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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасне суспільство характеризується полярністю 

цінностей та неузгодженістю соціальних вимог з їх дотриманням у різних сферах 

діяльності українців та безвідповідальністю у виконанні професійних обов’язків. 

Відповідальність за дотримання правил та виконання професійних обов’язків – 

актуальна проблема сьогодення нашої держави не лише у контексті дотримання 

Закону України «Про освіту», який визначає метою освіти виховання відповідальних 

громадян, здатних до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності 

на користь іншим людям і суспільству, а й у площині формування у громадян вказаної 

якості з урахуванням постійно змінних соціальних умов функціонування галузі 

освіти. Заклади загальної середньої освіти потребують фахівців, які мають глибокі 

теоретичні знання, практичну підготовку, здатність бути виховним зразком для учнів. 

Імплементація основних положень Законів України «Про освіту» (2017) та «Про 

вищу освіту» (2014), Концепції розвитку педагогічної освіти (2018), Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді (2015), Концепції «Нова 

українська школа» (2016), Програми «Нова українська школа» у поступі до 

цінностей» (2018), та ін. також актуалізує проблеми виховних аспектів професійної 

підготовки майбутніх учителів, що загострюються у контексті корінних 

трансформацій усіх сфер життєдіяльності сучасного суспільства.  

Передусім, взірцева поведінка педагога має виявлятися у відповідальному 

ставленні до виконання професійних обов’язків, що й наголошується на нормативно-

правовому рівні у вказаних документах. Визначальним результатом професійної 

підготовки майбутніх учителів, безумовно, є виховання їхнього відповідального 

ставлення до майбутньої професії. Якість та зміст професійної підготовки 

майбутнього спеціаліста в умовах педагогічного закладу вищої освіти постійно 

потребують дієвих механізмів удосконалення. Кінцевим результатом виховання 

студентів у педагогічному закладі вищої освіти має постати сформована особистість, 

відкрита до нового досвіду, активна, цілеспрямована, з відповідальним ставленням до 

майбутньої професійної діяльності.  

Гострота цієї проблеми підтверджується ще і тим, що певний відсоток студентів 

не виявляє бажання та інтересу до майбутньої роботи у закладах загальної середньої 

освіти у зв’язку, по-перше, з формальним професійним вибором через невисокі 

кількісні результати зовнішнього незалежного оцінювання. По-друге, з причини 

уточнення сутності подальших професійних обов’язків, з’ясованих уже у процесі 

навчання у педагогічних університетах. Таким чином, виникає потреба у процесі 

професійної підготовки сформувати відповідальне ставлення до майбутньої професії 

у студентів педагогічних університетів. 

Зазначимо, що процес виховання студентства, основні напрями виховної 

роботи у педагогічних університетах розкрито у наукових доробках О. Браславської, 

О. Бялик, О. Власенко, М. Євтуха, І. Зязюна, О. Коберника, Н. Коляди, Г. Косарєвої, 

Т. Кочубей, О. Кравченко, В. Кременя, І. Осадченко, Г. Пустовіта, Н. Ревнюк, 

С. Совгіри та ін. Проблему організації виховної роботи зі студентами різних типів 

закладів вищої освіти у позааудиторний час досліджували О. Бартків, С. Гаврилюк, 

Л. Кравець, Н. Лебедєва, Ю. Матвієнко, О. Олійник, О. Постильна, Р. Сопівник, 
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С. Сургай, О. Яструб та ін. Особливості виховання відповідальності в молоді 

висвітлено у працях Т. Алєксєєнко, В. Бондаревської, Г. Васяновича, К. Власенко, 

І. Гамули, П. Гусака, А. Карасевича, І. Ковальчук, А. Макаренка, М. Левківського, 

Л. Потапюк, В. Райка, О. Смалько, М. Сметанського, І. Сопівник, 

В. Сухомлинського, Т. Черкашиної, О. Шолох, Т. Щербан, О. Юринець та ін. Проте 

багато аспектів проблеми формування відповідального ставлення до майбутньої 

професії у студентів педагогічних університетів не досліджені. 

Своєчасність й актуальність дослідження проблеми формування 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних 

університетів зумовлені необхідністю розв’язання низки супeрeчнoстeй між: 

– соціальним запитом на високоморальних майбутніх учителів і недостатнім 

рівнем сформованості їхнього відповідального ставлення до майбутньої професії; 

– вимогами до загальних і професійних компетентностей вчителя та 

фрагментарністю виховання означеної якості у студентів педагогічних університетів;  

– потребою підвищити рівень відповідального ставлення до майбутньої 

професії у майбутніх учителів та нерозробленістю ефективних педагогічних умов 

його формування у педагогічних університетах. 

Соціальна й психолого-педагогічна значущість проблеми, наявні суперечності 

та недостатність її розробки в педагогічній теорії та практиці зумовили вибір теми 

дослідження – «Формування відповідального ставлення до майбутньої професії у 

студентів педагогічних університетів». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідницької роботи 

кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини «Формування компетентного вчителя 

в умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу» (номер 

державної реєстрації: 0116U007536). Тему затверджено вченою радою Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 11 від 

24.05.2016 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень з педагогічних 

та психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 14.06.2016 р.). 

Мета дослідження – на основі теоретичного узагальнення досліджуваної 

проблеми й результатів діагностування обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови формування відповідального ставлення до майбутньої 

професії у студентів педагогічних університетів. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

1. На основі вивчення стану дослідженості проблеми проаналізувати дефініції 

загального поняття «формування відповідального ставлення до майбутньої професії 

у студентів педагогічних університетів». 

2. Визначити критерії, показники та рівні сформованості відповідального 

ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічного університету. 

3. З’ясувати стан сформованості відповідального ставлення до професії у 

студентів педагогічних університетів. 

4. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови 

формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 

педагогічного університету. 
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Об’єкт дослідження – процес формування у студентів педагогічних 

університетів відповідального ставлення до майбутньої професії. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування відповідального 

ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів у процесі 

виховуючого навчання та позааудиторної виховної роботи. 

Для вирішення окреслених завдань використано такі методи дослідження: 

теоретичні: аналіз психолого-педагогічних джерел та емпіричного матеріалу для 

зіставлення й узагальнення різних наукових поглядів і фактів; порівняння, 

систематизація та узагальнення – для виявлення причинно-наслідкових зв’язків 

досліджуваного явища та виокремлення педагогічних умов формування 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних 

університетів; емпіричні: анкетування, тестування, обговорення, основою яких стала 

серія авторських анкет, опитувальників та тестів, бесіда, інтерв’ю, спостереження з 

метою дослідження реального досвіду організації процесу формування 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних 

університетів; констатувальний, формувальний і контрольний експерименти (з метою 

з’ясування стану проблеми у практичній діяльності педагогічних університетів, 

перевірки педагогічних умов ефективності досліджуваного процесу); статистичні: 

реєстрація, ранжування, екстраполяція з метою опрацьовування отриманих 

експериментальних даних, встановлення кількісних залежностей між явищами 

дослідження; методи математичної статистики для визначення статистичної 

значущості одержаних результатів (визначення середнього арифметичного). 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

здійснювалася на базі Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка (м. Дрогобич), Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця), Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (м. Умань), Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків). На різних етапах 

дослідження до експериментальної роботи залучено 358 студентів (177 студентів – 

експериментальної групи та 181 студент – контрольної групи) ІІІ та ІV курсу 

педагогічних університетів спеціальності 013 Початкова освіта. Для перехресного 

контрольно-порівняльного зрізу до експерименту було також залучено 28 викладачів 

перерахованих вище закладів освіти, 34 вчителя-наставника педагогічної практики, 

24 працівника відділів освіти та 28 представників адміністрацій закладів загальної 

середньої освіти. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що: 

– вперше обґрунтовано педагогічні умови формування відповідального 

ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів 

(цілеспрямована позитивна мотивація до самоосвіти, досягнення соціально значущих 

результатів праці та самореалізації; удосконалення змісту, застосування інноваційних 

форм і методів аудиторної та позааудиторної виховної роботи; набуття досвіду 

планування й організації професійної діяльності та мобільного ухвалення рішень у 

педагогічних ситуаціях); визначено критерії (мотиваційно-вольовий, когнітивний, 

поведінково-рефлексійний), показники та рівні (мобільний, ситуативний, пасивний) 

сформованості відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 
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педагогічних університетів; 

– уточнено сутність понять: «відповідальне ставлення до майбутньої 

професії у студентів педагогічних університетів» як стійкої якості особистості 

майбутнього педагога, що характеризується дотриманням вимог професійно-

педагогічної діяльності, готовністю до ухвалення професійних рішень, усвідомленим 

визначенням оптимальних засобів досягнення результатів та виявляється у 

взаємодоповнюваності таких якостей, як: лідерство, дисциплінованість, 

вимогливість, організованість, почуття обов’язку, професіоналізм, компетентність, 

самостійність, ініціативність тощо; «формування відповідального ставлення до 

майбутньої професії у студентів педагогічних університетів» як цілеспрямованої та 

систематичної взаємодії учасників освітнього процесу ЗВО під час реалізації різних 

видів виховної діяльності: власне позааудиторної виховної роботи зі студентами у 

структурі виховної діяльності факультету та університету загалом; позааудиторної 

виховної роботи зі студентами у контексті вивчення навчальних дисциплін; 

виховуючого навчання у процесі викладання навчальних дисциплін (аудиторної 

роботи); 

– подальшого розвитку набули зміст, форми, методи та засоби формування у 

студентів педагогічних університетів відповідального ставлення до майбутньої професії. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці та 

впровадженні в освітній процес педагогічних університетів програми діяльності 

студентських гуртка «Школа організатора освітнього простору» та клубу 

«Педагогічне волонтерство»; методичних матеріалів з формування відповідального 

ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів для 

реалізації програми вказаних гуртка та клубу на основі застосування традиційних та 

інноваційних форм, методів, засобів виховної роботи; методики діагностування 

сформованості відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 

педагогічних університетів.  

Результати дослідження можуть бути використані викладачами закладів вищої 

освіти у: процесі вивчення навчальних дисциплін «Педагогіка вищої школи», «Теорія 

і практика виховання у вищій школі»; процесі виховання майбутніх учителів у 

педагогічних університетах; розробці виховних заходів, аудиторної та 

позааудиторної виховної роботи; написанні підручників та посібників для майбутніх 

учителів; системі післядипломної педагогічної освіти тощо. Основні положення та 

результати дисертаційної роботи можуть стати підґрунтям для подальших досліджень 

з теорії та методики виховання. 

Результати дослідження впроваджено в освітньо-виховний процес 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (довідка 

про впровадження № 1702 від 27.12.2019 р.), Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (довідка про впровадження № 06/69 від 

26.12.2019 р.), Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини (довідка про впровадження № 2870/01 від 26.12.2019 р.), Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка про 

впровадження № 01/10-1092 від 27.12.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. У статті «Psychological and Pedagogical Factors 

of the Formation of Responsible Attitude to a Future Profession in Students of Higher 
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Pedagogical Institutions» (2019, співавтори С. Григорьєва, І. Осадченко), автором 

розроблено діагностичні методики визначення психопедагогічних чинників 

формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 

педагогічних університетів (автор. стор. 233–240); у публікації 

«Психопедагогическая интерпретация понятия «сакральное место» в контексте 

воспитания современной студенческой молодежи» (2018, співавтор І. Осадченко), 

автором обґрунтовано засоби етичного та естетичного виховання студентської молоді 

шляхом застосування виховних методів «заборона», «вимога» та «осуд» (автор. стор. 

124–125).  

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

дисeртaційнoгo дослідження доповідалися на нaукoвo-прaктичних конференціях 

різних рівнів: міжнародних – «Модернізація освітнього середовища: проблеми та 

перспективи» (Умань, 2017–2020), «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: 

філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (Умань, 2017–2020), «Педагогічна 

освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє» (Ніжин, 2017), «Личность. 

Образование. Общество. Современное образование: теория, методология, практика». 

(Гродно, Білорусь, 2017), «Сакральная география и культура в призме духовного 

обновления: опыт и практика» (Алмати, Казахстан, 2018), «Актуальні проблеми 

формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та 

початкової освіти» (Вінниця, 2018), «Естетичні засади розвитку педагогічної 

майстерності викладачів мистецьких дисциплін» (Умань, 2018), «Ukraina i Polska: 

przeszlosk, nowoczesnosc, przyszlosc» (Умань, 2018), «Інновації в сучасній освіті: 

український та світовий контекст» (Умань, 2018), «Освіта ХХІ століття: теорія, 

практика, перспективи» (Київ, 2019), «Инновационная деятельность субъектов 

образования как фактор устойчивого развития региона» (Гродно, Білорусія, 2018), 

«Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних 

процесів» (Тернопіль, 2019), «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: 

здобутки, проблеми, перспективи» (Умань, 2019), «Формирование педагога будущего: 

от компетентности к самореализации» (Гродно, Білорусія, 2019), «Особистісне 

зростання: теорія і практика (Житомир, 2020); всеукраїнських – «Актуальні проблеми 

збереження здоров’я дітей та молоді в сучасних умовах реформування освіти» 

(Умань, 2015), «Інтелектуальний потенціал в умовах сучасного суспільства» 

(Умань, 2016), «Реалізація виховного компонента та освітнього середовища ВНЗ та 

закладів післядипломної освіти» (Умань, 2017), «Управління навчальними 

закладами: теорія, історія, практика» (Умань, 2017), «Особливості створення 

освітнього середовища для формування творчої особистості молодшого школяра» 

(Умань, 2017), «Психодидактика освітнього середовища: усунення перешкод 

особистісного освітнього розвитку» Умань, 2017), «Психодидактичні засади 

реалізації концепції “Нова українська школа”» (Умань, 2018), «Психодидактичні ідеї 

А. С. Макаренка» (Умань, 2018), «Педагогіка партнерства та її реалізація у сучасній 

школі» (Умань, 2018), «Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-

тренінги» (Умань, 2018), «Технологія саморегуляції особистості: усунення перешкод 

особистісного розвитку» (Умань, 2018), «Сучасні технології саморегуляції та 

розвитку особистості» (Умань, 2018), «Компетентнісна модель викладача вищої 

школи. Демаркація меж творчості та вимог нової інформаційної доби» (Луцьк, 2019), 
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«Збереження емоційної стабільності у конфліктних ситуаціях» (Умань, 2019), 

«Психопедагогічне значення соціальних мереж (на прикладі Facebook)» (Умань, 2019), 

«Актуальні проблеми особистісного зростання» (Житомир, 2019), «Актуальні проблеми 

педагогічної освіти: європейський і національний вимір» (Луцьк, 2019), «Педагогічна 

спадщина В. О. Сухомлинського» (Харків, 2019), «Усунення психолого-педагогічних 

проблем навчання дітей в умовах НУШ» (Умань, 2019), «Актуальні проблеми 

сучасної педагогічної науки» (Дрогобич, 2020), «Впровадження ідей 

В. О. Сухомлинського у педагогічну теорію і практику: набутий досвід і 

перспективи» (Умань, 2020), «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та 

управлінської діяльності» (Умань, 2020), a також на засіданнях кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту, звітних наукових конференціях Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (2016–2020 рр.). 

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у 16 (14 одноосібних) 

публікаціях, з яких 6 відображають основні наукові результати дисертації (3 – у 

зарубіжних фахових виданнях), 9 – апробаційного характеру, 1 – додатково висвітлює 

наукові результати. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел (242 найменування, з 

них 17 – іноземною мовою), 23 додатки на 36 сторінках. Загальний обсяг роботи 

становить 284 сторінки, з них 202 сторінки – основний текст. Робота містить 

23 рисунки та 16 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність і стан розробленості проблеми, доцільність 

її дослідження; визначено мету і завдання дисертаційної роботи; сформульовано 

об’єкт, предмет, наукову новизну й практичну значущість одержаних результатів; 

схарактеризовано експериментальну базу; викладено відомості про апробацію та 

впровадження результатів дослідження, публікації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні основи формування у студентів 

педагогічних університетів відповідального ставлення до майбутньої професії» – 

здійснено аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових джерел з досліджуваної 

проблеми; уточнено сутність та структуру ключових понять дослідження: 

«відповідальність», «професійна відповідальність» «формування відповідального 

ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів»; 

обґрунтовано структуру відповідальності особистості та виокремлено аспекти, що 

характеризують поняття вибору певної професії. 

Аналіз нормативно-правових документів, вітчизняних та зарубіжних наукових 

джерел, присвячених проблемам: виховання / формування моральних цінностей 

(О. Власенко, О. Постильна та ін.); ціннісного ставлення (Н. Лебедєва, Г. Петрів, 

П. Смоляк, О. Столяренко, Г. Тимощук, О. Шолох та ін.); професійної підготовки 

майбутніх учителів (О. Демченко, В. Дундюк, Л. Карпинська, Л. Красюк, 

Ю. Матвієнко, О. Олійник, І. Осадченко, Л. Першина, С. Совгіра, А. Теплицька, 

О. Яструб та ін.); формування у майбутніх фахівців ціннісного, свідомого ставлення 

до професійної діяльності (К. Власенко, Г. Косарєва, Н. Лебедєва, О. Луценко, 

Г. Тимощук та ін.) показав, що проблема організації освітнього процесу у закладах 
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вищої освіти у контексті виховання відповідального ставлення до майбутньої 

професії вивчена недостатньо.  

Встановлено, що окремі аспекти означеної проблеми досліджувалися в 

контексті визначення психологічних засад здійснення виховного процесу у закладах 

загальної середньої та вищої освіти (І. Бех, В. Бодров, Г. Джумажанова  

(G. Dzhumazhanova), З. Крупник, А. Маркова, А. Молдажанова (A. Moldazhanova), 

С. Рубінштейн, М. Савчин, А. Ткачов та ін.); проектування виховного процесу ЗВО 

(І. Білецька, М. Гагарін, О. Коберник, О. Школа та ін.), моніторингу та 

діагностування якості виховного процесу у закладах освіти (О. Бартків, Т. Дука, 

В. Мацола, І. Підлипняк, І. Сопівник та ін.). 

Доведено, що підвищення рівня вихованості майбутніх учителів визначатиме рівень 

вихованості їхніх учнів, для яких вони стануть взірцями, прикладами моделі поведінки, 

тому формування їхнього відповідального ставлення до професії – одне з першорядних 

завдань організації та реалізації виховного процесу у закладах вищої освіти. 

На основі аналізу вітчизняного досвіду формування почуття 

відповідальності / відповідального ставлення до професійної діяльності майбутніх 

фахівців різних сфер встановлено, що виховання означеної якості узгоджується зі 

змістом та функціонуванням виховної системи закладу вищої освіти, тому що кожна 

професія має свою специфіку, що визначається, насамперед, освітнім середовищем 

відповідного закладу вищої освіти. 

У зарубіжних дослідженнях виокремлено різні чинники формування 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів (Д. Андроначе 

(D. Andronache), М. Бокос (M. Bocoş), В. Бокос (V. Bocoş) та С. Макрі (C. Macri); 

Е. Аврамідіс (Е. Avramidis) та Б. Норвіч (В. Norwich); М. Дальгрен (М. Dahlgren) та 

Е. Кіріак (Е. Chiriac), П. Кансанен (P. Kansanen), Е. Сабірова (Е. Sabirova) та ін.), 

водночас значна увага концентрується лише на вияві професійно-відповідального 

ставлення педагогів до певного виду чи напряму діяльності.  

У контексті з’ясування сутності дефініції «формування відповідального 

ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів» здійснено 

аналіз понять: «формування», «відповідальність», «ставлення», «відповідальне 

ставлення», «студенти педагогічних університетів», «майбутня професія студентів 

педагогічних університетів», «ставлення до майбутньої професії», «відповідальне 

ставлення до майбутньої професії» тощо. 

З’ясовано, що у психолого-педагогічних дослідженнях поняття 

«відповідальність» трактується не лише у контексті діяльності особистості та 

синонімічно до поняття «обов’язок», а як почуття, критерієм сформованості якого є 

відповідність нормам та правилам, встановленим суспільством.  

Уточнено дефініцію «відповідальне ставлення до майбутньої професії 

студентів педагогічних університетів» як стійку якість особистості майбутнього 

педагога, що характеризується дотриманням вимог професійно-педагогічної 

діяльності, готовністю до ухвалення професійних рішень, усвідомленим визначенням 

оптимальних засобів досягнення результатів та передбачення можливих наслідків. 

Вона виявляється у взаємодоповнюваності таких якостей, як: лідерство, 

дисциплінованість, вимогливість, організованість, почуття обов’язку, 

професіоналізм, компетентність, самостійність, ініціативність тощо. Встановлено, що 
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професійна відповідальність завжди детермінована чітким дотриманням нормативно-

правових засад галузі діяльності фахівця, у нашому випадку – професійної діяльності 

педагога у закладах загальної середньої освіти, тому майбутній педагог обов’язково 

має бути ознайомленим із посадовими обов’язками та інструкціями, 

основоположними у повсякденній роботі, та бути готовим до їх дотримання й 

виконання. 

Виокремлено чинники, що визначають вибір молодою людиною певної професії 

та закладу освіти для її здобуття: основні уявлення про сутність обраної діяльності, 

її специфіку; інтерес до процесу та результатів професійної діяльності; узгодження 

сутності та результатів професії із життєвими очікуваннями, тобто того, настільки 

процес та результат обраної професії узгоджується з перспективною життєвою 

концепцією особистості абітурієнта (за умови, що він уже розробив первинну 

концепцію життя та обирає професію свідомо, а не абияк, за батьківською вимогою 

чи з інших несвідомих, вимушених причин); певний рівень психологічної готовності 

щодо визначення майбутньої професії як складника своєї життєдіяльності; 

ймовірність здобуття вищої освіти для обраної сфери професійної діяльності 

(інтелектуальний, творчий та інші потенціали, виражені, передусім, результатами 

ЗНО); вияв здібностей до обраної професії.  

На основі аналізу наукових джерел та практичного досвіду роботи у закладах 

вищої освіти, формування відповідального ставлення до майбутньої професії у 

студентів педагогічних університетів визначено як цілеспрямовану та систематичну 

взаємодію учасників освітнього процесу ЗВО під час реалізації різних видів виховної 

діяльності: власне позааудиторної виховної роботи зі студентами у структурі 

виховної діяльності факультету та університету загалом; позааудиторної виховної 

роботи зі студентами у контексті вивчення навчальних дисциплін; виховуючого 

навчання – досягнення виховної мети освіти у процесі викладання навчальних 

дисциплін – аудиторної роботи. 

У другому розділі – «Діагностика сформованості відповідального 

ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів» – 

визначено змістові компоненти відповідального ставлення до майбутньої професії, 

виокремлено критерії, показники й охарактеризовано рівні його сформованості у 

студентів педагогічного університету; наведено методику проведення та результати 

констатувального етапу педагогічного експерименту. 

На основі аналізу наукових джерел вітчизняних та зарубіжних дослідників 

(Г. Васянович, П. Гусак, О. Літовка, О. Мишко, С. Певна, Л. Потапюк, М. Савчин, 

А. Ткачов, О. Юринець, Н. Яремчук, М. Дальгрен (М. Dahlgren), Е. Кіріак (Е. Chiriac) 

та ін.) з’ясовано, що професійна відповідальність особистості, як психолого-

педагогічна конструкція, є показником компетентності, що характеризується такими 

компонентами: особистісними якостями, ідеалами та цінностями, поглядами та 

установками, поведінкою, професійною етикою, індивідуальним досвідом тощо. 

Доведено, що виявом професіоналізму педагога є здатність свідомо та гнучко, 

мобільно займати різні позитивні професійні позиції на основі врахування інтересів 

учнів, застосовуючи адекватні методи виховної взаємодії. Професійна позиція 

педагога включає високий рівень: самоприйняття, відповідальності, здатності 

приймати професійну реальність такою, як вона; позитивного налаштування для 
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взаємодії з учасниками освітнього процесу; комунікативних навичок, що 

забезпечують трансляцію внутрішньої позиції педагога до оточуючих учасників 

освітнього процесу. 

Для з’ясування рівнів сформованості відповідального ставлення до майбутньої 

професії у студентів педагогічних університетів виокремлено такі критерії: 

мотиваційно-вольовий, когнітивний, поведінково-рефлексійний. 

Рівень сформованості відповідального ставлення до майбутньої професії у 

студентів педагогічних університетів за мотиваційно-вольовим критерієм 

визначається за такими показниками: визначення відповідальної поведінки як 

професійної позиції; професійно-пізнавальний інтерес; потреба у професійному 

самовдосконаленні; усвідомлення значущості майбутньої педагогічної діяльності; 

позитивно-емоційне ставлення до майбутньої педагогічної професії та її суб’єктів. 

Когнітивний критерій характеризує усвідомлення студентами сутності поняття 

«відповідальне ставлення до майбутньої професії педагога» та визначає рівень їхніх 

знань про сутність та прояви лідерства, дисциплінованості, вимогливості, 

організованості, почуття обов’язку, професіоналізму, професійної позиції, 

компетентності, самостійності, ініціативності; нормативно-правові засади 

відповідального ставлення до майбутньої професії педагога. 

Для визначення рівня сформованості відповідального ставлення до майбутньої 

професії у студентів педагогічних університетів за поведінково-рефлексійним 

критерієм використано такі показники: навички ефективної професійної взаємодії; 

відповідальні вчинки; адекватна оцінка та самооцінка; здатність до рефлексії своєї 

діяльності; уміння прогнозувати наслідки своєї поведінки. 

На основі аналізу наукових джерел (Н. Лебедєва, С. Новік, О. Смалько, 

В. Шусть) виокремлено такі рівні сформованості відповідального ставлення до 

майбутньої професії у студентів педагогічних університетів: мобільний (високий), 

ситуативний (достатній) та пасивний (початковий).  

Мобільний рівень трактовано як рухливий, здатний швидко реагувати; 

знаходити потрібні форми діяльності, швидко орієнтуватися у ситуації, ситуативний 

рівень визначено як такий, що обумовлений певними обставинами, пасивний – як 

неактивний, бездіяльний, байдужий до результатів своєї праці, інертний. 

Студенти педагогічних університетів, яким притаманний мобільний рівень 

сформованості відповідального ставлення до майбутньої професії, усвідомлюють її 

значущість; у них сформовані емоційно-вольові якості; вони активно виявляють 

професійно-пізнавальний інтерес та потребу у професійному самовдосконаленні, 

формуванні професіоналізму та професійної компетентності. У студентів сформоване 

позитивно-емоційне ставлення до майбутньої педагогічної професії та її суб’єктів; 

вони розуміють зміст та сутність відповідального ставлення до майбутньої професії 

та професійно-педагогічних цінностей; у них сформовані аналітичні уміння та 

навички. Студенти, які виявляють мобільний рівень, мають адекватну оцінку та 

самооцінку, здатність до прогнозування, рефлексії, самоконтролю, професійного 

самовдосконалення та саморегуляції своїх почуттів та якостей; уміють швидко, 

ефективно взаємодіяти у педагогічних ситуаціях; виявляють лідерські якості, 

організованість, самостійність, ініціативність.  
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У студентів педагогічних університетів, яким притаманний ситуативний рівень 

сформованості відповідального ставлення до майбутньої професії, позитивна 

мотивація вибору професії та вияв професійно-пізнавального інтересу мають 

ситуаційний характер та залежить від певних чинників. Вони частково усвідомлюють 

значущість майбутньої педагогічної діяльності та професійно-педагогічних 

цінностей. На достатньому та середньому рівні виявляють знання та розуміння 

сутності та проявів лідерства, дисциплінованості, вимогливості, організованості, 

почуття обов’язку, професіоналізму, професійної позиції, компетентності, 

самостійності, ініціативності тощо. Студенти мають недостатньо сформовану 

емоційно-вольову сферу, їхня оцінка – часто упереджена, а самооцінка – або 

завищена, або ж занижена. Майбутні педагоги здійснюють відповідальні вчинки 

лише за певних умов – значущої підтримки ззовні.  

Пасивний рівень сформованості відповідального ставлення до майбутньої 

професії характеризується залежністю вибору майбутньої професії педагога 

матеріальними та особистими обставинами. Вони байдуже сприймають необхідність 

вияву відповідальної поведінки як професійної позиції; інертно виявляють 

професійно-пізнавальний інтерес та потребу у професійному самовдосконаленні, 

формуванні професіоналізму та професійної компетентності. У них не сформовані 

аналітичні уміння та навички; здатність до рефлексії, самоконтролю, професійного 

самовдосконалення та саморегуляції своїх почуттів та якостей. У педагогічних 

ситуаціях студенти переважно бездіяльні, не здатні прогнозувати наслідки своєї 

поведінки, виявляти самостійність, ініціативність. 

Для з’ясування стану сформованості відповідального ставлення до професії у 

студентів педагогічних університетів проведено опитування роботодавців – 

24 працівників відділів освіти та 28 представників адміністрації шкіл різних регіонів 

України (Вінниця, Дрогобич, Умань, Харків) та виокремлено проблему неврахування 

регіональної специфіки у підготовці майбутніх учителів.  

Також зроблено висновок про те, що формування відповідального ставлення до 

майбутньої педагогічної професії є елементом вихованості майбутніх учителів, тобто 

потребує якісної перебудови виховного процесу у педагогічних університетах; 

виховні чинники формування вказаної вище якості не стали предметом окремого 

наукового дослідження; попередній науковий доробок з означеної проблеми 

побудований на масштабному та локальному підходах. Таким чином, констатовано, 

що дослідниками проблеми формування відповідального ставлення до професії 

визначені переважно умови, які не враховують недоліків та негативних чинників 

цього процесу. Це знижує якість професійної підготовки майбутніх учителів, зокрема 

ефективності реалізації виховного процесу у ЗВО. 

Методика проведення констатувального етапу експерименту передбачала 

застосування авторських анкет, тестів та опитувальників з метою діагностики виховних 

чинників (перешкод та умов) формування відповідального ставлення до майбутньої 

професії у студентів педагогічних університетів; самооцінки рівня сформованості 

зазначеної якості. Теоретичними засадами авторської методики стали рекомендації 

британських психологів-педагогів щодо тестування у галузі освіти, зокрема: врахування 

недоліків педагогічного тестування (обмеження змісту і кола досліджуваної проблеми); 

неспроможність визначити окремі якості особистості студента (Raven, 1991); етики 
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педагогічного дослідження (Raven, 1991); специфіки соціально-кібернетичних систем для 

діагностики у галузі освіти (Raven & Navrotsky, 2001). 

Для участі в експерименті обрано 358 студентів (177 студентів – 

експериментальної групи (далі – ЕГ) та 181 студент – контрольної групи (далі – КГ)) 

ІІІ та ІV курсу педагогічних університетів спеціальності 013 Початкова освіта (зі 

спеціалізаціями). Вибір курсів навчання студентів визначався рівнем обізнаності у 

практичній діяльності обраної професії шляхом проходження тривалої виробничої 

практики. Для перехресного контрольно-порівняльного зрізу до експерименту 

залучено 28 викладачів (передусім, керівників практики) та 34 вчителя-наставника 

педагогічної практики.  

Результати констатувального етапу дослідження засвідчили, що переважна 

кількість студентів педагогічних університетів мають ситуативний рівень 

сформованості відповідального ставлення до майбутньої професії (37,3 % ЕГ та 

39,2 % КГ); значна частина знаходиться на пасивному рівні сформованості цієї якості 

(49,7 % ЕГ та 48,1 % КГ); лише 13,0 % ЕГ та 12,7 % КГ виявили мобільний рівень 

сформованості відповідального ставлення до майбутньої професії. 

Студентам бракує вмотивованих установок на вияв відповідального ставлення до 

майбутньої професії, інтересу та потреби у самовдосконаленні, саморегуляції та 

саморозвитку; знання щодо сутності та усвідомленості досліджуваної якості 

фрагментарні; у них не сформовані уміння відповідально ставитися до виконання 

професійних обов’язків тощо. Значущими чинниками, що визначають формування 

відповідального ставлення студентів до майбутньої професії, визначено: вплив викладачів 

педагогічних університетів як взірців вказаної якості; вправляння у самостійному 

ухваленні рішень та виконанні навчально-виховних доручень; інноваційні форми 

самоврядування та розвитку ініціативності майбутніх педагогів тощо.  

У ході дослідження визначено негативні чинники, які, на думку самих 

студентів, перешкоджають формуванню відповідального ставлення до професійної 

діяльності: невідповідність сучасної реформи (концепції «Нова українська школа») 

реальній ситуації у закладах загальної середньої освіти (100 %); не готовність до 

ухвалення мобільних рішень у професійних ситуаціях (78,5 % ЕГ та 75,1 % КГ); 

низький рівень зарплати, методичного забезпечення на рівні держави (44,6 % ЕГ та 

43,6 % КГ); незнання, невміння та небажання працювати на цій посаді (44,6 % ЕГ та 

45,3 % КГ). Значущим є той факт, що, приміром, висновок про невідповідність 

сучасної реформи (концепції «Нова українська школа») реальній ситуації у закладах 

загальної середньої освіти студенти зробили лише на основі перебування на 

виробничій практиці та дискусій у засобах масової інформації. Передусім, зазначене 

свідчить про соціальну активність та небайдужість нинішніх студентів до майбутньої 

професійної діяльності.  

На основі узагальнення результатів проведеного констатувального етапу 

експерименту визначено такі причини переважання ситуативного та пасивного рівнів 

сформованості відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 

педагогічних університетів: недостатній рівень їхньої умотивованості до самоосвіти, 

самореалізації та досягнення результативності праці; обмеженість напрямів та видів 

виховної роботи педагогічного університету (аудиторної, позааудиторної); 
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традиційний підхід до застосування форм, методів, засобів виховної роботи з 

майбутніми педагогами. 

У третьому розділі – «Обґрунтування та експериментальна перевірка 

педагогічних умов формування відповідального ставлення до майбутньої професії 

у студентів педагогічних університетів» – визначено та апробовано педагогічні 

умови формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 

педагогічних університетів; представлено результати дослідно-експериментальної 

роботи.  

На основі аналізу теоретичних основ досліджуваної проблеми, результатів 

констатувального етапу дослідження та практики організації виховної роботи у 

педагогічних університетах виокремлено такі педагогічні умови формування 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних 

університетів: цілеспрямована позитивна мотивація до самоосвіти, досягнення 

соціально значущих результатів праці та самореалізації; удосконалення змісту, 

застосування інноваційних форм і методів аудиторної та позааудиторної виховної 

роботи; набуття досвіду планування й організації професійної діяльності та 

мобільного ухвалення рішень у педагогічних ситуаціях. 

Реалізацію педагогічних умов формування відповідального ставлення до 

майбутньої професії в процесі професійної підготовки студентів у педагогічному 

університеті забезпечено на глобальному (загальнолюдські цінності, складником 

яких є відповідальне ставлення до себе, до інших, до світу), державному / 

регіональному (цінності та інтереси держави, громади, місця проживання здобувачів 

освіти) та локальному (виховна концепція діяльності педагогічних університетів) 

рівнях. 

У процесі реалізації першої педагогічної умови встановлено зв’язок між 

цілеспрямованою позитивною мотивацією до самоосвіти, досягнення соціально 

значущих результатів праці, самореалізації у професії та особистісними прагненнями 

студентів до діяльнісної взаємодії із суспільством з метою отримання схвалення 

результатів такої діяльності. Суспільство, у свою чергу, визнає та заохочує, а також 

задовольняє особистісні потреби суб’єктів діяльності, зокрема студентів 

педагогічних університетів, за певною схемою: мотивація (бажання досягнути 

суспільно значущого результату праці) → потреба у суспільно значущій діяльності 

→ освітня діяльність майбутніх педагогів → результат діяльності студентів → 

винагорода, задоволення від особистих та спільних результатів діяльності.  

Доведено, що цілеспрямована позитивна мотивація забезпечується шляхом  

стимулювання інтересу до соціально значущих результатів праці, самоосвіти та 

самореалізації у процесі аудиторної / позааудиторної виховної роботи. Уточнено 

організаційні напрями формування відповідального ставлення до майбутньої професії у 

студентів педагогічних університетів, а саме: регламентована частина освітнього 

процесу (освітня аудиторна / позааудиторна виховна робота студентів; позааудиторна 

самопідготовка майбутніх педагогів); добровільно обране додаткове навчально-виховне 

навантаження (навчально-наукова діяльність; навчально-організаційна аудиторна / 

позааудиторна діяльність майбутніх педагогів; позааудиторна виховна діяльність 

майбутніх педагогів: волонтерство, участь у навчально-наукових студентських гуртках, 

клубах тощо). Встановлено важливість супроводу (методичного, матеріально-
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технічного, виховного) з боку науково-педагогічних працівників та адміністрації 

педагогічних університетів щодо забезпечення належних умов та можливостей на 

виокремлених організаційних напрямах формування відповідального ставлення до 

майбутньої професії у студентів. 

Удосконалення змісту, застосування інноваційних форм і методів аудиторної та 

позааудиторної виховної роботи відбувалося шляхом функціонування студентського 

гуртка «Школа організатора освітнього простору» та студентського клубу 

«Педагогічне волонтерство», у яких студенти отримували інформацію щодо переліку 

вимог та необхідності дотримання майбутніх посадових обов’язків учителя; 

поглиблення змісту навчальних дисциплін виховним матеріалом указаного напряму 

з метою засвоєння вимог фахового обов’язку (аудиторної виховної діяльності). 

Реалізація цієї умови відбувалася на таких принципах виховання у сфері вищої освіти: 

системність та систематичність процесу виховання вказаної якості; розвиток у 

майбутніх учителів національно-патріотичної свідомості та поваги до цінностей 

свого й інших народів; гуманізація та гуманітаризація аудиторної та позааудиторної 

виховної роботи; формування педагогічно-життєвого оптимізму та розвитку навичок 

позитивного мислення; виховуючого навчання майбутніх учителів; психологічної 

комфортності (толерантності, щирості тощо) освітнього середовища; єднання 

студентської самодіяльності, ініціативи та педагогічної майстерності викладачів; 

активації студентського самоврядування; інтеграції традиційних та інноваційних 

форм, методів та засобів виховання сучасної студентської молоді; співробітництва та 

інтеракції викладачів зі студентами, студентів зі студентами; формування творчої 

активності майбутніх педагогів; індивідуалізації виховного процесу у педагогічних 

університетах тощо. 

Набуття досвіду планування й організації професійної діяльності та мобільного 

ухвалення правильних рішень у педагогічних ситуаціях передбачало діяльність 

студентського самоврядування, спрямованого на організацію різноманітних 

виховних заходів з метою різнорольового виконання студентами відповідальних 

доручень, використання сучасних методів самовиховання майбутніх педагогів на 

рефлексійній основі; застосування інтерактивних форм і методів у позааудиторній 

виховній роботі; організацію управлінської взаємодії між організаторами практики 

різного рівня у педагогічному університеті та освітніми закладами з метою 

моніторингу сформованості відповідального ставлення до майбутньої професії у 

студентів; навчання технологіям планування й організації своєї діяльності та 

мобільного ухвалення рішень у педагогічних ситуаціях з метою запобігання 

виникнення страху перед професійною дією та кінцевим результатом (насамперед, 

діям на засадах нормативно-правової обізнаності професійно-педагогічної діяльності 

згідно із схемою: «ситуація → ухвалення рішення згідно з чинним законодавством → 

наслідок»). 

Доведено, що у процесі реалізації принципу виховуючого навчання викладачі 

педагогічних університетів мають враховувати необхідність наскрізного вивчення 

студентами нормативно-правових засад їхньої майбутньої професійної діяльності 

(Конвенції ООН про права людини; Законів України, положень, листів МОН 

України, нормативних актів, посадових обов’язків та інструкцій, правил техніки 

безпеки тощо); поточного обговорення прикладів резонансних порушень 
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педагогами-практиками відповідального ставлення до професії, наведених у засобах 

масової інформації; систематичного обговорення педагогічних ситуацій з метою 

формування у студентів відповідального ставлення до майбутньої професії; 

акцентування уваги на формуванні окремих рис характеру та почуттів як складників 

відповідального ставлення до майбутньої професії. 

Під час реалізації формувального етапу експериментального дослідження 

доведено, що для формування відповідального ставлення до майбутньої професії у 

студентів педагогічних університетів ефективними виховними формами є: зустрічі з 

досвідченими, висококваліфікованими педагогами-практиками, які виявили високий 

рівень сформованості відповідального ставлення до обраної професії; кооперативні 

виступи з метою виховання взаємної відповідальності; парні та групові проекти 

(«Шалені цитати»; «Корисні поради»; «Самовиховання»; «Україна має бути чистою», 

«Україна має бути позитивною», «Україна має бути працьовитою», «Україна має бути 

творчою» тощо); студентські гуртки та клуби; суспільно-корисна праця; 

волонтерський рух; читацька конференція інноваційного формату (в Instagram) тощо.  

Для реалізації педагогічних умов формування відповідального ставлення до 

майбутньої професії у студентів педагогічних університетів використано такі 

методи: ознайомлення з майбутніми посадовими обов’язками педагога; залучення 

майбутніх педагогів до цікавої діяльності (організації та проведення науково-

практичних та виховних заходів; залучення до управлінської діяльності в організації 

та проведенні вказаних заходів шляхом повної чи часткової передачі прав та 

повноважень для ухвалення важливих рішень); розв’язання різнотипових 

педагогічних ситуацій; інструктаж; педагогічний приклад; обговорення педагогічної 

ситуації; педагогічні вимоги; громадська думка; прогнозування; змагання; заборона; 

застереження; зауваження; заохочення (схвалення, похвала, нагорода) тощо. 

Засобами реалізації педагогічних умов визначено: типова посадова інструкція 

учителя закладу загальної середньої освіти; розроблена автором картка оцінювання, 

самооцінювання та взаємооцінювання сформованості досліджуваної якості; 

соціально-комунікаційні мережі Viber, Instagram та Facebook тощо. 

Ефективність упровадження педагогічних умов підтверджена позитивними 

змінами у рівнях сформованості відповідального ставлення до майбутньої професії 

студентів експериментальної групи, виявленими під час проведення контрольного 

зрізу (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Динаміка рівнів сформованості відповідального ставлення до майбутньої 

професії у студентів педагогічних університетів у % 

Рівні  

Контрольна група Експериментальна група 
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о
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Мобільний  12,7 16,6 +3,9 13,0 34,5 +21,5 

Ситуативний  39,2 37,0 -2,2 37,3 51,4 +14,1 

Пасивний  48,1 46,4 -1,7 49,7 14,1 -35,6 

 

Аналіз результатів формувального етапу експерименту засвідчив той факт, що 

після його завершення в експериментальній групі на 21,5 % зросла кількість студентів 

з мобільним рівнем сформованості відповідального ставлення до майбутньої професії 

та значно зменшилися показники пасивного рівня (-35,6 %). Водночас зафіксовані 

несуттєві зміни в показниках студентів педагогічних університетів контрольної 

групи. Встановлено збільшення показників мобільного рівня цієї якості лише на рівні 

+3,9 % та не значне зменшення показників пасивного рівня (-1,7 %). 

Надійність результатів досліджень визначалася за допомогою емпіричних 

методів, що відповідають предмету дослідження, а також експериментальної роботи 

з репрезентативним зразком: за допомогою критеріїв Фішера та Стьюдента. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації представлено результати теоретичного та експериментального 

дослідження проблеми формування відповідального ставлення до майбутньої 

професії у студентів педагогічних університетів. Результати проведеного 

дослідження свідчать про досягнення мети, розвʼязання визначених завдань і є 

підставою для формування таких висновків: 

1. На основі вивчення стану дослідженості проблеми з’ясовано, що формування 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних 

університетів стало предметом вивчення як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. 

Дослідниками наголошено, що підвищення рівня вихованості майбутніх учителів – 

одне із першорядних завдань педагогічних університетів, адже від рівня вихованості 

майбутніх учителів залежить рівень вихованості їхніх учнів, для яких вони стануть 

взірцями, прикладами моделі поведінки. 

Відповідальне ставлення до майбутньої професії студентів педагогічних 

університетів визначено як стійку якість особистості майбутнього педагога, що 

характеризується дотриманням вимог професійно-педагогічної діяльності, 
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готовністю до ухвалення професійних рішень, усвідомленим визначенням 

оптимальних засобів досягнення результатів та передбачення можливих наслідків. 

Зазначено, що відповідальне ставлення до майбутньої професії виявляється у 

взаємодоповнюваності таких якостей студентів, як: лідерство, дисциплінованість, 

вимогливість, організованість, почуття обов’язку, професіоналізм, компетентність, 

самостійність, ініціативність тощо. У дослідженні з’ясовано, що професійна 

відповідальність особистості, як психолого-педагогічна конструкція, є показником 

компетентності, що характеризується такими компонентами: особистісними 

якостями, ідеалами та цінностями, поглядами та установками, поведінкою, 

професійною етикою, індивідуальним досвідом тощо. 

Формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 

педагогічних університетів потрактовано як цілеспрямовану та систематичну 

взаємодію учасників освітнього процесу ЗВО під час реалізації різних видів виховної 

діяльності педагогічного спрямування: власне позааудиторної виховної роботи зі 

студентами у структурі виховної діяльності факультету та університету загалом; 

позааудиторної виховної роботи зі студентами у контексті вивчення навчальних 

дисциплін; виховуючого навчання – досягнення виховної мети освіти у процесі 

викладання навчальних дисциплін – аудиторної роботи. 

2. Визначено та схарактеризовано критерії (мотиваційно-вольовий, 

когнітивний, поведінково-рефлексійний), показники та рівні (мобільний, 

ситуативний, пасивний) сформованості відповідального ставлення до майбутньої 

професії у студентів педагогічних університетів. Показниками сформованості 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних 

університетів за мотиваційно-вольовим критерієм є: визначення відповідальної 

поведінки як професійної позиції; професійно-пізнавальний інтерес; потреба у 

професійному самовдосконаленні; усвідомлення значущості майбутньої педагогічної 

діяльності; позитивно-емоційне ставлення до майбутньої педагогічної професії та її 

суб’єктів. Рівень сформованості відповідального ставлення до майбутньої професії у 

студентів педагогічних університетів за когнітивним критерієм характеризується 

набуттям системи відповідних знань щодо сутності та проявів лідерства та 

відповідального ставлення до професії.  

Для визначення рівня сформованості означеної якості за поведінково-

рефлексійним критерієм обрано такі показники: усвідомлення необхідності 

здійснення відповідальних учинків та дотримання дисциплінованості; вимогливість 

до себе та інших, організованість, самостійність, ініціативність; готовність до 

ефективної взаємодії у процесі ухвалення рішень у педагогічних ситуаціях; здатність 

до рефлексії, самоконтролю, професійного самовдосконалення та саморегуляції 

вказаних вище почуттів і якостей. 

3. Зʼясовано стан сформованості відповідального ставлення до професії у 

студентів педагогічних університетів. Результати констатувального етапу 

експерименту показали, що переважно студенти педагогічних університетів мають 

ситуативний (майже 37,3 %) та пасивний (близько 49,7 %) рівні сформованості 

відповідального ставлення до майбутньої професії.  

У ході дослідження встановлено, що у студентів сформовані поверхові знання 

щодо сутності та усвідомленості досліджуваної якості; бракує інтересу та потреби у 
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самовдосконаленні, саморегуляції та саморозвитку; несформовані уміння 

відповідально ставитися до виконання професійних обов’язків тощо. Визначено 

чинники формування відповідального ставлення студентів до майбутньої професії: 

вплив викладачів педагогічних університетів як взірців вказаної якості; вправляння 

у самостійному ухваленні рішень, виконанні навчально-виховних завдань та 

доручень з метою, насамперед, подолання почуття страху у вказаних випадках; 

застосування інноваційних форм самоврядування та розвитку ініціативності, 

самостійності у майбутніх педагогів тощо.  

4. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови 

формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 

педагогічних університетів: цілеспрямована позитивна мотивація до самоосвіти, 

досягнення соціально значущих результатів праці та самореалізації; удосконалення 

змісту, застосування інноваційних форм і методів аудиторної та позааудиторної 

виховної роботи; набуття досвіду планування й організації професійної діяльності та 

мобільного ухвалення правильних рішень у педагогічних ситуаціях. 

Реалізація першої педагогічної умови спрямована на стимулювання виховання 

у студентів педагогічних університетів відповідального ставлення до майбутньої 

професії та забезпечувалася проведенням роз’яснювальної та діагностичної роботи з 

майбутніми педагогами щодо їхніх професійних обов’язків та вимог до професії 

педагога, унормованих чинним законодавством України. Така робота орієнтувала 

студентів педагогічних університетів на усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків 

за принципом: «обов’язок / правило → недотримання / порушення → 

проблема / покарання». У процесі реалізації цієї умови використано такі методи: 

індивідуальні, групові та масові бесіди, лекції, демонстрації із застосуванням відео-

презентацій (відео-сюжетів) практичних прикладів досвідчених учителів-практиків, 

диспути, перегляд кінофільмів, читацькі конференції, обговорення сюжетів ЗМІ 

тощо. Зі студентами організовано години спілкування на теми: «Відповідальність у 

структурі особистості педагога», «Професійний обов’язок педагога – 

відповідальність за життя та здоров’я учнів» тощо. 

Реалізація другої педагогічної умови забезпечена шляхом поглиблення змісту 

навчальних дисциплін виховним матеріалом указаного напряму з метою засвоєння 

знань нормативно-правових засад відповідального ставлення до майбутньої професії; 

вимог до професійної діяльності, до виконання професійного обов’язку, зафіксованих 

у типових посадових інструкціях учителів закладів загальної середньої освіти; 

усвідомлення сутності поняття «відповідальне ставлення до майбутньої професії 

педагога»; функціонування студентських гуртка «Школа організатора освітнього 

простору» та клубу «Педагогічне волонтерство» із застосуванням інноваційних форм 

і методів аудиторної та позааудиторної виховної роботи. 

Реалізація третьої педагогічної умови формування відповідального ставлення 

до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів передбачала: 

функціонування студентського самоврядування, спрямованого на організацію 

різноманітних виховних заходів, використання сучасних методів самовиховання 

майбутніх педагогів на рефлексійній основі; застосування інтерактивних форм і 

методів в аудиторній / позааудиторній виховній роботі; організацію управлінської 

взаємодії між організаторами практики різного рівня у педагогічному університеті та 
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освітніми закладами; навчання технологіям планування й організації своєї діяльності 

та мобільного ухвалення правильних рішень у педагогічних ситуаціях. 

Ефективність реалізації педагогічних умов формування відповідального 

ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів 

підтверджена кількісними та якісними змінами у показниках рівнів сформованості 

вказаної якості у студентів експериментальних груп: показник пасивного рівня 

сформованості відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 

експериментальної групи знизився на 35,6 %, а показник високого рівня зріс на 

21,5 %.  

Проведене дослідження не забезпечує вичерпний розгляд усіх аспектів 

означеної проблеми Подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані на розробку 

технологій формування відповідального ставлення до майбутньої професії у 

студентів інших спеціальностей, вивчення гендерних відмінностей та особливостей 

його формування у закладах вищої освіти різного профілю. 
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АНОТАЦІЇ 

Житнухіна К. П. Формування відповідального ставлення до майбутньої 

професії у студентів педагогічних університетів. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, 2021. 

Дисертацію присвячено актуальній темі формування відповідального ставлення 

до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів.  

Здійснено аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових джерел з досліджуваної 

проблеми; науково обґрунтовано сутність і структуру ключових понять дослідження: 

«відповідальність», «професійна відповідальність», «відповідальне ставлення до 

майбутньої професії у студентів педагогічних університетів»,  «формування 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних 

університетів»; обґрунтовано структуру відповідальності особистості та 

виокремлено аспекти, що характеризують поняття вибору певної професії.  

Визначено змістові компоненти відповідального ставлення до майбутньої 

професії, виокремлено критерії, показники й охарактеризовано рівні його 

сформованості у студентів педагогічних університетів; наведено методику 

проведення та результати констатувального етапу педагогічного експерименту.  

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 

педагогічних університетів. 

Ключові слова: виховання, формування, відповідальність, відповідальне 

ставлення, майбутня професія, студенти педагогічних університетів.  

 

Zhytnukhina K. P. Formation of a responsible attitude to the future profession 

among students of pedagogical universities. – Qualifying scientific work on the rights of a 

manuscript. 

Dissertation for Degree of Candidate of Pedagogical Sciences (PhD). Specialty 

13.00.07  «Theory and methods of education». Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical 

University, Uman, 2021. 

The dissertation is devoted to the topical issue of forming a responsible attitude to the 

future profession among students of pedagogical universities. 

The scientific novelty of the research results is that for the first time the pedagogical 

conditions of forming a responsible attitude to the future profession of pedagogical 

university students (purposeful positive motivation for self-education, achievement of 
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socially significant results of work and self-realization; improvement of content, application 

of innovative forms and methods of classroom educational work, gaining experience in 

planning and organizing professional activities and mobile decision-making in pedagogical 

situations); criteria (motivational-volitional, cognitive, behavioral-reflective) and levels 

(passive, situational, mobile) of formation of a responsible attitude to the future profession 

among students of pedagogical universities are determined. The essence of the concepts: 

«responsible attitude to the future profession of students of pedagogical universities», 

«formation of a responsible attitude to the future profession of students of pedagogical 

universities». 

The implementation of the first pedagogical condition (purposeful positive motivation 

for self-education, achievement of socially significant results of work and self-realization) 

is aimed at stimulating the education of students of pedagogical universities responsible 

attitude to the future profession. This was ensured by carrying out explanatory and 

diagnostic work with future teachers on their professional responsibilities and requirements 

for the teaching profession, regulated by current legislation of Ukraine. This work focused 

students of pedagogical universities on the awareness of causal relationships on the 

principle: «duty / rule → non-compliance / violation → problem / punishment» The methods 

of such educational work at the stage of explanation were selected: individual, group and 

mass conversations, lectures, demonstrations with the use of video presentations (video 

stories) of practical examples of responsible attitude of experienced teachers to the 

profession, as well as debates, movies reading conferences, Implementation of the second 

pedagogical condition for the formation of a responsible attitude to the future profession of 

students of pedagogical universities - improving the content, application of innovative forms 

and methods of classroom and extracurricular educational work was ensured by: 

a) deepening the content of disciplines attitude to the future profession of a teacher; 

requirements for professional activity, for the performance of professional duties, recorded 

in the standard job descriptions of teachers of general secondary education; awareness of 

the essence of the concept of «responsible attitude to the future profession of teacher»; 

b) functioning of student groups «School of organizer of educational space» and club 

«Pedagogical volunteering» with the use of innovative forms and methods of classroom and 

extracurricular educational work, in the process of which provided full information on the 

list and compliance with future job responsibilities of teachers.  

The implementation of the third pedagogical condition of forming a responsible 

attitude to the future profession of students of pedagogical universities – gaining experience 

in planning and organizing professional activities and mobile decision-making in 

pedagogical situations – was carried out in the context of the previous two pedagogical 

conditions. This condition conceptually provided for the prevention of students of 

pedagogical universities a state of fear of action and the end result, as well as the 

functioning: a) student self-government, aimed at organizing various educational activities 

for the purpose of various implementation of students' responsible assignments, the use of 

modern methods of self-education of future teachers on a reflective basis; b) application of 

interactive forms and methods in classroom / extracurricular educational work; 

c) organization of managerial interaction between the organizers in the pedagogical 

university of practice of different levels and educational institutions in order to monitor the 

formation of a responsible attitude to the future profession of students; d) training in 
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technologies for planning and organizing their activities and mobile decision-making in 

pedagogical situations in order to prevent fear of professional action and the end result (first 

of all, actions based on regulatory awareness of professional pedagogical activities 

according to the scheme: «situation → decision-making in accordance with current 

legislation → consequence») (first of all, actions on the basis of normative-legal awareness 

of professional and pedagogical activity according to the scheme: «situation → decision-

making in accordance with current legislation → consequence»).  

The result of the implementation of pedagogical conditions for the formation of a 

responsible attitude to the future profession of students of pedagogical universities were 

quantitative and qualitative changes in the levels of formation of this quality of personality. 

At the same time, the corresponding indicators in the control group did not change 

significantly.  

The practical significance of the research lies in the introduction of the program of 

activity of the student groups «School of the organizer of educational space» and the club 

«Pedagogical volunteering» in pedagogical universities; methodical materials on formation 

of the responsible attitude to the future profession at students of pedagogical universities for 

realization of the program of the specified circle and club on the basis of application of 

traditional and innovative forms, methods, means of educational work; methods of 

diagnosing the formation of a responsible attitude to the future profession of students of 

pedagogical university. The results of the research can be used by teachers of higher 

education institutions in: the process of studying the disciplines «Higher School Pedagogy», 

«Theory and Practice of Higher Education»; the process of educating future teachers in 

pedagogical universities; development of educational activities, classroom and 

extracurricular educational work; writing textbooks and manuals for future teachers; system 

of postgraduate pedagogical education, etc. The main provisions and results of the 

dissertation can be the basis for further research on the theory and methods of education. 

Key words: education, formation, responsibility, responsible attitude, future 

profession, students of pedagogical universities. 

 


