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Глобальна проблема компетентності працівника сфокусована на удосконаленні процесу 
його підготовки у закладах вищої освіти. Апріорі це стосується майбутніх педагогів, від 

рівня професійної компетентності яких залежить рівень освіченості підростаючого 
покоління. 

Мета статті – на основі аналізу емпіричного матеріалу описати реалізацію педагогічної 

умови стимулювання процесу формування відповідального ставлення до майбутньої 
професії у студентів педагогічних університетів. 

Оскільки навчальний процес у закладі вищої освіти загалом представлений сукупністю 
навчальних занять (лекційних, семінарських та практичних занять; педагогічної практики), 
то реалізація вказаної педагогічної умови узгоджується з організацією вказаних видів занять, 

навчальної практики та організації виховної роботи, у процесі яких студент освоює необхідні 
для майбутньої професійної діяльності знання, вміння та навички шляхом безпосередньої 

співпраці та самостійної роботи. Теоретичними засадами такої позиції є обґрунтування 
суб‘єкт-суб‘єктної специфіки освітнього процесу (І. Бех [1]). При цьому викладач здійснює 
організаційну, координувальну, методичну та коригувальну функції. 

При проектуванні реалізації вказаної педагогічної умови визначимо основні види 
ситуацій формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 

педагогічних університетів. Спираючись на сутність основних проявів відповідального 
ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів (процесуального чи 
морального характеру), ситуації умовно поділяємо на такі види: ситуації прояву 

процесуального характеру та ситуації прояву морального характеру. 
Організація експериментальної роботи з реалізації зазначеної педагогічної умови 

узгоджується з проектуванням і реалізацією педагогічних ситуацій за кількома обставинами, 
що передбачає організацію індивідуальної роботи студентів, роботу в парах та колективну 
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роботу. Вказані види педагогічних ситуацій спрямовані на прояв відповідального ставлення 

до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів як процесуального та 
морального характеру. Реалізація цієї педагогічної умови передбачає також включення 
особистості студента педагогічного університету до різних видів професійних видів 

навчально-виховних завдань, узгоджених зі змістом навчальних занять з певної дисципліни 
та виховною роботою. До таких видів навчально-виховних завдань належать: комунікативна, 

творча, організаційна, дослідницька діяльності; самоосвіта; методична, виховна, 
управлінська, діагностична, аналітична діяльності тощо. 

Педагогічна ситуація щодо формування відповідального ставлення до майбутньої 

професії у студентів – змодельована викладачем штучно та природню ситуація, спрямована 
на формування значущих професійних та особистісних якостей майбутніх педагогів на 

засадах компетентнісного та виховного підходу. 
У результаті реалізації педагогічної умови стимулювання процесу формування 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів 

виконано такі завдання експериментального етапу: спроектовано педагогом ситуації, що 
сприяють прояву відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних 

університетів з позицій процесуального чи морального характеру; реалізовано ситуації, що 
сприяють прояву відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних 
університетів у процесі навчальних занять з дисциплін «Педагогіка», «Теорія та методика 

виховання», «Основи педагогічної майстерності» тощо, роботи гуртків  та виховних заходів у 
вигляді навчально-виховних завдань; проаналізовано результативність розробленого 

організаційного забезпечення реалізації педагогічного умови щодо організації самостійної та 
виховної роботи студентів педагогічного університету. 

Водночас подальшого дослідження потребує визначення дидактичних умов реалізації 

педагогічної умови стимулювання процесу формування відповідального ставлення до 
майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. 
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Проблема вивчення образу тіла у психології є доволі актуальною, оскільки її 

розв‘язання наблизить до розуміння Я-концепції, а відтак, і самосвідомості особистості. У 
науковій літературі накопичено теоретичний та емпіричний матеріал, необхідний для 
з‘ясування суті цього поняття. Учені прийшли до висновку, що образ тіла людини є 

структурним компонентом Я-концепції, який впливає на особистість у цілому та на її життя 


