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Дисертаційне дослідження Житнухіної Катерини Павлівни 

«Формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 

педагогічних університетів» присвячене проблемі, актуальність якої не 

викликає сумнівів. Це пов’язано з тим, що сучасне суспільство 

характеризується полярністю цінностей та неузгодженістю соціальних вимог 

з їх дотриманням у різних сферах діяльності українців та 

безвідповідальністю у виконанні професійних обов’язків.  

Гострота цієї проблеми підтверджується ще і тим, як слушно зазначено 

дисертантом, що певний відсоток студентів не виявляє бажання та інтересу 

до майбутньої роботи у закладах загальної середньої освіти.  

Саме в цьому аспекті тема дисертаційної роботи Житнухіної Катерини 

Павлівни є нагальною і важливою на часі. Адже сформованість 

відповідального ставлення до будь якої діяльності є основою формування у 

студентів педагогічних університетів відповідального ставлення до 

майбутньої професії. 

На пріоритетності означених вище положень наголошено у низці 

нормативних документів, вказаних автором у вступі дисертаційної роботи.  

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 
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загострюються у контексті корінних трансформацій усіх сфер 

життєдіяльності сучасного суспільства. 

Тема дисертації пов’язана з тематичним планом 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.). 

Дослідження дисертантки відзначається чіткістю і науковою виваженістю 

у визначенні об’єкта та предмета, формулюванні мети, постановці завдань. 

Мета дисертаційної роботи автора полягає обґрунтуванні педагогічних 

умов формування відповідального ставлення до майбутньої професії у 

студентів педагогічних університетів на основі теоретичного узагальнення 

досліджуваної проблеми й результатів діагностування та експериментальної 

перевірки їх ефективності. 

Для досягнення цієї мети автором опрацьовано низку наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних дослідників, досліджено відповідний понятійно-

категоріальний апарат, проведено аналіз положень чинної нормативно-правової 

бази у сфері досліджень із даної проблематики, а також рекомендації науково-

практичних форумів, конференцій та семінарів з досліджуваної проблематики. 

Наукова новизна одержаних результатів, що міститься у вступі до 

дисертації та в авторефераті, сформульована автором коректно й адекватно. Ми 

цілком погоджуємося з її положеннями: 

– вперше обґрунтовано педагогічні умови формування 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних 

університетів; визначено критерії, показники та рівні сформованості 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних 

університетів; 
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– уточнено сутність понять: «відповідальне ставлення до 

майбутньої професії у студентів педагогічних університетів», «формування 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних 

університетів»; 

– подальшого розвитку набули зміст, форми, методи та засоби 

формування у студентів педагогічних університетів відповідального ставлення до 

майбутньої професії. 

 

Важливість дослідження зумовлена реальним дефіцитом завершених 

науково-педагогічних доробок, які сягають рівня практичних рекомендацій 

щодо процесу формування відповідального ставлення до майбутньої професії, 

його організацією в умовах закладів вищої педагогічної освіти.  

Логічно побудованою та достатньо обґрунтованою є структура 

дисертації, яка складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних 

джерел. Значну цінність для дослідників та практиків педагогічної освіти мають 

додатки, які грамотно оформлені та представлені у дослідженні.  

Привертає увагу те, що зміст кожного розділу чітко підпорядкований меті 

та завданням дослідження. Підсумками кожного з підрозділів та розділів 

наукової праці є висновки автора дослідження. 

Досить цікавим є підхід до аналізу джерельної бази дослідження у 

першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні основи формування у 

студентів педагогічних університетів відповідального ставлення до 

майбутньої професії».  

Житнухіній Катерині Павлівні вдалося здійснити глибокий теоретичний 

аналіз наукових джерел з проблеми дослідження вітчизняних та зарубіжних 

учених; уточнити сутність і структуру ключових понять, виокремити чинники, 

що визначають вибір молодою людиною певної професії та закладу освіти 

для її здобуття. 

Проведений аналіз нормативно-правових документів, довідкової 

літератури, дисертаційних досліджень та наукових публікацій, методичних 

посібників та рекомендацій дозволив здобувачці визначити сутність та 

змістову структуру досліджуваного явища. На основі аналізу наукових теорій, 
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концепцій, підходів вона висловлює свою авторську позицію стосовно поняття 

«відповідальне ставлення до майбутньої професії 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 передбачення можливих 

наслідків. 

Сформована автором джерельна база відзначається різноманітністю і 

достатньою структурною повнотою. Вона містить 241 найменування, з них 

12 – іноземною мовою, що слугує безперечним доказом інформативності та 

валідності представленої 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. 

У процесі дослідження автором використано сукупність діагностувальних 

методик та методів для виявлення рівнів сформованості відповідального 

ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів: 

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. 

Вважаємо, що комплексне використання згаданих вище методів 

дослідження дало змогу дисертантці одержати більш достовірні результати 

діагностичного виміру щодо стану сформованості відповідального ставлення 

до майбутньої професії у студентів та дійти ґрунтовного висновку щодо 
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необхідності розроблення та обґрунтування педагогічних умов, які б ефективно 

сприяли реалізації зазначеного процесу. 

Виокремлені критерії (мотиваційно-вольовий, когнітивний, 

поведінково-рефлексійний) успішно використані в констатувальній, 

експериментальній та контрольній частинах дослідження і можуть бути 

застосовані у практиці виховної роботи зі студентами з означеної проблеми. 

У ході дослідження визначено негативні чинники, які перешкоджають 

формуванню відповідального ставлення до професійної діяльності. На основі 

узагальнення результатів проведеного констатувального етапу експерименту 

визначено причини переважання ситуативного та пасивного рівнів 

сформованості відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 

педагогічних університетів. 

Автором доведено, що позааудиторна діяльність значно розширює 

можливості роботи педагогічного колективу зі створення відповідного 

освітнього середовища педагогічних університетів, спрямованого на 

формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів. 

Значну роль у цьому відігріють використання різноманітних форм і методів 

формування означеного особистісного утворення. 

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.  

Науковому рівню відповідає практична зорієнтованість здійсненого 

дослідження, логічно проведена експериментальна частина роботи, детально 

описано організацію та хід проведення експериментального дослідження. Про 

їх відповідність зокрема свідчить експертиза даних, отриманих в 

експериментальних закладах вищої освіти.  
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Особливої уваги та позитивної оцінки заслуговують розроблені 

дисертанткою педагогічні умови формування відповідального ставлення до 

майбутньої професії в процесі професійної підготовки студентів у 

педагогічному університеті, реалізацію яких 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. 

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 

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 
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сформованості досліджуваної якості; соціально-комунікаційні мережі Viber, 

Instagram та Facebook тощо. 

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. 

Подано чіткий аналіз та інтерпретацію результатів дослідження щодо 

ефективності впровадження запропонованих педагогічних умов з 

використанням математичних методів обробки даних. Вірогідність 

експериментальних даних забезпечується використанням сучасних засобів і 

методик проведення дослідження, розробленим комплексом занять з 

елементами тренінгу. 

У роботі дисертант грамотно й коректно використовує математичний 

апарат. Положення, покладені в основу змісту дисертації та її структуру, 

підкріплюються статистичними даними.  

Заслуговує на позитивне супроводження результатів педагогічного 

експерименту ілюстративним матеріалом у вигляді таблиць, рисунків, діаграм, 

представлених у самому тексті дисертації та в її додатках.  

Робота пройшла належну апробацію шляхом презентації її матеріалів і 

результатів на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

відображено автором 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.. 

Вищесказане свідчить, що представлене дисертаційне дослідження є 

завершеним, а зроблені в ньому узагальнення та висновки – теоретично 
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обґрунтовані. Автореферат відповідає загальному змісту дисертації й висвітлює 

основні її положення. 

Зазначаючи позитивні сторони дисертації, доцільно вказати, що 

дослідження не позбавлене певних недоліків. Це дозволяє зробити такі 

зауваження і побажання: 

1. У розробці теоретичних засад та понятійного апарату авторові бажано 

було б більше уваги приділити таким аспектам досліджуваної проблеми, як 

тьюторство, тьюторський супровід як передумови виявлення та розвитку 

освітніх мотивів студентів та інтересів, пошук освітніх ресурсів для 

створення індивідуальної освітньої програми.  

2. Рукопис містить чимало матеріалу, який міг би слугувати дисертантці 

відправним у розробці авторської моделі формування відповідального 

ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів, 

наочного зображення системи виховної роботи, яка забезпечила реалізацію 

визначених у дослідженні педагогічних умов.  

3. На думку опонента, для обґрунтування необхідності впровадження 

педагогічних умов формування відповідального ставлення до майбутньої 

професії у студентів педагогічних університетів, на констатувальному етапі 

експерименту варто було б продіагностувати не тільки рівні сформованості 

означеної якості, а й проаналізувати особливості організації позааудиторної 

виховної роботи зі студентами у структурі виховної діяльності 

університетів, що визначені експериментальною базою дослідження  

4. Доцільно було більш детально відобразити характерні особливості 

позааудиторної діяльності, детальніше розкрити механізм їх впливу на процес 

формування відповідального ставлення до майбутньої професії. 

5. У дослідженні здійснено опитування роботодавців з метою 

з’ясування актуальних проблем виховання майбутніх учителів у процесі 

професійної педагогічної освіти. На нашу думку варто було б звернути увагу 

на залучення роботодавців (стейкхолдерів) для формування відповідального 

ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. 
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