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У статті проаналізовано та розкрито сутність поняття «педагогічні умови». Розглянуто наукові погля-
ди щодо педагогічних умов формування професійної відповідальності, які належать до найважливіших 
напрямів розвитку освіти в Україні та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. Професійна 
відповідальність особистості, відповідає за результати успіху та перспективи професійного зростання. 
Педагогічні умови важливі, розкривають можливості особистостей, спрямовують на самодостатність,  
самокритичність, самовдосконаленість у професії та акумулюють на подальший розвиток, трансформацію 
та інтеграцію в європейське і світове співтовариство.
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство 
змінюється з часом, освітній простір по-

требує радикальних якісних змін та коректив. 
Педагогічні умови є одним з найважливіших чин-
ників, які формують професійну відповідальність 
майбутніх журналістів. Підготовка висококвалі-
фікованих фахівців у закладах вищої освіти ви-
магає постійного пошуку процедур і механізмів 
оптимізації як самого освітнього процесу, так 
і ефективної системи оцінювання навчальних до-
сягнень майбутніх журналістів. Враховуючи єв-
ропейський напрямок реформування вітчизняної 
вищої освіти та приведення Національних стан-
дартів освіти до міжнародної системи стандартів, 
одним з актуальніших напрямків дослідження 
є підвищення рівня професійної відповідальності 
майбутніх фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукових напрацювань з окресленої 
проблеми дозволяє стверджувати, що педагогічні 
умови формування професійної відповідальності 
є об’єктом дослідження у сфері педагогіки, пси-
хології, соціології, права, економіки, журналісти-
ки, екології, медицини, технології, техніки та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На основі здійсненого до-
слідження встановлено, що виокремлення пе-
дагогічних умов професійної відповідальності 
відображена у багатьох працях, де висвітлюють-
ся різні підходи та мотиви до проблеми, але їх не 
вистачає у професійній діяльності.

Проте формування професійної відповідаль-
ності майбутніх журналістів в умовах інформа-
тизації суспільства її механізми та компоненти 
залишилися поза увагою науковців. 

Мета статті: проаналізувати сутність понят-
тя «педагогічні умови» та виокремити педагогічні 
умови формування професійної відповідальності 
майбутніх журналістів.

Виклад основного матеріал. Сучасний підхід 
створення педагогічних умов тісно пов’язаний 
з концепцією розвитку педагогічної освіти (Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 1 лип-
ня 2018 р. № 776). Завдяки швидкому розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій, зрос-
тання об’єму корисних знань супроводжується 

дедалі більшою їх відкритістю для всіх суб’єктів, 
незалежно від їх місця проживання, віку чи соці-
ально-економічного статусу. Це породжує розма-
їття різних способів здобуття знань та зростання 
ролі неформальної (освітні програми) та інфор-
мальної освіти (самоосвіта). 

Важливим для нашого дослідження є з’ясу вання 
таких понять як «умова» та «педагогічна умова». 
Умова – це те, від чого залежить дещо інше (обу-
мовлює); істотний компонент комплексу об’єктів 
(речей, їх станів, взаємодії), з наявності якого з не-
обхідністю випливає існування даного явища [16].

Педагогічні умови – це одна зі сторін зако-
номірності освітнього процесу. Визначення пе-
дагогічних умов є направленість їх на вдоскона-
лення взаємодії учасників педагогічного процесу 
при вирішенні конкретних дидактичних завдань. 
В теоретичному аспекті поняття «педагогічні 
умови» розкривають багато науковців. Проте, 
загальноприйнятого визначення цього феномену 
у науково-педагогічній літературі не існує, ко-
жен автор їх обґрунтовує на власний погляд за-
лежно від потреб дослідження. 

На думку О. Дурманенко [9], педагогічні умо-
ви – це фактор організації освітнього процесу 
в закладах вищої освіти, що детермінують ре-
зультати виховання, освіти та розвитку особис-
тості студентів, об’єктивно забезпечують можли-
вість їх досягнення. 

 Як зазначає О. Назарова [18], педагогіч-
ні умови це сукупність об’єктивних можливос-
тей, змісту, форм, методів, педагогічних прийо-
мів і матеріально-просторового середовища, які 
спрямовані на розв’язання дослідницьких за-
вдань. На наше переконання, педагогічні умови 
об’єднують весь освітній процес на досягнення 
визначених науковцем результатів.

Педагогічні умови – це сукупність факторів, що 
забезпечують організацію, регулювання, взаємодію 
об’єктів і явищ педагогічного процесу для досяг-
нення поставленої мети, будуть ефективно впли-
вати на формування та розвиток всіх компонентів 
професійної етики майбутніх фахівців як складо-
вої формування їх професійної культури та вихід 
з урахування особливостей формування професій-
ної культури та її складових (К. Ярощук).
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Педагогічна умова, на думку С. Коновальчук 
[13], – певна сукупність елементів освітнього се-
редовища – факторів, що сприяють ефективній 
оптимізації процесу навчання, успішному досяг-
ненню поставленої задачі, як необхідна обста-
вина (комплекс засобів) від якої у подальшому 
залежатиме ефективність та результативність 
процесу підготовки молодих фахівців журналіс-
тів до професійної іншомовної діяльності.

Структурною оболонкою педагогічних техно-
логій чи педагогічних моделей, на переконання 
О. Блажук [3], є педагогічні умови, завдяки яким 
реалізуються компоненти технології. Вони від-
дзеркалюють структуру готовності майбутніх фа-
хівців до діяльності в умовах профільного навчан-
ня і містять передбачені технологією формування 
готовності компоненти моделі або технології.

Нам імпонує визначення педагогічних умов 
запропоноване В. Манько [17] – педагогічні умови 
це взаємопов’язана сукупність внутрішніх пара-
метрів та зовнішніх характеристик функціону-
вання, яка забезпечує високу результативність 
навчального процесу і відповідає психолого-пе-
дагогічним критеріям оптимальності.

Отже, можемо виділити головні компоненти 
педагогічних умов розкритих у наукових працях: 
фактор організації освітнього процесу; вплив на 
результат виховання та подальший розвиток 
особистості; реалізації даної сукупності процесів; 
об’єктивних можливостей; розв’язання поставле-
них завдань; застосування нових інформаційних 
технологій; активізація пізнавальної діяльності; 
формування професійної етики; ефективність 
та результативність освітнього процесу; особис-
тісно-орієнтований підхід у освітньому процесі 
спрямований на розвиток діалогічної взаємодії 
у навчанні між викладачами і студентами; отри-
мання позитивних вражень; суб’єкт-суб’єктивна 
взаємодія; самозростання у конкурентному світі.

Високий рівень академічних досягнень 
суб’єктів, допомагає продемонструвати рівень 
підготовленості до професійної діяльності під час 
навчання у закладі вищої освіти, але не гарантує 
його успішності в професійній діяльності. Оцін-
ка діяльності формується на об’єктивних та екс-
пертних показниках, отриманих з різних інфор-
маційних джерел.

Властивості особистості, які мають універсаль-
ний характер і формуються внаслідок причинно-
послідовного зв’язку з досягненням рівня ефек-
ту праці. Професійна відповідальність як якість 
яка спрацьовує в конкретній ситуації; здатність 
особистості передбачати результат у відповідних 
умовах; диспозиції з точки зору знань, здібнос-
тей, поглядів і навичок, які дозволяють реалізу-
вати професійні завдання на відповідному рівні; 
внутрішня мотивація, стан здоров’я та інші пси-
хофізичні характеристики, які є важливими.

Доречно додати, що педагогічні умови фор-
мування професійної відповідальності майбут-
ніх журналістів – це свідома поведінка особис-
тості в конкретній ситуації, відповідних умовах 
та передбаченим результатом з використанням 
професійних знань, умінь та навичок, відкритий 
майданчик для суб’єктивної діяльності.

Наступник компонентом нашого досліджен-
ня є педагогічні умови формування професійної 
відповідальності. Розглядаємо наукові погля-

ди на педагогічні умови формування професій-
ної відповідальності. Досліджуючи професій-
ну відповідальність майбутніх вчителів основ 
здоров’я С. Букшою [5], виокремлено такі педа-
гогічні умови формування: дидактичні, організа-
ційні та профорієнтаційні в процесі фахової під-
готовки, які забезпечують успішний результат; 
відповідальність як усвідомлення особистості 
та ціннісне прийняття, мотиваційна та вольова 
спрямованість, готовність до самовдосконалення 
й прояву відповідальної поведінки в професійній 
діяльності. 

Педагогічні умови формування соціальної від-
повідальності майбутнього вчителя розглядав 
науковець О. Кочерга [14]. Автор наголошує, що 
обґрунтовані педагогічні умови сприяють в під-
вищенню ефективності процесу формування со-
ціальної відповідальності студентів – майбутніх 
учителів початкової школи. Реалізація формуван-
ня соціальної відповідальності студентів повинна 
здійснюватися через освітній потенціал навчаль-
них дисциплін і передбачає відповідне забезпе-
чення цілісності у межах професійної підготовки. 
Ним визначено низку навчальних дисциплін у на-
вчальному плані підготовки майбутніх фахівців 
які можуть бути використанні для оволодіння 
професійною діяльністю вчителя та сприяти фор-
муванню їх соціальної відповідальності. 

Проаналізувавши умови формування профе-
сійної відповідальності фахівців різних спеці-
альностей А. Царенко [21] науково обґрунтовано 
спільний алгоритм формування якостей профе-
сійної відповідальності фахівця. Цей алгоритм 
складається із проходження студентом чотирьох 
етапів: пізнавальний; отримання практичного до-
свіду; контролю; самовдосконалення, розвитку. 

О. Торшевська [19] пропонує використову-
вати такі умови формування професійної від-
повідальності майбутніх учителів початкових 
класів в педагогічних коледжах: використання 
предметно-перетворювальної, науково-дослід-
ницької, суспільно-корисної діяльності з метою 
розвитку духовності та моральності; використан-
ня завдань рефлексивно-аналітичної спрямова-
ності, постійний розвиток взаємодії в співпраці 
студентів та викладачів; використання тренінгів; 
упровадження наукової програми «Шлях у до-
сконалість».

Досліджуючи проблему інформатизації освіт-
нього простору Н. Лантух [15] називає педаго-
гічні умови формування інформаційної культу-
ри комплексом заходів. Цей комплекс включає: 
розроблення змісту освіти на основі інтеграції 
нових інформаційних технологій; впровадження 
в освітній процес не лише традиційних проблем-
них та ігрових методів навчання, а й методів, за-
снованих на застосуванні нових інформаційних 
технологій (комп’ютерне моделювання, техноло-
гії локальних і мережевих баз даних); розвиток 
внутрішньо-особистісної готовності студентів до 
формування інформаційної культури шляхом 
виявлення і використання стимулів активізації 
пізнавальної діяльності студентів із застосуван-
ням нових інформаційних технологій, які виби-
раються в залежності від типу особистості; ви-
роблення певного стилю педагогічної діяльності 
викладачів, зорієнтованого на формування ін-
формаційної культури у студентів.
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Вивчення науково-педагогічної літератури, 

щодо ефективного формування професійної від-
повідальності свідчать про потребу впроваджен-
ня в освітній процес сучасних інформаційних 
технологій постійного розвитку, удосконалення, 
набуття нових навичок у цій сфері.

Процес формування професійної відпові-
дальності у майбутніх журналістів є складним 
оскільки характеризується значною багатогран-
ністю та невизначеністю. На наше переконання, 
важливими педагогічними умовами формування 
професійної відповідальності у майбутніх жур-
налістів є створення сприятливих умов для са-
моактуалізації, самозростання, самооцінки, на-
вчання в умовах суб’єкт-суб’єктивної взаємодії, 
яка передбачає вільний вибір способу одержання 
освіти; готовності студентів до розв’язання проб-
лемних завдань; використання інтерактивних 
методів навчання активізації пізнавальної діяль-
ності суб’єктів; формування інформаційної куль-
тури майбутніх журналістів.

Першою педагогічною умовою формування 
професійної відповідальності майбутніх журна-
лістів є створення сприятливих умов для самоак-
туалізації, самозростання, самооцінки, навчання 
в умовах суб’єкт-суб’єктивної взаємодії, яка пе-
редбачає вільний вибір способу одержання освіти.

Проведене опитування майбутніх журналіс-
тів дозволило виявити їх загальне позитивне 
ставлення до створення сприятливих умов для 
самоактуалізації, самозростання, самооцінки, на-
вчання в умовах суб’єкт-суб’єктивної взаємодії, 
яка передбачає вільний вибір способу одержання 
освіти. Проте серед причин, які ускладнюють по-
дібну інноваційну діяльність, переважають ті, що 
пов’язані із недостатністю інструментарію для 
формування відповідних умов. 

Для визначення наступної педагогічної умови 
здійснено опитування студентів щодо їх готовнос-
ті до розв’язання реальних проблемних завдань. 
На підставі проведеного опитування виявлено тен-
денцію до їх часткової готовності до розв’язання 
реальних проблемних завдань. Водночас встанов-
лено позитивне ставлення студентів до викорис-
тання ділових ігор, кейсів та ситуаційних задач 
під час вивчення навчальних дисциплін.

Отримані результати дозволили зробити ви-
сновок про відсутність у майбутніх журналістів 
досвіду із розв’язання реальних проблемних за-
вдань, і водночас, зацікавленість в їх впровад-
женні в освітній процес. 

 Третьою педагогічною умовою визначено ви-
користання інтерактивних методів навчання ак-
тивізації пізнавальної діяльності майбутніх жур-
налістів. Тому для реалізації третьої педагогічної 
умови визначено організацію інтерактивної вза-
ємодії учасників освітнього процесу з метою 
формування готовності майбутніх журналістів до 
усвідомлення і дотримання професійної відпові-
дальності під час виконання своїх обов’язків. 

Дотримання цієї педагогічної умови передба-
чало формування розуміння студентами специ-
фіки журналістської діяльності; володіння кри-
тичними аналізом у роботі із новою інформацією; 
відповідальності відносно представлення інфор-
мації на аудиторію; об’єктивності та неуперед-
женості в оприлюдненні інформацію, а також 
усвідомлення власної ролі як активного учасника 
освітнього процесу.

Четвертою педагогічною умовою є формування 
інформаційної культури майбутніх журналістів. 
Стрімкий розвиток та активне використання су-
часних інформаційних і телекомунікаційних техно-
логій вимагає суттєвих змін у системі професійної 
підготовки майбутніх журналістів та формування 
готовності їх до застосування інформаційних тех-
нологій у професійній діяльності.

Відтак дисбаланс між духовно-особистісним 
і професійними складниками щодо особистісного 
розвитку майбутніх журналістів ускладнює шлях 
набуття ними професійної майстерності, яка від-
повіла б сучасності. Однак формування професій-
ної відповідальності майбутніх журналістів – це 
факт зрілості та результат професійного зростан-
ня в умовах університетської підготовки та перед-
бачає становлення дорослого життя у професії.

Висновки і пропозиції. На наше переконання, 
процес формування професійної відповідальнос-
ті у майбутніх журналістів повинен здійснювати-
ся поетапно, за певних норм поведінки, які діють 
у вільному суспільстві та побудовані на терпимос-
ті, справедливості, правдивості його членів, і тільки 
тоді вони в змозі професійно донести справедли-
ву думку до оточуючих плекаючи та захищаючи 
людські цінності в повсякденному житті демокра-
тичного суспільства. Особливостями професійної 
відповідальності майбутніх журналістів є усвідом-
лення відповідального ставлення до професійної 
діяльності, володіння критичними аналізом у робо-
ті із новою інформацією, відповідально відноситися 
до представлення інформації на аудиторію, дотри-
муватися толерантності у роботі із респондентами, 
справедливо та об’єктивно надавати інформацію, 
розуміти свою суспільну роль й місію. 

Важливими педагогічними умовами формування 
професійної відповідальності у майбутніх журналіс-
тів є створення сприятливих умов для самоактуалі-
зації, самозростання, самооцінки, навчання в умо-
вах суб’єкт-суб’єктивної взаємодії, яка передбачає 
вільний вибір способу одержання освіти; готовності 
студентів до розв’язання проблемних завдань; ви-
користання інтерактивних методів навчання активі-
зації пізнавальної діяльності суб’єктів; формування 
інформаційної культури майбутніх журналістів.

Проведене дослідження не вичерпує всіх ас-
пектів проблеми. Подальшого вивчення потре-
бують дослідження особливостей впливу різних 
чинників як зовнішніх, так і внутрішніх на рі-
вень сформованості професійної відповідальності 
майбутніх журналістів.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ

Аннотация
В статье проанализированы и раскрыта сущность понятия «педагогические условия». Рассмотрены 
научные взгляды относительно педагогических условий формирования профессиональной ответствен-
ности, которые относятся к числу важнейших направлений развития образования в Украине и по-
вышения качества подготовки будущих специалистов. Профессиональная ответственность личности, 
отвечает за результаты успеха и перспективы профессионального роста. Педагогические условия важ-
ны, раскрывают возможности личностей, направляют на самодостаточность, самокритичность, самосо-
вершенствование в профессии и аккумулируют на дальнейшее развитие, трансформацию и интегра-
цию в европейское и мировое сообщество.
Ключевые слова: профессиональная ответственность, профессиональная деятельность, педагогические 
условия, будущие журналисты, образование, общество.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION 
OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY OF FUTURE JOURNALISTS

Summary
The article analyzes and reveals the essence of the concept of “pedagogical conditions”. The scientific 
views on the pedagogical conditions of the formation of professional responsibility, which are among the 
most important areas of development of education in Ukraine and improving the quality of training future 
specialists, are considered. Professional responsibility of the individual, is responsible for the results of 
success and career prospects. Pedagogical conditions are important, reveal the capabilities of individuals, 
direct to self-sufficiency, self-criticism, self-improvement in the profession and accumulate on further 
development, transformation and integration into the European and world community.
Keywords: professional responsibility, professional activity, pedagogical conditions, future journalists,  
education, society.


