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V. I. Bezludna, L. P. Osmak DISPOSITIONAL DETERMINATION OF UNPRODUCTIVE 

INTERACTION BETWEEN CHILDREN 
Article highlights the issues of interaction between children during the preschool childhood period. 

Interaction nature as transactional system and its stylistic characteristics have been discussed. The 
indicators of productive and non-productive interaction, their criteria indicators have been determined. 
Features of children’s learning cognitive actions of the interaction situation  analysis underlying the choice 
of the goal achieving manner have been highlighted on the basis of research analysis. The issues of studying 
the age genesis of interaction between children in the process of joint activities and the impact of organized 
psychological and pedagogical programs on this process have been discussed. Article analyzes the structure 
of social interaction, highlights its main components: cognitive and emotional. It is noted that it is also 
appropriate to highlight the motivational structure of social interaction of children. 

The empirical information has been obtained by using the method of participant observation. Term 
paper highlights the motives, actualization of which leads to emergence of productivity absence in 
communication and joint activities of children. The motives of this group include the following: competition 
reason, presentation motivation, recognition needs, and desire to dominate the partner, desire to manage the 
process of activity or the definition of the cooperation purpose, reason for friendly relations. It has been 
noted that the organization of developmental and correctional work with children should take into account 
the dispositive basis of unproductive interaction. 

Key words: social interaction, communication, cooperation, unproductive interaction, preschool 
period. 
 
 
УДК 378.02:[159.98:311.54-057.212]                                                                              Т. П. БЕРЕЗЮК  

 
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ВЗО 
 
У статті систематизовано теоретичні і практичні складові формування професійної 

компетентності майбутніх менеджерів. Виокремлено актуальні завдання із удосконалення цього 
процесу для закладів вищої освіти і побудовано модель формування професійної компетентності 
фахівців із менеджменту. Проаналізовано наукові роботи зарубіжних і вітчизняних дослідників у 
галузі менеджменту, психології, педагогіки, внаслідок чого наведено визначення понять 
«компетентність», «професійна компетентність» та визначено їх вплив на формування умінь 
майбутніх менеджерів в умовах вищих навчальних закладів. 

Ключові слова: професійна компетентність, менеджери, професійна компетентність 
майбутніх менеджерів, вища освіта, сфера обслуговування, навички. 
 

В статье систематизированы теоретические и практические составляющие формирования 
профессиональной компетентности будущих менеджеров. Выделены актуальные задачи по 
усовершенствованию этого процесса для высших учебных заведений и построена модель 
формирования профессиональной компетентности специалистов по менеджменту. 
Проанализированы научные работы зарубежных и отечественных исследователей в области 
менеджмента, психологии, педагогики, в результате чего приведены определения понятий 
«компетентность», «профессиональная компетентность» и определено их влияние на 
формирование умений будущих менеджеров в условиях высших учебных заведений. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, менеджеры, профессиональная 
компетентность будущих менеджеров, высшее образование, сфера обслуживания, навыки. 
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Постановка проблеми. В умовах вищої освіти усі спеціальності потребують відповідної 

підготовки фахівців і формування у них сукупності професійної компетентності. Кожен майбутній 
фахівець повинен бути зацікавленим у можливості отримати якісну освіту, відповідно до цього 
процес навчання у вищому навчальному закладі для нього є можливістю засвоїти потрібний 
навчальний матеріал і розвивати професійні навички. Розуміння майбутньої професії, є одним із 
важливих чинників формування компетентності фахівців, у тому числі у сфері менеджменту. 
Психологічна та особистісна комплексність майбутніх менеджерів – розуміння майбутньої професії, 
що є одним із важливих чинників формування професійної компетентності фахівців, в тому числі у 
сфері менеджменту. 

На фахівців із менеджменту, як управлінців у сфері обслуговування, незалежно від галузевої 
специфіки, покладаються досить важливі функції, оскільки їх робота передбачає управління 
підприємствами, державними установами, окремими бізнес-напрямами чи проектами, бюджетними 
або громадськими організаціями, політичними партіями та іншими формуваннями. Враховуючи ці 
функції, система підготовки майбутніх менеджерів повинна бути актуальною, сучасною, дієвою, 
функціональною і обов’язково адаптивною, оскільки від цього залежатиме якість роботи фахівця на 
майбутній посаді та результативність функціонування керованої структури. Зазначені концептуальні 
засади формування професійної компетентності майбутнього менеджера відомі в будь-якому 
навчальному закладі, але їх зміст по-різному наповнюється, використовується і розвивається. 

В останні роки, в Україні звертається значна увага спеціальностям, які пов’язані із 
менеджментом, відбувається створення гідних умов для навчання студентів, оновлюються програми і 
навчальні плани, але залишаються деякі застарілі підходи. І тому, інколи професійна компетентність 
майбутніх менеджерів формується із похибками, які будуть заважати у подальшій роботі випускників 
вищого навчального закладу. Тому з’ясування і вирішення проблеми формування професійної 
компетентності майбутніх менеджерів в умовах ВНЗ є актуальним науковим завданням.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У межах нашого дослідження становлять значний 
інтерес наукові роботи, в яких відображаються різні підходи до формування професійної 
компетентності фахівців із менеджменту. Їх аналіз дає підстави стверджувати, що вивчення цих 
джерел щодо проблематики формування професійної компетентності майбутніх менеджерів вказує на 
достатньо глибоке її вивчення. Останніми роками досліджуваний напрям описували: Г. В. Бережна 
(фактори професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі) [1], Г. І. Євтушенко 
(формування менеджера, як фахівця: проблеми та перспективи) [4], В. І. Жигірь (особливості 
професійної компетентності менеджерів освіти) [5], В. В. Ковальчук (сутнісно-змістовна 
характеристика категорії «професійна компетентність» як показника рівня фахової підготовки 
студентів) [7], Л. М. Омельченко (проблема формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців енергетичного профілю у сучасних умовах) [10], К. П. Осадча (аналіз понять «компетенція» 
та «компетентність» у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі) [11], I. В. Саух (моделі 
професійної компетентності менеджера туристичної індустрії як основа конкурентоспроможності 
галузі) [13], Г. А. Чередниченко (формування професійної компетентності студентів економічних 
спеціальностей) [14], О. М. Яценко (лідерські якості в структурі складових компетентностей 
менеджерів), М. Р. Яцик (теоретичні і практичні аспекти формування професійної компетентності 
майбутніх магістрів з менеджменту економічної безпеки) [16], В. В. Ягупов, В. І. Свистун 
(компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти) [15] та ін. 

Отже, враховуючи вітчизняний і зарубіжний досвід, який існує в розвитку психолого-
педагогічної думки, виникла потреба у розробці теоретичних основ і практичних шляхів формування 
професійної компетентності майбутнього фахівця в сфері управління. Проте, залишається багато 
невивчених аспектів цієї проблеми, зокрема, при підготовці майбутніх менеджерів. Так, недостатньо 
висвітлені чинники, які впливають на формування професійної компетентності, відсутнє уточнення 
категоріального інструментарію і психолого-педагогічних умов формування професійної 
компетентності. 

Тому метою статті є систематизація теоретичних і практичних складових формування 
професійної компетентності майбутніх менеджерів і виокремлення актуальних завдань із 
удосконалення цього процесу для вищих навчальних закладів, а також побудова моделі формування 
професійної компетентності фахівців із менеджменту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні сфера обслуговування активно 
розвивається у світі і посідає вагоме місце в професійній діяльності. Тому прогнозується потреба у 
висококомпетентних спеціалістах нового формату, які повинні забезпечити відповідне теоретичне і 
практичне підґрунтя для розвитку цієї сфери діяльності в умовах жорсткої конкуренції. Адже 
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необхідно готувати менеджерів до середовища, де обов’язки постійно змінюються, інформація 
надходить через безліч каналів, а ефективність діяльності залежить від уміння вирішувати низку 
проблем. Управлінець у сфері обслуговування повинен здійснювати конкурентоспроможну 
діяльність за умов глибокого опанування знань в галузі економіки, менеджменту, правознавства, 
глобальних інформаційних технологій, володіння кількома мовами і навичками практичної та 
економічної психології. Крім того, менеджер повинен вміло формувати ефективні міжособистісні 
відносини, творчо підходити до вирішення проблем, досягати поставленої мети і результатів. 

Варто враховувати, що відбуваються істотні зміни у суспільстві, адже зростає обсяг знань і 
доступної інформації. Завдання вищих навчальних закладів – надавати потрібні, актуальні знання із 
спеціальності, які будуть реалізовані практично. На жаль, протягом пяти-шести років навчання 
неможливо достатньо підготувати фахівця для професійної діяльності на все життя. Все частіше 
зустрічається таке поняття, як «період напіврозпаду компетентності», тобто це така одиниця виміру 
старіння знань спеціаліста, коли його компетентність знижується на п’ятдесят відсотків. Причинами 
цього є швидкий науково-технічний розвиток, поява нової інформації, зміни у зовнішньому 
середовищі тощо. У деяких професіях ця межа починається навіть швидше, ніж через 5 років. Тобто 
знання, отримані на перших курсах, можуть втратити свою актуальність в момент закінчення 
навчання. Враховуючи це, вирішення проблеми вбачається в переході на постійний освітній процес, 
коли базова освіта доповнюється програмами додаткової освіти у вигляді курсів, тренінгів, майстер-
класів, програм підвищення кваліфікації тощо. 

Важливою складовою, яка впливає на потенціал менеджера сфери обслуговування, є його 
компетентність. Розглянемо поняття «компетентність» та «професійна компетентність». 
Компетентність – це наявність знань, умінь та навичок, необхідних для ефективної діяльності у 
певній галузі. О. П. Літвінова-Головань зазначає, що компетентність – це «потенціальна готовність 
вирішувати завдання з розумінням справи, постійне оновлення знань, оволодіння новою інформацією 
для успішного використання цих знань в конкретних умовах, іншими словами, володіння 
оперативними і мобільними знаннями» [8]. I. В. Саух зазначає, що компетентність виступає 
поняттям, яке висвітлює аспекти поведінки людини, пов’язані з виконанням роботи, визначає 
основну характеристику особистості, яка досягла або здатна досягти високих результатів у 
діяльності. В цьому розумінні компетентність є похідною від компетенції, виступає як 
характеристика індивідуальної специфіки кожного окремого суб’єкта, що володіє компетенцією, 
вимірюваним умінням, здатністю, знанням або поведінковою характеристикою, необхідною для 
успішного виконання певної роботи [13]. У свою чергу, Н. В. Литвинова визначає компетентність як 
здібність робітника кваліфіковано виконувати певні види робіт у рамках конкретної професії, 
домагаючись високих кількісних та якісних результатів праці на основі наявних у нього професійних 
знань, умінь і навичок [9]. Щодо поняття «професійної компетентності», то С. М. Вишнякова 
визначає її як «формування на базі загальної освіти таких професійно значимих для особистості та 
суспільства якостей, які дозволяють людині найбільш повно реалізувати себе у конкретних видах 
трудової діяльності, відповідних до суспільно необхідного розділення праці та ринкового механізму 
стимулювання» [2]. Із врахуванням професійного спрямування менеджерів, Л. М. Омельченко, 
О. М. Керницький пропонують під «професійною компетентністю» вважати теоретичну, практичну і 
психологічну його підготовленість до професійної діяльності, що виявляються в творчій здатності та 
всебічній (особистісній, професійній, психологічній) готовності до її ефективного здійснення і 
досягнення оптимальних результатів під час виконання посадових обов’язків [10]. 

Отже, професійну компетентність можна визначити як наявність умінь, знань і навичок в їх 
безпосередньому взаємозв’язку та взаємозалежності, сформованих на базі загальної освіти, здатність 
до їх постійного оновлення, а також особисті якості індивіда, які з набуттям досвіду 
використовуються під час професійної діяльності. Важливу роль в аналізі зазначеної проблеми 
відіграє розробка моделі формування професійної компетентності майбутніх менеджерів як 
теоретичної системи знань, умінь та подальша їх практична реалізація, забезпечуючи процес 
організації вирішення найважливіших завдань психології менеджменту. Соціальний розвиток 
національної економіки в умовах глибоких глобальних процесів зумовлює потребу у підготовці 
управлінців нового формату. Вищим навчальним закладам, яким відводиться провідна роль у цьому 
процесі, необхідно готувати фахівців із менеджменту до функціонування у надзвичайно 
непередбачуваному середовищі, що характеризується постійною зміною обов’язків, різноплановими 
інформаційними потоками, обізнаністю підлеглих у суспільно-політичних, економічних та інших 
явищах, що може створювати проблеми в управлінні колективом. Ефективність діяльності при цьому 
у певному обсязі залежить від уміння вирішувати проблеми під впливом: 
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− потужного конкурентного середовища і врахування економічної ситуації різних країн; 
− зміни критеріїв визначення ступеня кваліфікації виконуваних завдань унаслідок 

поширення інформаційних технологій; 
− політичних, соціально-економічних і психологічних факторів, що дестимулюють 

працівників і ускладнюють проблеми національного масштабу; 
− низької репутації менеджерів різних рівнів, що супроводжується негативним ставленням 

і недовірою до керівника; 
− переорієнтації життєвих цінностей працівників. 
Зазначимо, що перелік вимог до компетентності фахівця з менеджменту впродовж багатьох 

років залишається майже незмінним. Кожен управлінець сфери обслуговування повинен досконало 
знати специфіку галузі, в якій він планує працювати, мати чітко виражені риси лідера, бути 
обізнаним у особливостях планування, чітко окресленої діяльності та контролю виробничо-
господарських процесів на підприємстві, в закладі тощо. Також, значна увага приділяється 
менеджменту персоналу, адже кожний працівник є особливим, і це особистість, яка повинна бути 
цінною для підприємства, організації. І тому професійно-компетентному менеджеру варто бути 
спроможним скоординувати роботу будь-якого працівника в колективі для виконання поставлених 
завдань і досягнення спільної мети. Відповідно до цього формування професійної компетентності 
майбутніх менеджерів повинно включати не лише відповідні сучасні теоретичні матеріали, але і 
практичний досвід, а саме складатися із побудови чітко послідовних критеріїв (рис.1). 

 

 
Стратегічна компетентність. У діяльності кожного підприємства (організації) є напрям 

розвитку, що сформований як стратегії, в якому тактичні прийоми, налагоджені цілі зумовлені 
галузевою специфікою, прагненнями власників або спонсорів отримати дохід із необхідністю 
виконання соціальної функції. У таких умовах менеджер повинен розробляти плани розвитку 
організації як в єдиної системи. Відповідно до цього розробляються підходи щодо планування, 
організації, обліку, аналізу, контролю, мотивації праці задля досягнення визначеної мети. 

Щодо корпоративної компетентності визначимо, що у діяльності організації іноді трапляються 
обставини, які супроводжуються чинниками ризику і невизначеності, де вимагається від 
кваліфікованого менеджера якісних управлінських рішень. Ця ситуація зумовлює з-поміж безлічі 
різноманітних варіантів обирати максимально раціональні для підприємства. До функцій менеджера 
входить розробка цілей, напрямів підприємства, їх ресурсного забезпечення, а в обов’язки підлеглих – 
виконання цих завдань. Фаховий менеджер завжди обізнаний з проблемами підприємства, прагне до 
оперативного їх вирішення із збереженням інтересів усіх учасників, а отже дотримується 
адміністративної компетентності. Спілкування, безпосередній мовленнєвий контакт, мовна взаємодія 
відіграє важливе значення в роботі фахівця сфери обслуговування, і тому врахування спілкувальної 
компетентності є ключовою позицією. Психологічна компетентність. Наявність характеристик всебічно 
розвиненої людини, здатної реалізовувати свої здібності у творчій праці, які формуються шляхом 
відповідної психологічної готовності до виконання обов’язків на посаді менеджера. Забезпечення цих 
характеристик менеджера можливе внаслідок вивчення психологічних наук. Знання менеджером основ 
виробництва (виробнича компетентність) є необхідним під час управлінської діяльності.  

Психологічна 
компетентність 

Виробнича 
компетентність 

Стратегічна 
компетентність 

Корпоративна 
компетентність 

Складові ПК 
фахівця із 

менеджменту 
 

Естетична 
компетентність 

Морально-
етична 

компетентність 
 

Спілкувальна 
компетентність 

Адміністративна 
компетентність 

Рис.1. Складові професійної компетентності фахівця з менеджменту 
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Вимоги/потреби конкурентної ринкової системи до рівня професійної компетентності 
майбутніх менеджерів 

Професійне навчання у закладах вищої освіти 

Мета: формування професійної компетентності майбутніх менеджерів в умовах вищої 
освіти 

 

Завдання: активізувати інтерес, зацікавлення студентів до отримання професійних знань і 
вмінь; розширити уявлення майбутніх управлінців про можливість застосувати ці знання у 

професійній діяльності 

Методологічні підходи 

 

компетентнісний системний ситуаційний особистісно-
діяльнісний 

Принципи 

індивідуальність професійна 
спрямованість 

варіативність інтегрованість 

проблемність морально-етичні цінності 

Етапи формування професійної компетентності майбутніх менеджерів 

Підготовчий 
(вступний) 

Основний Практичний 
(висновковий) 

Зміст: 
- дисципліни, що 
викладаються для 
управлінців у 
сфері 
обслуговування; 
- спецкурс 
«Формування 
професійної 
компетентності 
майбутніх 
менеджерів»; 
- виробнича 
практика. 

Засоби: 
- літературні 
джерела; 
- інтернет-
ресурси; 
- комп’ютерні 
джерела. 

Форми: 
- аудиторні 
проблемні 
лекції; 
- прес-
конфереції; 
- тренінги-
практикуми; 
- ситуативні 
завдання; 
- екскурсії; 
- конкурси; 
- конференції. 

Методи: 
- проблемний 
мето; 
- розв’язання 
критичних 
ситуацій; 
-прес-метод; 
імітаційна та 
рольова гра; 
- мозковий 
штурм. 

Підсумок: якісний рівень сформованості професійної компетентності майбутніх менеджерів 

Рис. 2. Модель формування професійної компетентності майбутніх 
менеджерів 
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Особливо це стосується менеджерів низової ланки управління. Інколи вони змушені особисто 
виконувати певну частину трудової діяльності, однак, щоб не відбулося обмеження і підміна його 
функцій, менеджер повинен допомагати підлеглим у вирішенні проблем, навчати та консультувати 
співробітників, надавати кваліфікаційну оцінку способам і результатам діяльності співробітників. 
Підсумовуючи ці складові, необхідно пам’ятати про морально-етичні і естетичні показники 
професійної компетентності. Адже у контакті із клієнтами, підлеглими, керівництвом загальна 
культура поведінки, знання морально-етичних засад є вагомими елементами успіху роботи 
майбутнього менеджера. Виходячи з вищезазначеного, нами запропонована модель (рис. 2), яка 
визначає структуру і функціональні зв’язки складових процесу формування професійної 
компетентності майбутніх менеджерів із врахуванням перебування останніх у вищих навчальних 
закладах. Дана модель є визначною у підготовці фахівця сфери обслуговування, розвитку його 
професійної значущості, оскільки: 

− спрямованість на розвиток забезпечує студентів остаточними способами пізнавальної 
діяльності, формує потребу в постійному самовдосконаленні, що важливо для подальшої професійної 
освіти; 

− організація колективної й індивідуальної діяльності сприяє розвитку основних якостей, 
створює умови для адекватної самооцінки та самоусвідомлення, формує відповідальне ставлення до 
дотримання загальнолюдських норм; 

− діяльнісна основа організації навчання формує розуміння значущості активної позиції 
студента в діяльності, необхідності якісно підібраних засобів для організації певних дій. 

Отже, найважливішим елементом методологічно-цільового блоку моделі формування 
професійної компетентності майбутнього менеджера є мета, завдання, методологічні підходи, 
принципи. При побудові моделі було визначено основні етапи формування професійної 
компетентності майбутніх менеджерів в умовах вищої освіти. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок. Таким чином, 
важливою характеристикою майбутнього менеджера є професійна компетентність, якісна 
сформованість якої дозволяє випускнику вдало і обґрунтовано ухвалювати різні рішення у процесі 
подальшої професійної діяльності. Головною задачею вищої школи є формування основних 
професійних характеристик у студентів, а саме навичок діяльнісної саморегуляції майбутнього 
фахівця та максимальний розвиток установок, які створюють домінуючу спрямованість особистості, 
пропонуючи обґрунтований сенс всій його професійній діяльності. 

Отже, сьогодні завданням професійної освіти є формування сучасного фахівця як цілісної 
особистості, яка має систему спеціальних та загальнолюдських якостей. У результаті дослідження 
цієї теми нам вдалося виявити найбільш загальні вимоги до моделі сучасного фахівця сфери 
менеджменту. Аналіз цієї моделі та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики свідчить, що 
модель професійної компетентності управлінця сфери обслуговування повинна складатися із 
багатьох компонентів: фахового, інтелектуального, комунікаційного, творчого, особистісного, 
інформаційного, морального тощо. Подальші дослідження орієнтовані на більш детальне визначення 
особистісних і професійних якостей студентів як майбутніх менеджерів, необхідних для виявлення та 
розвитку у процесі навчання. 
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T. Bereziuk. THE MODEL OF FUTURE MANAGERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE 

FORMATION IN CONDITIONS OF THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 
Theoretical and practical components of the formation of future managers’ professional competence 

are systemized in the article. The actual tasks for the improvement of this process for higher education 
institutions are highlighted and the model of formation of management specialists’ professional competence 
is constructed. 

The scientific works of foreign and native researchers are analyzed. As a result definition of 
concepts "competence", "professional competence" is defined and their influence on formation of future 
managers’ skills in conditions of higher educational establishments is determined. 

It is defined that service managers should perform competitive activities under conditions of 
profound knowledge of economics, management, law, global information technologies, fluency in several 
languages, practical and economic psychological skills. 

It is noted that each manager of the service sector should know the specifics of the industry he 
intends to work, have clearly defined features of the leader, be aware of the features of planning, clearly 
defined activities and control of production and economic processes at the enterprise, institution, etc. 

In the article a lot of attention is paid to the management of the staff, because each employee is 
special. This person should be valuable to the enterprise, organization, and therefore the competent manager 
should be able to coordinate the work of any employee in the team to perform the tasks and achieve a 
common goal. 

Key words: professional competence, managers, future managers’ professional competence, higher 
education, service sector, skills. 
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