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ФОРМУВАННЯ «ЯКІСНОГО» МАЙБУТНЬОГО 

ПЕДАГОГА-ЛІДЕРА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

«ВИКЛАДАЧ – ЗДОБУВАЧ – ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

 

Постановка проблеми. Система вищої освіти в Україні 

продовжує оновлення, інтегруючись в європейський та світовий 

освітній простір. В Законах України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

2012-2021 рр. визначений комплекс заходів щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні, стрижнем якого є 

підготовка «якісних» кадрів, тобто, висококваліфікованих 

кадрів, професійна компетентність, яких має відповідати світо- 

вим стандартам. 

Вирішення проблем професійної підготовки будь-якого 

майбутнього фахівця, у тому числі педагогічного, багато в чому 

залежить від адекватності та ефективності обраних засад 

організації освітнього процесу у закладі вищої освіти 

(С. Архангельський, А. Алексюк, В. Биков, В.Гриньова, О. Гура, 

М. Євтух, І. Зязюн, Л. Кайдалова, О.Романовський, С. Сисоєва, 

А. Сущенко, Т.Сущенко, О. Сухомлинська та ін) [3-4,7]. 

Особливого значення набуває питання відповідальності в  
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професійній діяльності фахівців різних галузей: О.Романовський 

(гуманітарно-технічної еліти),О. Дубініна (фахівців з програмної 

інженерії), О. Ігнатюк (магістрантів з педагогіки вищої школи), 

Л. Зінченко (майбутніх фахівців фізичної культури), 

О. Пономарьов, Н. Середа М. Чоботарьов (відповідальність у 

контексті педагогіки вищої школи), H. Biedermann, J.-L. Patry, 

A. Weinberger (відповідальність як ключовий концепт підготовки 

педагога, вимірювання рівня відповідальності особистості педагога 

за допомогою CILI (The Criteria of Inquiry Learning Inventory)). 

Основна мета виступу полягає в розкритті особливостей 

формування «якісного» майбутнього педагога-лідера через призму 

відповідальності «викладач-здобувач-заклад вищої освіти».  

Виклад основного матеріалу. Відповідальність особистості 

– феномен, що присутній у функціональній структурі будь-якої 

цілеспрямованої дії, все більш привертає увагу сучасних науковців-

дослідників. Реформи, що відбуваються у системі вищої освіти 

України задля забезпечення у ній якісних змін, вимагають 

перегляду концептуальних засад професійної підготовки майбутніх 

викладачів вищої школи. Результат такої підготовки акумулюється 

у формуванні майбутнього викладача як гуманно зорієнтованої 

особистості бути лідером з притаманними йому професійними 

якостями, де відповідальність розглядається в категорії як значуща. 

Відтак, «якісний» професіонал – майбутній педагог-лідер має 

ставитися з відповідальністю до всього, що він робить в житті, до 
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всього, що він створює і чим живе. Відповідальною повинна бути 

особистість, в першу чергу, перед собою для отримання певних 

знань та реалізації їх у процесі життєдіяльності. На необхідність 

розв’язання вказаної проблеми акцентовано увагу в нормативно-

правових документах, які реалізують державну політику в галузі 

вищої освіти, про що свідчать Закон України «Про вищу освіту» 

(2013, зі змінами 2017), Концепція розвитку освіти України на 

період 2015-2025 років (2014), Стратегія сталого розвитку України 

до 2030 року (2017) [1-2, 5-6]. 

У процесі формування майбутніх педагогів-лідерів значна 

роль належить викладачу, його відповідальність визначається у 

наступному: здійсненні навчання з урахуванням специфіки 

предмету, який викладається на високому професійному рівні; 

забезпеченні належного у повному обсязі якісного викладання 

навчальних дисциплін (освітніх компонентів) освітніх програм 

підготовки здобувачів освіти другого та третього рівнів підготовки 

спеціальності 011 «освітні, педагогічні науки», належним 

виконання своїх посадових обов'язків, передбачених посадовою 

інструкцією; дотриманні прав і свобод здобувачів освіти згідно із 

Законодавством України, дотриманні морально-етичних норм та 

вимог професійної етики; повазі честі і гідності учасників 

освітнього процесу; застосовуванні педагогічно доцільні форми, 

методи навчання та виховання, які мають забезпечити високу якість 

освіти; розвиткові у здобувачів освіти пізнавальної активності, 
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самостійності, розвиткові творчих здібностей, формуванні 

громадянської, лідерської позиції, здатності до праці і життя в 

умовах глобалізації сучасного світу; виконанні правил і норм 

охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, 

забезпеченні охорони життя і здоров’я студентів в період 

освітнього процесу; у врахуванні особливостей психофізіологічного 

розвитку тих, хто навчається, стану їх здоров’я, дотримуватися 

умов, необхідних для отримання освіти особами із обмеженими 

можливостями; систематичному підвищенні свого професійного 

рівня та проходженні атестації у встановленому порядку.  

Відповідальність майбутнього педагога-лідера у процесі 

його підготовки як здобувача вищої освіти можна схарактеризувати 

в такий спосіб: у виконанні навчального плану за напрямом 

підготовки (спеціальності) у встановлені терміни; належному 

виконанні здобувачем обов’язків, передбачених статутом ЗВО і 

правилами внутрішнього розпорядку; дотриманні академічної 

успішності, академічної доброчесності. 

У формуванні майбутніх педагогів-лідерів відповідальність 

ЗВО можна визначити у наступному: наданні здобувачам освіти 

освітніх послуг на рівні стандартів вищої освіти; узгодження 

інтересів внутрішніх і зовнішніх стейкхолдеров, забезпечення умов 

для грамотного викладання; наданні здобувачам права 

користування читальними залами, бібліотеками, спортивними і 

культурними комплексами, що належать Університету, в 
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установленому порядку; інформуванні здобувачів про правила і 

вимоги відносно організації надання освітньої послуги, її змісту і 

якості, про  права і обов’язки під час надання і отримання вказаної 

послуги, а також інших послуг відповідно до контракту. 

Отже, ефективність професійної підготовки значною мірою 

залежатиме від того, наскільки вища школа звільниться від 

шаблонів старих ідей і повернеться обличчям до майбутнього. 

Шлях вдосконалення – це розв’язання цих проблем залежить від 

здатності закладу вищої освіти до реалізації широкого 

комплексу заходів щодо удосконалення системи вищої 

професійної освіти, серед яких особливої актуальності набуває 

проблема відповідальності у системі «викладач-здобувач-заклад 

вищої освіти».  
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ФОРМУВАННЯ «ЯКІСНОГО» МАЙБУТНЬОГО  

ПЕДАГОГА-ЛІДЕРА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

«ВИКЛАДАЧ – ЗДОБУВАЧ – ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

 

Статтю присвячено проблемі якості формування 

майбутнього педагога-лідера в контексті концепцій розвитку вищої 

освіти й сталого розвитку України до 2030 року. Наголошується на 

формуванні майбутнього викладача як гуманно зорієнтованої 
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особистості лідера з притаманними йому професійними якостями, 

де відповідальність розглядається в категорії як значуща. 

Схарактеризовано відповідальність в системі «викладач-здобувач-

заклад вищої освіти». 

 

Ключові слова: відповідальність, викладач, здобувач, заклад 

вищої освіти, педагог-лідер, підготовка. 
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FORMING OF «QUALITY» FUTURE TEACHER-LEADER 

THROUGH PRISM OF RESPONSIBILITY «TEACHER-  

COMPETITOR-ESTABLISHMENT OF HIGHER EDUCATION» 

 

The article is sanctified to the problem of quality of forming 

of future teacher-leader in the context of conceptions of development 

of higher education and steady development of Ukraine to 2030. An 

accent is in-process done on forming of future teacher as humanely 

oriented personality of leader with inherent to her professional 

qualities, where responsibility is examined in a category as 

meaningful. Description over of responsibility is brought in the system  

«Teacher-competitor-establishment of higher education». 

 

Key words: higher education, responsibility, teacher-leader, 

preparation, teacher, competitor. 
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ФОРМИРОВАНИЕ «КАЧЕСТВЕННОГО» БУДУЩЕГО  

ПЕДАГОГА-ЛИДЕРА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СОИСКАТЕЛЬ – ЗАВЕДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Статья посвящена проблеме качества формирования 

будущего педагога-лидера в контексте концепций развития 

высшего образования и устойчивого развития Украины до 2030 

года. В работе сделан акцент на формировании будущего 

преподавателя как гуманно ориентированной личности лидера с 

присущими ей профессиональными качествами, где 

ответственность рассматривается в категории как значимая. 

Приведена характеристика ответственности в системе 

«преподаватель-соискатель-учреждение высшего образования». 

 

Ключевые слова: высшее образование, ответственность, 

педагог-лидер,подготовка, преподаватель, соискатель. 

 

 

 

 

 

 


