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ПЕДАГОГІЧНА АКМЕ-ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПРОФЕСІОНАЛІВ-ЛІДЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Анотація: стаття присвячена проблемі формування відповідальності 

професіоналів-лідерів в процесі підготовки в університеті. Автори бачать вирішення 

цієї проблеми шляхом розробки спеціальної педагогічної акме-технології. В роботі 

представлені характеристики структурних компонентів запропонованої технології 

(концептуальної, змістовної, процесуальних частин і програмно-методичного 

забезпечення). В ході дослідження визначено педагогічні умови формування 

відповідальності професіоналів-лідерів. Проаналізовано результати проведеного 

дослідження по встановленню впливу блоків факторів на сформованість 

відповідальності майбутніх професіоналів-лідерів в процесі підготовки в університеті. 

Ключові слова: блоки факторів, відповідальність, педагогічна акме-технологія, 

педагогічне дослідження, педагогічні умови, структурні компоненти, чинники впливу, 

характеристика акме-технології, університет. 

 

Оксана Дубинина, Ольга Игнатюк, Наталья  Cереда  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКМЕ-ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛОВ-ЛИДЕРОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования ответственности 

профессионалов-лидеров в процессе подготовки в университете. Авторы видят 

решение этой проблемы путем разработки специальной педагогической акме-

технологии. В работе представлены характеристики структурных компонентов 

предложенной технологии (концептуальной, содержательной, процессуальных частей и 

программно-методического обеспечения). В ходе исследования определены 

педагогические условия формирования ответственности профессионалов-лидеров. 

Проанализированы результаты проведенного исследования по установлению влияния 

блоков факторов на сформированность ответственности будущих профессионалов-

лидеров в процессе подготовки в университете.  

Ключевые слова: блоки факторов, ответственность, педагогическая акме-

технология, педагогическое исследование, педагогические условия, структурные 

компоненты, факторы влияния, характеристика акме-технологии, университет. 
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Оксана Дубініна, Ольга Ігнатюк, Наталія Середа  

 

Розширена анотація для ознайомлення з цією темою: 

“Педагогічна акме-технологія формування відповідальності професіоналів-лідерів 

у процесі фахової підготовки”  

 

Постановка проблеми в загаль-

ному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. 

Сучасний етап розвитку вищої освіти в 

Україні характеризується тим, що на 

зміну традиційній системі навчання при-

ходить особистісно-зорієнтована, класи-

чні методи поступово замінюються інно-

ваційними, набув актуальності техноло-

гічний підхід у навчанні. Відтак, при ук-

ладанні нових навчальних програм виникає 

необхідність упровадження інноваційних 

технологій підготовки фахівців-лідерів, 

оскільки багаторічний досвід вищої тех-

нічної школи підтверджує, що саме су-

часний технологічний підхід у вищій 

освіті спроможний забезпечити як пев-

ний необхідний для грамотного фахівця 

об’єм знань, умінь та навичок, так і ве-

льми необхідний набір притаманних фахі-

вцю-лідеру якостей. На підставі вищеви-

кладеної проблеми автори пропонують її 

вирішення через розробку спеціальної 

акме-технології підготовки означених 

фахівців та створення педагогічних умов 

для її реалізації. Отже, вважаємо за не-

обхідне створення технологічного фун-

даменту освітнього процесу форму-

вання фахівця-лідера, затребуваного су-

часним ринком праці. 

Аналіз останніх досліджень і пу-

блікацій, у яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми і на які спира-

ється автор, свідчить, що значна кіль-

кість науковців опікувалася проблемою 

розроблення та впровадження педагогіч-

них технологій в навчальний процес, серед 

яких: В. Антонов [1], В. Бєзпалько [2], 

В. Биков [3], М. Боритко [4], 

І. Дичківська [5], О. Дубініна [6-8], 

О. Ігнатюк [8-10], І. Прокопенко [13], 

О. Романовський [14], С. Сисоєва [12], 

Г. Селевко [15], Н. Середа  [8,16], 

Н. Щуркова [17] та інші. Здебільшого пе-

дагоги науковці схиляються до узагальне-

ної формули педагогічної техноло-

гії:ПТ = М + З + ЗН + МЗ + ФН +ФВ, де 

М – мета; З – завдання; ЗН – змістовне 

наповнення; МЗ – методичне забезпе-

чення; ФН – форми навчання; ФВ – фо-

рми виховання. 

Виділення не вирішених раніше ча-

стин загальної проблеми, котрим прис-

вячується дана стаття. Зважаючи на 

проведений аналіз наукових досліджень, 

можна зробити висновок, що в умовах 

глобального суспільства, які інтегрують 

людську спільноту у прискорення темпів 

інноваційного розвитку, розробку і ши-

роке застосування високих технологій, 

нагальним стає звернення до питань під-

вищення якості професійної підготовки 

майбутніх фахівців-лідерів. Аналіз науко-

вої літератури показав наявність супере-

чності на технологічному рівні підгото-

вки професіоналів-лідерів: між 

об’єктивним запитом ринку праці на 

професійну відповідальну компетентну 

особистість з високим лідерським поте-

нціалом та недостатністю науково-ме-

тодичного забезпечення освітнього про-

цесу ЗВО технологіями професійно-прик-

ладної підготовки майбутніх фахівців-

лідерів. Невирішеними частинами пору-

шеної проблеми лишається загальне ро-

зуміння педагогічної акме-технології фо-

рмування відповідальності професіоналів-

лідерів у процесі фахової підготовки, ви-

значення її структурних компонентів та 

педагогічних умов формування відповіда-

льності як професійної значущої якості 

лідера у закладі вищої освіти.  

Формулювання цілей статті (ос-

новні завдання). Мета статті полягає у 

визначенні педагогічної акме-технології 

формування відповідальності професіо-
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налів-лідерів у процесі фахової підгото-

вки. Для реалізації мети статті були ви-

ділені наступні завдання: 1) з’ясувати 

сутність акме-технології формування 

відповідальності майбутнього професіо-

нала-лідера; 2) дослідити структурні 

компоненти означеної педагогічної акме-

технології; 3) провести педагогічне дос-

лідження і з’ясувати вплив факторів на 

сформованість відповідальності майбу-

тніх фахівців-лідерів у процесі фахової 

підготовки. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Акме-

технологія формування відповідальності 

(рис. 1), безсумнівно, є технологією інно-

ваційного типу, розуміючи під терміном 

«інновації» в освітній сфері зв’язок з 

отриманням стійкого позитивного ре-

зультату на основі запровадження ново-

введень або нового застосування визнаних 

педагогічних здобутків і напрацювань, 

можливістю за їх допомогою подолання 

протиріч, пов’язаних з невідворотними 

змінами у вищій технічній школі і виходу з 

кризових ситуацій (В. Биков [3], 

І. Прокопенко [13], О. Романовський [14] 

та інші дослідники). 

Професорсько-викладацький склад 

університетів бере участь у найскладні-

шому виді виробництва, який доступний 

людству на теперішній час – це духовне 

виробництво. Найбільші педагогічні про-

рахунки і негаразди у вищій школі вини-

кають, за спостереженнями авторів, 

тоді, коли вчені, які мають справу з про-

фесійною підготовкою інженерних кад-

рів, забувають, що вершиною їхньої нау-

ково-педагогічної діяльності у підсумку є 

не літак або турбогенератор, а людина, 

яка ці механізми створюватиме, удоско-

налюватиме і експлуатуватиме в майбу-

тньому (О. Дубініна [6–7], О. Ігнатюк 

[9], Н. Середа [16] та інші дослідники). 

Навколо вченого-педагога, який 

має учнів і послідовників, розвивається і 

створюється справжня наука. З цієї при-

чини на певному етапі своєї педагогічної 

практики у деякої частини педагогічного 

співтовариства виникає потреба і ба-

жання технологізувати свій позитивно-

результативний досвід, аби залишити 

його наступним поколінням педагогів, по-

казати продуктивніші шляхи досягнення 

педагогічної мети (О. Романовський [14], 

С. Сисоєва [12], Г. Селевко [15] та інші). 
Процесуальна і змістовна частини 

освітньої технології як правило взаємо-
пов’язані та відображають одна одну. 
Загальноприйнятим також вважається, 
що освітня технологія лише опосередко-
вується особистістю викладача, а її за-
стосування завжди приводить до серед-
ньозваженого результату, на відміну від 
багатьох методик, які мають щільну за-
лежність від особистості майстра-пе-
дагога.  

Окреслимо педагогічні умови фор-
мування відповідальності як професійно 
значущої якості лідера у закладі вищої 
освіти. 

По-перше, для успішної реалізації 
педагогічних технологій набуває ваги 
імідж педагога, його мистецтво спілку-
вання, відкритість, щирість, доброзичли-
вість, ерудиція, світогляд, артистизм, 
стиль, емпатія, імпровізація, рефлексія, 
вміння вчасно виявити зміни у настрої 
студентів, взаємовідносинах, сприйнятті 
навчального матеріалу. 

По-друге, практичні навички про-
яву відповідальної поведінки виникають в 
різних видах діяльності, викликаючи, як 
наслідок, свідоме самостійне викорис-
тання накопиченого досвіду відповідаль-
ної поведінки. 

По-третє, організація спільної ді-

яльності студентів і викладачів фунду-

ється суб’єкт-суб’єктною взаємодією: 

переконання у необхідності та важливо-

сті досліджуваної якості для лідера; роз-

виток каузальної самосвідомості; аналіз 

конкретних ситуацій; створення вихова-

льних ситуацій; стимулювання і мотива-

ція відповідальності у студентів; пере-

живання відповідальності; виховання ро-

зуміння і довіри; вміння аргументовано 

критикувати та сприймати критику. 
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По-четверте, необхідним є на-

вчання професорсько-викладацького 

складу проблемі формування відповідаль-

ності з урахуванням вікових особливостей 

студентів, що забезпечуватиме підви-

щення його теоретичної та практичної 

підготовленості. 

По-п’яте, механізм становлення 

відповідальності є поетапним, тому пе-

редбачає рефлексивну діяльність на кож-

ному з наступних етапів формування уяв-

лень про відповідальність і мотивації ви-

конуваної діяльності, становлення прак-

тичних навичок прояви відповідальної по-

ведінки в різних видах діяльності, усвідо-

млене самостійне використання накопи-

ченого досвіду відповідальної поведінки. 

Аналіз впливу факторів на сфор-

мованість відповідальності за допомогою 

акме-технології відбувався наступним 

чином: вивчалась сформованість відпові-

дальності серед студентів 4-5 курсів фа-

культету соціально-гуманітарних техно-

логій, факультету комп’ютерних наук і 

програмної інженерії, Навчально-науко-

вого інституту енергетики, електроніки 

та електротехніки Національного техні-

чного університету “Харківський політе-

хнічний інститут” (загальна кількість 

респондентів 575 осіб), при підтримці 

тестової діагностики, як-то вивчення 

довільної поведінки при виникненні певних 

навчальних ситуацій, вивчення уявлень 

студентів різних курсів про відповідаль-

ність, фронтальна та індивідуальна пе-

ревірка поточних домашніх завдань, ви-

вчення особистої та колективної відпові-

дальності в академічних групах, самооці-

нка вольових якостей студентів та ви-

кладачів, експериментальне створення 

ситуацій, які потребують прояву відпові-

дальності суб’єктів навчання та 

виховання. 

Висновки з даного дослідження 

та перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. Проблема формування 

відповідальності як професійної значущої 

якості на даний час є актуальною для пе-

дагогічної теорії і практики при підгото-

вці професіоналів-лідерів у закладах вищої 

освіти будь-якого профілю (інженерно-

технічного, економічного, педагогічного 

тощо), а також потребує подальшого 

креативного осмислення. Відповідальну 

особистість майбутнього професіонала-

лідера може виховати тільки творча, 

відповідальна особистість педагога-лі-

дера. Такий процес має будуватися на 

проєктуванні педагогічної акме-техноло-

гії формування відповідальності професі-

онала-лідера у фаховій підготовці і за-

провадженні не тільки усіх структурних 

компонентів педагогічної акме-технології 

(концептуальної, змістовної, процесуаль-

ної частин та програмно-методичного 

забезпечення), але й визначених педагогіч-

них умов, наведених вище. Визначений у 

ході педагогічного дослідження ієрархіч-

ний вплив факторів на сформованість 

відповідальності майбутніх фахівців-лі-

дерів (Блоки 1-7) дозволить більш якісно 

організувати фахову підготовку майбут-

ніх професіоналів-лідерів. Перспективами 

подальших досліджень вважаємо напра-

цювання у площині підвищення рівня від-

повідальності під час організації освіт-

нього процесу фахової підготовки профе-

сіоналів-лідерів в умовах надзвичайного 

віддаленого навчання. 

 

Problem setting. The current stage 

of development of higher education system 

in Ukraine is characterized by the fact that 

the traditional system of education is re-

placed by personality-oriented one, classical 

methods are gradually being replaced by in-

novative methods, the technological ap-

proach to learning has become relevant. 

Therefore, when new curriculum is forming 

there is a need to introduce innovative tech-

nologies for leader-professionals, as many 

years of experience of technical higher edu-

cation school confirms that the modern tech-

nological approach in education is able to 

provide both the required amount of 

knowledge, skills and abilities and a set of 
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qualities intrinsic to leader-professionals. 

Based on the aforesaid problem, the authors 

propose its solution through the development 

of a special acme-technology for the leader-

professionals training and the creation of 

pedagogical conditions for its implementa-

tion. Therefore, we consider it necessary to 

create a technological foundation for the 

training of leader-professionals considering 

the demand in the modern labor market.  

Recent research and publications 

analysis shows that a significant number of 

scientists investigated the problem of devel-

opment and implementation of pedagogical 

technologies in the educational process, in-

cluding: V. Antonov [1], V. Bezpalko [2], 

V. Bykov [3], M. Borytko [4], I. Dychkivska 

[5], O. Dubinina [6–8], O. Ihnatiuk [8-10], 

I. Prokopenko [13], O. Romanovsky [14], 

S. Sysoeva [12], G Selevko [15], N. Sereda 

[8,16], N. Shchurkova [17] and others. Mostly, 

pedagogue-scientists incline to the generalized 

formula of pedagogical technology: PT = 

G + T +  MC +  MS +  EF + TF, where G is 

the goal; T – task; MC – meaningful content; 

MS – methodological support; EF – 

educational forms; TF – training forms. 

Previously unresolved aspects of the 

problem. Considering the conducted analysis 

of scientific research, we can conclude that 

in a global society that unites the human 

community during pace acceleration of in-

novative development, design and wide ap-

plication of high technology, it is urgent to 

address issues of improving the quality of 

future leader-professionals training. The 

analysis of scientific literature showed a 

contradiction at the technological level of 

leader-professionals training between the 

objective demand of the labor market for a 

professionally responsible and competent 

individual with high leadership potential and 

lack of scientific and methodological support 

of the educational process with technologies 

of professional and applied training of future 

leader-professionals. The general under-

standing of pedagogical acme-technology of 

leader-professionals responsibility formation 

in the process of professional training, defi-

nition of its structural components and peda-

gogical conditions for formation of responsi-

bility as leader’s professionally significant 

quality in higher education – all these parts 

of the problem remain to be unresolved. 
Paper objective. The purpose of the 

article is to determine the pedagogical acme-
technology of responsibility formation 
among leader-professionals during the pro-
cess of professional education. To achieve 
the purpose of the article, the following tasks 
were identified: 1) to find out the core of 
acme-technology of the future leader-profes-
sionals’ responsibility formation; 2) to in-
vestigate the structural components of the 
specified pedagogical acme-technology; 3) 
to conduct a pedagogical study to determine 
the influence of factors on the future leader-
professionals’ responsibility formation dur-
ing the process of professional education at 
the technical university. 

Paper main body. Acme-technology 
of responsibility formation (Fig. 1) is un-
doubtedly an innovative type of technology, 
taken that the term “innovation” in the edu-
cational field is the acquirement of a sustain-
able positive result, based on the introduc-
tion of novelties or new application of rec-
ognized pedagogical achievements and de-
velopments, and the opportunity with their 
help to overcome the contradictions associ-
ated with the inevitable changes in higher 
technical education and to find a way out of 
crisis situations (V. Bykov [3], 
I. Prokopenko [13], O. Romanovsky [14] 
and other researchers). 

The teaching staff in universities par-

ticipates in the most complex type of pro-

duction that is available to mankind today – 

the production of spiritual values. The great-

est pedagogical miscalculations and troubles 

in higher education system occur, according 

to the authors, when scientists who deal with 

the training of engineers, forget that the pin-

nacle of their scientific and pedagogical ac-

tivities in the end is not a plane or turbo gen-

erator, but the person who would create, im-

prove and operate these machines in the fu-

ture (O. Dubinina [6–7], O. Ihnatiuk [9], 

N. Sereda [16] and other researchers). 
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Pedagogical acme-technology of realization of professionally oriented formation of responsibility among 
leader-professionals

Principles of implementation:

scientific character, integrity; 
variable-personal organization 

of training; professional 
orientation; informational 

support of manufacturability of 
learning

Structural components

Pedagogical monitoring: qualimetry of students' leadership potential

Target orientations: 

responsibility formation, the level 

of which provides stable 

professional competence of 

leader-professionals demanded by 

the modern labor market; creating 

the learning environment that 

provides an opportunity to form 

responsibility and increase 

leadership potential; stimulating 

students' cognitive activity

Criteria of manufacturability:
algorithmicity, reproducibility, 

visualization, flexibility, 
diagnostics, expediency of 

separate elements, efficiency, 
unity of content and procedural 

parts, controllability, 
complexity, conceptuality, logic, 

continuity, clear procedural 
characteristics, optimality, 
continuity, predictability, 

developing character, 
systematics, structuring

Content of education: according 
to the approved curricula

Concept part Content part

Philosophical positions: 
humanism, technocracy, 

scientism

Methodological approaches: 
axiological, activity orientated, 

gnostic, competent, cultural, 
synergetic, object-oriented, 

systemic, projective

Leading factors of mental 
development: sociogenic and 

psychogenic

Procedural part
Software and 

methodological support

curricula and course outlines, 

textbooks and tutorials, training 

and diagnostic tools

Conceptual basis: providing professional training with 
strengthening of practical orientation and intensification of the 

educational process due to professionalization, giving it a greater 
operational and instrumental character; positioning responsibility as 

a professionally significant quality, condition and result of 
successful professional training of a leader-professional

Specific requirements for 
acme-technology: use of both 
real and virtual environment; 

taking into account progressive 
changes in education; high 
scientific level of education 

combined with fast pace; 
intensive mode of intellectual 

activity

Fig. 1. – The structure of innovative pedagogical acme-technology of formation of leader-professional’s 

responsibility 

Real science is created and developed 

around a scientist-pedagogue who has stu-

dents and followers. For this reason, at a 

certain stage of their pedagogical practice, in 

some part of the pedagogical community 

there is a need and desire to technologize 

their positive and effective experience to 

leave it to the next generation of teachers, to 

show more productive ways to achieve ped-

agogical goals (O. Romanovsky [14], 

S. Sysoeva [12], G. Selevko [15] and others). 

It is believed that the term “pedagogical 

technology” in relation to the educational 

process was first used by the Englishman 

J. Sally in 1886 [5, p. 58]. However, we see 

the desire to «mechanize» and the attempt to 

find a definite order or perfect method in 

John Amos Comenius’s work, who foresaw 

the beginnings of educational technology in 

his treatise “The Great Didactic”: “the art of 

teaching, therefore, demands nothing more 

than the skillful arrangement of time, of the 

subjects taught, and of the method. As soon 

as we have succeeded in finding the proper 

method the whole process, too, will be as 

free from friction as is the movement of a 

clock whose motive power is supplied by the 

weights. It will be as pleasant to see educa-

tion carried out as to look at an automatic 

machine of this kind, and the process will be 

as free from failure as are these mechanical 

contrivances, when skillfully made” 

[11, p. 137]. 

The United Nations Educational, Sci-

entific and Cultural Organization 

(UNESCO) considers learning technology as 

a systematic method of creating, applying 

and defining the whole process of teaching 



 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

10                                       Теорія і практика управління соціальними системами 4 ‘2020 

 

and learning, taking into account technical 

and human resources and their cooperation, 

which aims to optimize educational forms 

[12, p. 24]. 

The procedural and content parts of 

educational technology are usually intercon-

nected and reflect each other. It is also gen-

erally accepted that educational technology 

is only mediated by the teacher personality, 

and its application always leads to an aver-

age result, in contrast to many methods that 

are closely dependent on the personality of 

the professional teacher. However, success in 

the implementation of pedagogical influence 

largely depends on the ability to organize it, 

to choose its appropriate option. 

Let’s outline the pedagogical condi-

tions for the formation of responsibility as a 

professionally significant quality of a leader 

in a higher education institution: 

First, researchers note that for the 

successful implementation of pedagogical 

technologies teacher’s image (their art of 

communication, openness, sincerity, friend-

liness, erudition, worldview, artistry, style, 

empathy, improvisation, fantasy, reflection; 

the ability to detect changes in students’ re-

lationships, their moods, reactions, percep-

tion of educational material) is gaining im-

portance now more than ever in higher edu-

cation institutions. 

Second, the practical skills of respon-

sible behavior arise in different activities 

and, as a consequence, cause conscious in-

dependent use of the accumulated experience 

of responsible behavior. 

Third, the organization of joint activ-

ities of students and teachers is based on 

subject-subject interaction: belief in the need 

and importance of the studied quality for the 

leader; development of causal self-aware-

ness; analysis of specific situations; creation 

of educational situations; stimulation and 

motivation of responsibility among students; 

experience of responsibility; fostering under-

standing and trust; ability to criticize with 

arguments and accept criticism. 

Fourth, it is necessary to teach the 

pedagogical staff the problem of forming 

responsibility taking into account the stu-

dents’ age, which will increase staff’s theo-

retical and practical training. 
Fifth, the mechanism of responsibil-

ity formation is gradual, hence it involves 
reflective activity at each of the next stages 
of forming ideas about responsibility and 
activity motivation, formation of practical 
skills of responsible behavior in various ac-
tivities, conscious independent use of accu-
mulated experience of responsible behavior. 

The analysis of the influence of fac-
tors on responsibility formation with the help 
of acme-technology was conducted as fol-
lows: the formation of responsibility was 
studied among students in 4th and 5th years 
of education (from Faculty of Social and 
Humanitarian Technologies, Faculty of 
Computer Sciences and Software Engineer-
ing, Institute of Education and Science in 
Power Engineering, Electronics and 
Electromechanics of National Technical 
University “Kharkiv Polytechnic Institute”; 
total number of respondents 575 people), 
with the support of test diagnostics such as 
the study of voluntary behavior in certain 
educational situations, the study of ideas 
among students of different majors about 
responsibility, general and individual  review 
of current homework, the study of personal 
and collective responsibilities in academic 
groups, self-esteem of students’ and teach-
ers’ volitional qualities, experimental crea-
tion of situations that require the responsi-
bility manifestation of the subjects of educa-
tion and training. The results of the study to 
determine the impact of factors on the for-
mation of the responsibility among future 
leader-professionals during the process of 
professional education in higher education 
institutions are given below. 

So, the conducted pedagogical re-
search shows that students quite adequately 
perceive responsibility as a professionally 
significant quality of a professional special-
ist. The vast majority of students agree that 
in the hierarchy of factors influencing the 
formation of responsibility: 

 first place is occupied by unit 1 

(Motivation to study) – 89 % of respondents, 

512 positive answers; 
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 second place is occupied by unit 2 

(Students attitude towards education, op-

portunity to apply knowledge in practice, 

responsible attitude towards task performance, 

writing of term papers and thesis projects, 

compliance with academic integrity – (87 % of 

respondents, 499 positive answers); 

 third place is occupied by unit 3 
(Teacher’s personality and their characteristics: 
professional qualities, responsible attitude 
towards professional activity, pedagogical tact, 
teaching skills, friendly attitude, tolerance, 
style of “teacher-student” relationship) – 85 % 
of respondents, 487 positive answers; 

 fourth place is occupied by unit 4 
(Teaching style: tools that promote effective 
learning, thus stimulating interest in course) 
– 83 % of respondents, 476 positive answers; 

 fifth place is occupied by unit 5 
(Amount of study load, the complexity of 
educational material contents, the amount of 
self-study work) – 78 % of respondents, 448 
positive answers; 

 sixth place is occupied by unit 6 
(Psychological learning conditions: psycho-
logical climate in a group, style of relation-
ship between students) – 75 % of respond-
ents, 430 positive answers; 

 seventh place is occupied by unit 7 
(Potential opportunities and organizational 
conditions of learning: tuition-based educa-
tion, combination of studying and work, in-
troduction of various forms of mobile, hy-
brid and e-learning, emergency remote 

teaching) – 69 % of respondents, 396 posi-
tive answers. 

Conclusions of the research. The 
problem of formation of responsibility as a 
professionally significant quality is currently 
relevant for pedagogical theory and practice 
in the training of leader-professionals in 
higher education institutions of any profile 
(engineering, economics, pedagogy, etc.), 
and it also requires further creative thinking. 
Only a creative, responsible character of a 
teacher-leader can bring up a responsible 
character of a future leader-professional. 
This process should be based on the design 
of pedagogical acme-technology for the re-
sponsibility formation of a leader-profes-
sional during professional training and im-
plementation of not only all structural com-
ponents of pedagogical acme-technology 
(concept, content, procedural parts, software 
and methodology), but also certain peda-
gogical conditions presented above. The hi-
erarchical influence of factors on the for-
mation of the responsibility of future leader-
professionals (Units 1-7), determined during 
the pedagogical research, will allow a better 
organization of the professional training of 
future leader-professionals. 

As prospects for further research, we 

consider the development of increased level 

of responsibility during the organization of 

the educational process of professional 

training of leader-professionals under the 

conditions of emergency remote teaching. 
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