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Інтеграція України в європейський освітній простір потребує створення сучасної ефективної системи освіти, спрямованої на формування осві-ченої, творчої, відповідальної особистості. Сучас-не суспільство вимагає висококваліфікованих майбутніх журналістів, здатних до саморозвитку та професійного самовдосконалення, прийняття нестандартних рішень, пошуку креативних шля-хів вирішення проблем та життєвих ситуацій. В умовах інформаційного простору стати конкурен-тоспроможними майбутніми журналістами. Тому недостатня теоретична розробленість проблеми формування професійної відповідальності майбу-тніх журналістів в умовах інформатизації суспіль-ства є актуальною. Теоретичний аналіз проблеми професійної відповідальності засвідчив, що вона перебуває в полі зору багатьох науковців. Поняття відповіда-льність знайшло своє відображення у працях О. Безрукової, І. Гамули, Н. Кибальної та ін.  Психологічні аспекти відповідальності, зок-рема психологічних та вікових особливостей від-повідальності; психологічних чинників, що впли-вають на цей процес, механізми та компоненти відповідальності досліджували М. Актаєва, Р. Зеленський, О. Лазорко та ін. Феномен відповідальності як морально-етичної якості, як форми прояву локус-контролю, як професійної якості та як певної властивості особистості досліджував І. Бех та ін.  Проте формування професійної відповідаль-ності майбутніх журналістів в умовах інформати-зації суспільства її механізми та компоненти зали-шилися поза увагою науковців.  Постановка завдання: проаналізувати різні погляди й підходи до проблеми формування про-

фесійної відповідальності та встановити особли-вості її формування у майбутніх журналістів.  Проаналізувавши наукові праці філософів, психологів, педагогів виявили різні погляди та підходи на проблему формування професійної відповідальності фахівців різних галузей.  В Енциклопедії освіти України поняття «відповідальність особистості», – тлумачиться, як усвідомлена необхідність співвіднесення власної поведінки із суспільними нормами та установка-ми. Відповідальна особистість є характеристикою будь-яких відносин, в яких перебувають люди, і стосується різних аспектів їхньої діяльності, ви-значаючи спрямованість. Виявляється у свідомос-ті, характері, почуттях, різних формах соціальної поведінки і свободі вибору. Відповідальність особистості, як зазначає І. Сагань [10]  розкривається як інтегральна влас-тивість суб’єкта життєвого шляху, внутрішній принцип свідомого проживання людиною власно-го життя, яке передбачає її готовність відповідати за наслідки власних дій, виборів, рішень та висту-пати причиною особливостей розгортання влас-ного життя. Сформованість та розвиненість ком-понентів внутрішньої структури відповідальності визначають рівень розвитку відповідальності, феноменологічним описом якого є тип відповіда-льності особистості. Серед чинників і причин реа-лізації відповідальності виділяють: 1) внутрішні особистісні детермінанти, пов’язані з суб’єктом відповідальності – особистістю; 2) зовнішні ситу-ативні, пов’язані з контекстом відповідальності – ситуацією [10]. Автор доводить, що в поставлених умовних складних життєвих ситуаціях відповіда-льність особистості виступає як здатність до са-морегуляції, яка допомагає особистості здійснити 
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У статті розкрито стан сформованості феномена професійної відповідальності та уявлення про 

нього, особливості професійної відповідальності у системі вищої освіти для різних професійних груп. 
Обґрунтовано доцільність підходів щодо розподілу реалізації зазначеного феномену в освітньому проце-
сі підготовки фахівців у закладах вищої освіти за професійними напрямами. Проаналізовано основні 
смислові акценти змістового наповнення професійної відповідальності в контексті сучасного суспіль-
ного дискусійного простору. Доведено цінність професійної відповідальності у журналістській діяльнос-
ті як однієї із фундаментальних основ впливу на суспільну свідомість. 
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НАТАЛІЯ ХРОМЧЕНКОВА Особливості професійної відповідальності майбутніх журналістів вибір адекватного способу реагування для вирі-шення ускладнення, що виникло, з метою досягти бажаних цілей та вести продуктивну, повноцінну життєдіяльність в умовах життєвих трансфор-мацій. Водночас, незважаючи на наявність різнопла-нових і досить ґрунтовних досліджень окремих аспектів формування відповідальності учнівської й студентської молоді, практично відсутні наукові праці, у яких би цілісно й усебічно розглядалася проблема формування відповідальності майбут-ніх журналістів, яка має величезний потенціал для становлення морально-вольової професійної сфери особистості. Педагогічні аспекти формування професійної відповідальності розкрито у працях І. Гамули, Ю. Сичевського та ін.  Науковці розкривали педагогічні умови дія-льності особистості та їх вплив на процес, вікові особливості, індивідуальні інтереси, кваліфікацій-ну педагогічну допомогу у вихованні відповідаль-ності особистості. Розглядаючи професійну відповідальність І. Гамула розкриває її як одну із важливих якостей особистості у професійній діяльності. Автор нау-ково обґрунтовує, що формування відповідально-сті повинно відбуватися на всіх етапах становлен-ня особистості під впливом об’єктивних та суб’єк-тивних чинників. Основними умовами формуван-ня відповідальності є формування мотиваційної основи відповідальності; розширення самостійно-сті у різних сферах діяльності; індивідуальний підхід до кожного з суб’єктів освітнього процесу з урахуванням рівня сформованості відповідально-сті; раціональне використання різних видів діяль-ності включаючи теоретичну та практичну підго-товку що здійснюються в освітньому процесі; під-вищення виховних можливостей освітнього про-цесу; удосконалення навчального процесу; фор-мування навичок відповідальної поведінки; удо-сконалення процесу самовиховання; оптимізація будови професійної діяльності. Ключовими скла-довими відповідальності на переконання автора є моральність, самостійність, індивідуальність, са-мовиховання, здатності передбачати наслідки цієї діяльності, й відповідати за них за урахуванням спільної оцінки цих наслідків тощо [4]. Процес формування відповідальності у студе-нтів фізичного виховання досліджував Р. Зеленсь-кий [5]. Автор доводить, що заняття з фізичного виховання забезпечують розвиток як фізичної, так і духовної сфери особистості та дають можли-вість не лише декларувати ті чи інші цінності, але й відповідно діяти; створюють потужні важелі для формування морально-вольових якостей 

(наполегливість, самовладання, стриманість, зібра-ність, рішучість, ініціативність тощо), норм і пра-вил колективної поведінки, навичок самоорганіза-ції й саморегуляції; сприяють самовихованню, са-морозвитку, самовдосконаленню особистості; ак-тивізують готовність повноцінно реалізувати свої сутнісні сили в здоровому й продуктивному способі життя й професійній діяльності. Він акцентував особливу увагу на формування у студентів такої особистісної якості, як відповідальність, яка підси-люється специфічним ядром та виступає у контакт-них відносинах суб’єктів, гуманному ставленні один до одного, усвідомлюючи сенс моральних по-нять. Тобто, відбувається переосмислення соціаль-ного досвіду у властивості особистості й перетво-рення її сутнісних сил у зовнішній результат [5]. Н. Кибальна [7] обґрунтувала, що професійна відповідальність майбутнього фахівця виступає у ролі інтегративної якості, що виявляється у здат-ності приймати обґрунтовані рішення у сфері сво-єї професійної діяльності, наполегливості і сум-лінності у їх реалізації та готовності відповідати за їх результати та наслідки  Педагогічні технології, мотивації, стимулю-вання, моделювання професійної відповідальнос-ті розробив Ю. Сичевський. На переконання дослі-дника підвищення рівня ефективного формуван-ня відповідальності у особистості покладеного безпосередньо на саму особистість [11]. Досліджу-ючи особливості формування відповідальності майбутніх офіцерів державної прикордонної слу-жби України Ю. Сичевський, визначив її критерії: наявність усвідомленої професійно-особистісної мотивації на прийняття покладених обов’язків; знання основних обов’язків курсанта та офіцера-прикордонника, усвідомлення їх значущості для професійно-особистісного зростання і саморозви-тку; здатність і готовність самостійно приймати відповідальні рішення та організовувати їх вико-нання для отримання необхідного результату; емоційне ставлення до навчальної та професійної діяльності [11].  Організаційно-педагогічні умови формування відповідальності старшокласників у процесі факу-льтативних занять гуманітарного профілю теоре-тично обґрунтовано Т. Шиян [12]. Сутність цих умов полягає у: відборі й побудові змісту навчаль-ного матеріалу, спрямованого на формування від-повідальності у старшокласників; організації про-ектної діяльності старшокласників; застосуванні інтерактивних методів навчання і виховання; за-безпеченні готовності вчителів до формування відповідальності старшокласників у процесі факу-льтативних занять. Основними компонентам від-повідальності у старшокласників на думку автора 
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є: мотиваційний (потреби, ідеали, ціннісні орієн-тації); гностичний (усвідомлення моральних, ети-чних, правових норм діяльності і поведінки); емо-ційно-вольовий (вміння визначати мету і обирати засоби її досягнення); діяльнісно-поведінковий (здатність свідомо корегувати власну поведінку відповідно до моральних переконань) [12]. Проблемі соціальної відповідальності присвя-чені роботи О. Безрукової, В. Тернопільської та ін. В. Тернопільська виявила компоненти соціа-льної відповідальності в педагогічному процесі які взаємодіють та утворюють системну якість. Вказала на напрями предметно-перетворюваль-ної діяльності, дослідну-пошукову, суспільно-корисну роботу особистості [9]. Характеристика відповідальності, спеціальної якості та виміри цього феномена визначено. Нау-ковцями з’ясовано ситуації затухання чи відсут-ності відповідальності в особистості; запропоно-вано впровадити етику відповідальності в сучас-них практиках. Акцентували увагу на зміщування відповідальності у сучасних соціальних практи-ках, детермінованих швидкоплинністю реальнос-ті, новим технологіям. На переконання О. Безрукової відповідаль-ність є однією з найважливіших якостей особис-тості. Відповідальність допускає єдність свідомос-ті і дії особистості, фактор соціальної безпеки, поєднує особистість у групи в соціумі. Автор розк-рила соціальне розуміння відповідальності, здійс-нила її класифікацію за типом, характером, рів-нем; встановила чинники зниження та підвищен-ня відповідальності. Нею обґрунтовано, що мора-льна відповідальність як різновид нормативно мотиваційної соціальної дії що є підґрунтя соціа-льних відносин [2]. Як зазначає автор, подолання існуючого дефі-циту системно-узагальнювального бачення та соціологічної інтерпретації феномена соціальної відповідальності й відповідних пояснювальних концептів, які розкривають роль соціальної відпо-відальності в життєдіяльності особистості та соці-уму в різних соціальних контекстах, дають змогу вирішувати практичні завдання активізації свідо-мо відповідальної ролі громадянина в процесі трансформації сучасного суспільства. Використо-вуючи загальнонаукові методи пізнання соціаль-них явищ і процесів О. Безрукова здійснила ви-вчення відповідальності в контексті різних науко-вих напрямів, та обґрунтувала, що сформована відповідальність набуває рангу смислового ядра в ієрархії цінностей суб’єкта (спільноти чи особис-тості), стає дієвим ресурсом розвитку цього су-б’єкта та надважливою складовою його соціаль-ного капіталу. 

Відповідальність, на думку О. Лазорко [8], є особистісною характеристикою, що пов’язана з поглибленням соціалізації людини на основі роз-ширення процесів технологізації та глобалізації, що є характерним для сучасного цивілізаційного розвитку. Відповідальність, на думку автора, є однією з визначальних ознак менеджерської дія-льності і має поліструктурний характер. Автор зазначає, що першим історично зафіксованим ви-дом відповідальності була правова, або юридична, відповідальність, яка притаманна людині як ланці суспільства, що виконує певні соціальні ролі. Мо-рально-етична відповідальність є внутрішнім ре-гулятором нормативності поведінки, що характе-ризує людину поза її публічними ролями, як «приватну» істоту. Ця складова відповідальності у філософії, особливо екзистенційній, трактується як джерело та результат людського вчинку. Лише людина, яка здатна взяти на себе взяти відповіда-льність, може бути вільною. Сукупність юридичної, соціальної та мораль-но-етичної складових відповідальності інтегру-ється у професійній відповідальності менеджера, яка є мірою усвідомлення особистістю своїх про-фесійних обов’язків та добровільного їх виконан-ня, а також мірою її провини за невиконання про-фесійних обов’язків. Якщо рівень та об’єм право-вої та соціальної відповідальності менеджерів обумовлюється певною мірою їх посадовим стату-сом, то рівень морально-етичної відповідальності як визначальної особистісної характеристики управлінця має бути на високому рівні у кожного менеджера. Проаналізувавши різні наукові погляди на проблему формування відповідальності та з’ясу-вавши стан сформованості професійної відповіда-льності майбутніх журналістів на сучасному етапі, встановлено, що професійна відповідальність: розкриває якості особистості, можливості, потен-ціал, мислення, інтелект, характер, поведінку та впливає на діяльність особистості, виховує життє-ву позицію, нагадує про людську совість, навчає суб’єктів показовими життєвими прикладами; обґрунтовує педагогічну мораль та її принципи, моральний обов’язок, моральну самосвідомість, моральну відповідальність, особливості мораль-них відносин суб’єктів, моральні наслідки зайня-тої ними позиції та їх вчинків; соціальне явище, яке формує питання свідомості особистості та упорядковує вчинки діяльності; надає впевне-ність у власних діях; особистісна основа відпові-дальної поведінки, яка є смисловим утворенням особистості; досконала особистість; стратегія по-будови життя; рух особистісного розвитку; подо-лання труднощів; незалежність; відстоювати  
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інтереси суспільства; самооцінка, самосвідомість, самоконтроль; володіння психікою.  На наше переконання, процес формування професійної відповідальності у майбутніх журна-лістів повинен здійснюватися поетапно, за певних норм поведінки, які діють у вільному суспільстві та побудовані на терпимості, справедливості, пра-вдивості його членів, і тільки тоді вони в змозі професійно донести справедливу думку до оточу-ючих плекаючи та захищаючи людські цінності в повсякденному житті демократичного суспільст-ва. Особливостями професійної відповідальності майбутніх журналістів є усвідомлення відповіда-

льного ставлення до професійної діяльності, во-лодіння критичними аналізом у роботі із новою інформацією, відповідально відноситися до пред-ставлення інформації на аудиторію, дотримувати-ся толерантності у роботі із респондентами, спра-ведливо та об’єктивно надавати інформацію, ро-зуміти свою суспільну роль й місію. Проведене дослідження не вичерпує всіх ас-пектів проблеми. Подальшого вивчення потребу-ють дослідження особливостей впливу різних чинників як зовнішніх, так і внутрішніх на рівень сформованості професійної відповідальності май-бутніх журналістів. 
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Хромченкова Н. Н. Особенности профессиональной ответственности будущих журналистов 
В статье раскрыто состояние сформированности феномена профессиональной ответственности 

и представления о нем, особенности профессиональной ответственности в системе высшего образова-
ния для разных профессиональных групп. Обоснована целесообразность подходов относительно распре-
деления реализации отмеченного феномена в образовательном процессе подготовки специалистов у 
высших учебных заведениях за профессиональными направлениями. Проанализированы основные смы-
словые акценты смыслового наполнения профессиональной ответственности в контексте современ-
ного общественного дискуссионного пространства. Доказана ценность профессиональной ответствен-
ности в журналистской деятельности как одной из фундаментальных основ влияния на общественное 
сознание. 

Ключевые  слова :  профессиональная ответственность, профессиональная деятельность, буду-
щие журналисты, образование. 

 
Khromchenkova N. professional responsibility of future journalists 
The article reveals the state of formation of the phenomenon of professional responsibility and the presenta-

tion of it, the features of professional responsibility in the system of higher education for various professional 
groups. The expediency of approaches to the distribution of the implementation of this phenomenon in the educa-
tional process of training specialists in higher education institutions in the professional fields is substantiated. The 
basic semantic accents of content content of professional responsibility in the context of modern social discussion 
space are analyzed. The value of professional responsibility in journalistic activity as one of the fundamental foun-
dations of influence on public consciousness is proved. 

Key  words :  professional responsibility, professional activity, future journalists, education.   


