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Передумова 
Перехід від індустріального до інформацйіно-технологічного 

суспільства зумовлює необхідність перебудови всієї системи освіти, змінює 
освітні потреби, щодо підготовки висококваліфікованих кадрів, в галузі 
фізичного виховання і спорту. Вирішення цих питань спричинило високі 
вимоги до особистісних і професійних якостей тренера, викладача, 
організатора спорту їх компетентності, яка відрізняє фахівця з вищою 
освітою. Державні вимоги, що висуваються до підготовки компетентного 
спеціаліста із вищою освітою, передбачають наявність глибоких наукових 
знань міждисциплінарного характеру, творчого мислення, навичок 
управлінської та організаційної праці, володіння сучасним інструментарієм в 
отриманні та переробленні інформації, здатності приймати відповідальні 
рішення і впроваджувати їх в жиїтя, готовність до вирішення складних 
професійних завдань. Отже удосконалення підготовки сучасних фахівців є 
завданням великої соціальної значущості, що загострює орієнтацію 
професійної освіти на формуванні елементарних знань і навичок у студентів 
в галузі управління людьми, сучасних засобів і методів управління, оскільки 
не всім потрібен повний обсяг знань науки і мистецтва управління. 

Питання, що пов'язуються з управлінням, виникають вже на рівні 
організації студентського колективу, виховання у них активності і 
відповідальності, шляхом впровадження різних форм та прийомів навчально-
виховної роботи, завдяки чого молодь отримує перший управлінський досвід. 
Студенти вищих навчальних закладів потенційні організатори спорту, 
виробництва, бізнесу. Багатьом з них доведеться вирішувати питання 
організації сумісної та індивідуальної роботи, морально і матеріально 
заінтересовувати людей, заохочувати винахідливість і творчість. Крім цього, 
підвищення управлінської компетентності нового покоління фахівців набуває 
особливої актуальності і в зв'язку з розширенням демократизації суспільних 
процесів, коли управлінська функція стає професійно необхідною практично 
для спеціалістів будь якої галузі, що викликає потребу у науково-
георетичному обґрунтуванні достатньо великої кількості аспектів, більш 
приватних питань управлінського характеру в педагогіці, які ще не 
досліджені. 

Виходячи з цих міркувань, автором укладено методичні рекомендації 
для викладачів професійно-орієнтованих і гуманітарних дисциплін 
(педагогіки, психології, соціології, теорії і методики фізичного виховання і 
спорту, організації і управління фізичною культурою і спортом), які 
увібрали найактуальніші концептуальні підходи, до проблеми формуванні 
управлінської компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і 
спорту в процесі професійної підготовки. Запропонований навчальний 
матеріал має аспектний характер у його вивченні, який викладено з 
дотриманням методології проведеного дослідження, відповідно змісту і 
логіки основного матеріалу вищезазначених предметів. Його втілення у 
конструкцію системи підготовки майбутніх фахівців, на наш погляд, розкриє 
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можливості студентів до реалізації особистісного потенціалу у майбутньому 
професійному оточенні, у ході здійснення професійно зумовлених 
управлінських функцій, обов'язків, соціальних та професійних ролей. 
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II.1. Історія вішнкпеїнія досліджень в галузі управління і становлення 

теорії управління. 

Наукові дослідження проблем управлінського характеру мають 
відносно давню історію, однак ми не вважаємо за доцільне вдаватися до 
детального опису зародження та розвитку досліджень, бо існує достатньо 
велика кількість наукової літератури, що розкриває це питання. Але в той же 
час, нам уявляється неможливим надати глибокий теоретичний аналіз ідеї 
формування управлінської компетентності без знання історії виникнення 
наукової думки про управління, розвитку її теорії та становлення як науки. 

Низка фахівців, що займаються дослідженнями у галузі теорії 
управління мають спільну думку про те, що управління - стародавнє 
мистецтво та новітня наука. Управління є складовою великих політичних, 
економічних, технологічних, соціальних та етичних систем, яка базується на 
особливих концепціях, принципах, методах, має вагомий науково-
методичний фундамент, і уходить коріннями у глибину століть. 

Вказівки про управління територіями, військами, підданими існували 
вже у стародавніми Єгипті, Вавилоні, Китаї та інших країнах. У стародавніх 
Римі та Греції це була вже достатньо розвинена наука та практична справа 
що до управління значними територіями, збирання податків, підтримання 
між країнами торгових, господарських, політичних стосунків, соціальних 
відношень, ведення війн та інше[93]. Безцінним є внесок мислителів 
Стародавньої Греції, Риму, Китаю в управління соціумом, особливо в мистецтві 
управління. Збереглися свідчення стародавнього китайського філософа 
Конфуція, у яких він зазначав, що шляхетна людина, подібно воїну, має бути 
впевненою у своїх силах і прагнути до досконалості. «Перш ніж управляти 
іншими, необхідно навчитися управляти собою», - підкреслював він [42]. У 
Китаї, близько 1100 р. до н.е. вже була визначена необхідність організації, 
планування, керівництва і контролю в суспільстві, а близько 500 р. до н.е. 
визнано принцип спеціалізації у всіх сферах суспільного жигтя [93]. 

Великий Афінський філософ, неперевершений майстер мистецтва діалогу 
Сократ, мав свої погляди па управління, визнавав його особливим видом 
діяльності і стверджував, що: «успішно управляти суспільними справами 
здатен тільки той, хто досяг успіхів у особистих справах». Сократ 
проаналізував різні форми управління і на цій основі проголосив принцип 
універсальності управління [111; 107]. 

Учень Сократа Ппатон, у своїй праці "Політика і держава", 
розглядаючи управлінську діяльність як важливий елемент системи 
життєзабезпечення суспільства, підкреслював необхідність розподілу праці, 
спеціалізації за видами робіт. Платон зробив спробу розмежувати функції 
управління. Великий мислитель був впевнений, що "одні народжені для 
управління, а інші - для землеробства і ремісництва" [77]. Інший відомий 
древньогрецький філософ - історик Ксенофонт затверджуючи управління 
людьми як особливий вид мистецтва зазначав що: "для ефективного 
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управління рабами необхідно застосовувати два способи - покарання або 
заохочення". Виходячи з цього, працю слід організувати таким чином: "щоб 
пробудити у кожного дух змагальності і честолюбні бажання" [53; 100]. 

Аристотель пов'язував успіхи в керуванні людьми з такими елементами 
управління і організації, як централізація, децентралізація, розподіл повноважень, 
гармонійна взаємодія між членами організації, лідерство та ін [7]. Аналізуючи 
генезис явища управління, ми звернули увагу на тлумачення цього поняття, 
яке у давнині носило узагальнюючий характер та використовувалось у 
значенні до слів "правити", "робити правильно", "бути справедливим", 
"поступати розумно", "вміло вести до мети", "виправляти недоліки". 

У сучасному вимірі управління пов'язується із цілеспрямованою 
діяльністю людини, за допомогою якої вона впорядковує та підпорядковує 
своїм інтересам певні елементи внутрішнього й зовнішнього середовища, 
організації чи іншого об'єкту управління, воно {управління) у першу чергу 
забезпечує існування організованих систем найбільш високого рівня 
соціальних, економічних, політичних, які спрямовані на досягнення 
високого рівня науково-технічного, економічного, духовного, культурного, 
творчого розвитку і збільшення здобутків у суспільстві [24;88|. 

Загальний розвиток управління відбувся у декілька етапів, особливості 
яких зумовлено станом розвитку економічної, політичної сфер суспільства, 
способом впливу на їх функціонування. У сучасній літературі 
виокремлюються наступні етани розвитку науки управління: 

- традиційний етап - з давніх часів до XVI - XVII століття; 
- перехідний етап (систематичний), який охоплює період формування 

ринкових відносин, розвитку промисловості. Засновником цієї системи 
управління вважається англійський соціолог утопіст, видатний фабрикант 
виробник текстилю Роберт Оуен (1771-1856рр); 

- науковий етап, початком якого вважається 1886 рік, коли відбулися 
збори Американського товариства інженерів, на яких проблеми управління 
трудовими процесами було проголошено таким самим мистецтвом як і 
конструювання. Саме з цього часу почався активний розвиток теорії і 
практики управління, формування наукових шкіл у цій галузі знання. 
Залежно від різнобічності поглядів науковців і практиків на розв'язання 
проблем у досягненні продуктивності та ефективності праці, виокремились 
наукові школи теоріїуправління, які розпочали формуватись у першій 
половині XX століття і здійснили свій внесок до загальної теорії управління 
[71]. 

Засновниками шкіл та виразниками основних підходів у теорії 
управління вважаються представники: 

- школи наукового управління (Ф.Тейлор, Ф. Джилберт, Л.Джілберт, Г. 
Емерсон та ін). Умовно їх можна визначити як представників класичного 
підходу; 

- адміністративної школи управління (А. Файоль, М. Вебер та ін 
процесний підхід); 
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- школа людських відносин (поведінковий підхід), представлена такими 
філософами, психологами і соціологами як: Г. Мюнстерберг, М. Паркер 
Фоллет, Е. Мейо, А. Маслоу та ін. 

Зі школою "наукового управління" найбільш тісно пов'язані роботи 
Ф.Тейлора, Ф. Джілберт та Л. Джілберт, Г. Ганта, які стали засновниками 
теорій інтенсифікації та наукової організації праці. До змісту "концепції 
наукового управління" входили питання професійного відбору і навчання 
відповідним професіям, урахування можливостей людини під час організації 
робочих місць. Вперше засновниками цієї концепції було введено поняття 
"людський фактор". Основні тези даної концепції наголошували наступне: 

"раніше ніж мріяти управляти робочими, необхідно спочатку узнати їх 
спосіб міркування, манеру висловлюватись та їх забобони" (Ф. Тейлор); 

"саме головне в житті -це людина на своєму місці"; 
"сенс наукової організації праці складається в тому, щоб кожний 

займався тією справою, до якої більш всього підходять його фізичні та 
психічні здібності"- (Ф. Джілберт); 

"доброю системою управління вважається та, що не тільки повинна 
орієнтуватися на професійний, розумовий та моральний розвиток 
працівників, але ж і формувати у них прагнення до здорового способу життя" 
(Л. Джілберт) [67;71]. 

У ході подальшого аналізу нашу увагу привернула концепція Г. Емерсона 
(1835-1931), яка стала вагомим кроком у розвитку наукового управління. 
Цей напрямок отримав назву "система доцільності". "Система доцільності" 
передбачала підвищення виробництва за рахунок усунення втрат, 
дотримування принципам, які спрямовувались на досягнення кінцевої мети. 
Емерсону вдалось сформувати критерії ефективної реалізації контролю: 
влучність, достатність, швидкість. Концепція обґрунтовує високі 
показники праці, пов'язані не з підвищенням , а із зменшенням зусиль. 
Основне гасло концепції: "дійсна продуктивність праці завжди дає 
максимальні результати при мінімальних зусиллях". Концепція Гарінгтона 
Емерсона декларує застосування наукової організації праці (НОП) у всілякій 
людській діяльності, яка є доцільною, а не тільки в обмеженому 
виробничому процесі [67]. Основоположною, із точки зору нашого наукового 
дослідження, є теорія адміністративного управління Анрі Файоля (1841-
1925), який розглядав управління у якості процесу, що складається з 
декількох взаємопов'язаних функцій: планування, організації, координації і 
контролю [99]. Файоль настоював на необхідності викладання менеджменту 
в навчальних закладах. Одним з перших звернув увагу на роль індивідуально 
- психологічних особливостей менеджерів с точки зору їх впливу на 
успішність функціонування організації, що є цінним для нашого наукового 
дослідження, центром уваги якого є управлінська компетентність МФФВІС. 
Цінність наукових положень А. Файоля визначається у прикладному 
характері розроблених "загальних принципів управління організацією "[74]. 
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Логічним продовженням цього вчення та розвитком концепції стали 
питання психологізації управління процесами і людьми. Тому подальший 
аналіз передбачав розгляд наукових положень Г.Мюнстерберга (1863-1916) і 
М. Паркер Фоллет (1868-1933), Е. Мейо (1880-1949). Ці положення можуть 
бути нами використані у розвитку ідеї управлінської компетентності 
МФФГЗіС. Безперечними є ствердження Г. Мюнстерберга відносно розвитку 
напрямку вибору професії та професійного відбору, який наполягав:-"//^ 
кожному місці повинна стояти гідна людина". Цікавими для нас 
виявляються завдання, які ним сформульовані відповідно професійної 
гідності людини і вирішувались шляхом здійснення: 

- психологічного аналізу професії га виявлення професійно важливих 
якостей; 

- виявлення професійно важливих якостей у претендента за допомогою 
відповідних тестів. 

Питання психологізації проблем управлінської діяльності із точки зору 
поведінкового підходу (біхевіористичного) привів нас до розгляду ідей 
концепції прихильників поведінкового підходу М. Паркер-Фоллет (1868-
1933), Елтон Мейо (1880-1949), які розвинули дуже важливе вчення, яке 
отримало назву "школа людських відносин". Наша зацікавленість до 
основних положень М. Паркер Фоллет пояснюється наступним: 

1. Управління вперше було розглянуто із позицій науки психології, що 
визначило управління виробництвом як "забезпечення виконання робіт за 
допомогою інших осіб", окрім вдосконалення технологічних процесів 
обґрунтовувалась роль особистості в ефективності виробництва 

2. Зроблена перша спроба у встановленні органічного зв'язку етапів 
еволюції менеджменту: наукового адміністративного управління і школи 
"людських відносин". 

М. Паркер Фоллет визначила управління виробництвом як 
"забезпечення виконання робіт за допомогою інших осіб". Окрім 
вдосконалення технологічних процесів М. Паркер Фоллет акцентувала увагу 
на ролі особистості в ефективності виробництва [48]. Цікавими висновками 
визначається дана концепція у трактуванні Є. Мейо, що може бути 
використано в розвитку нашої наукової ідеї відносно урахування людського 
чинника в організації та керівництві процесами і людьми у галузі фізичного 
виховання і спорту. Основні положення цього напрямку зводяться: 

- до виявлення ролі відносин у малих групах; 
- використання у практиці управління соціально-психологічних 

особливостей груп; 
- урахування таких впливових чинників як згуртованість групи та 

високий корпоративний дух (спілкування і взаємодія, спілкуванні поза 
роботою, проявлення активності підчас здійснення допомоги колегам, тощо). 
Завдяки даній концепції організації стали розглядатися як соціальні системи, 
а людина в них - як центральна ланка [711. 
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Аналіз даного наукового напрямку ми вважаємо не достатнім без 
розгляду концепції російського вченого Миколи Вігке, який розглядав два 
основних напрямки - "наукову організацію праці "і "наукову організацію 
управління". 

Згідно запропонованій концепції, сутність управлінської діяльності 
полягає в організації й спрямуванні людської енергії до певної мети. Цінним 
для нашого пошуку є те, що М. Вітке розглядав ці напрямки із позицій 
цілісного підходу до управлінської діяльності, у якій усі складові й аспекти 
взаємопов'язані, органічно поєднані як частина єдиного процесу. 

Цікавою з точки зору завдання нашого пошуку виявляються 
дослідження представників Центрального інституту праці (ЦІП) під 
керівництвом O.K. Гастєва. Концепція групи вчених заснована на гіпотезі 
про безмежні можливості вдосконалення психофізичних здібностей людини. 
Основні положення цієї концепції спрямовувались: 

на ефективне використання часу у всіх виявленнях громадського та 
особистого життя, як основна умова для здійснення принципів НОП; 

впровадження активного удосконалювання нормативних вимог 
раціональної організації праці у всі сфери діяльності; 

навчання молоді принципам НОП на всіх ступенях освіти [34]. 
Розгляд концепцій, що ми виокремили, дає нам можливість 

стверджувати, що жодна з них не є універсальною, однак усі вони сприяли 
осмисленню управлінських проблем, які носять загальний характер, що 
підтверджує нашу думку про необхідність не тільки трансляції знань 
управлінського характеру у професійну підготовку МФФВіС, але ж і його 
генерування у відповідності до освітніх завдань та вимог сучасного ринку 
праці, щодо управлінської підготовки майбутніх фахівців до ефективного 
виконання професійних функції та обов'язків [32]. 

П.2. Теоретико - методологічний аспект управлінської 
компетентності 

Дослідження ідеї формування управлінської компетентності у майбутніх 
фахівців фізичного виховання і спорту привело нас до розгляду таких 
ключових понять, як управління, система, структура, організація, функції, 
компетентність, з позицій теорії філософського та гісихолого-педагогічного 
трактування. 

За ствердженнями Афанасьєва В.Г. управління виступає функцією 
систем різної природи, яка забезпечує збереження їх визначеної структури, 
підтримки режиму діяльності, реалізацію програми, мети діяльності [9; 19 ]. 

Аналізуючи дане поняття з позицій науковців галузі ФВіС, управління у 
спеціальній літературі визначається: 

- як спосіб цілеспрямованого, планомірного впливу суб'єкту на об'єкти 
управління, організуючі та координуючи їх діяльність, заради досягнення 
визначеного результату [ 24; 37]; 
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- елемент доцільної, раціональної форми організації колективної 
діяльності людей [ 93]; 

- система конкретних форм і методів свідомої діяльності, спрямованої на 
забезпечення ефективного функціонування та планомірного розвитку галузі 
ФКІС з метою найбільш повного задоволення потреб людей у фізичному 
вдосконаленні [76]. 

Цікавим для нашого аналізу є визначення управління, яке 
використовується у спортивному тренуванні, де воно усвідомлюється: 

- як керівництво всією діяльністю учнів, що спрямоване як на 
досягнення спортивної майстерності так і на придбання всебічного фізичного 
розвитку, високої працездатності, підготовки до праці та виховання у кращих 
традиціях спорту[70]. 

У фізичному вихованні, управління виступає: 
- в якості процесу спрямованих, контрольованих та регульованих змін 
фізичних і духовних можливостей людини у відповідності до 
поставленої мети [98]. 
Аналіз терміну управління із різних наукових позицій зумовив розгляд 

поняття менеджмент. У ході аналізу наукових поглядів ми з'ясували, що 
однією із спірних проблем у теорії управління є визначення поняття 
"менеджмент". Англійське слово "тапа§епіепґ (управління) бере початок від 
коріння латинського слова "піапив" (рука). Цей термін не має аналогів в 
російській та українській мові, хоча його часто використовують як синонім 
термінів "управління" і "наукова організація праці" [67]. Введення в мову та 
практику слова "менеджмент", пов'язують із радикальними економічними 
перебудовами у суспільстві, з прагненням стати ближче в ділових 
відносинах з найбільш освіченими та успішними партнерами ринкової 
економіки. Тому використовуючи термін "менеджмент" мають на увазі 
термін "управління" [48]. 

Поняття "менеджмент" розглядається: - як вид діяльності; як функція по 
керівництву людьми в самих різноманітних організаціях; як сфера людського 
знання, яке допомагає здійснити цю діяльність; як збірне від менеджерів, 
деякої категорії людей, що здійснюють працю по керуванню; як науково-
практичний напрям, орієнтований на забезпечення ефективної 
життєдіяльності, або функціонування організацій у ринкових умовах. 
Менеджмент - це управління самостійним видом діяльності. Менеджмент 
представляє собою сукупність наукових знань і практичного досвіду 
міждисциплінарного характеру у таких галузях, як економіка, організація, 
соціологія, психологія, педагогіка, право[85]. 

З точки зору фахівців фізичної культури і спорту менеджмент це 
соціальна управлінська діяльність, що пов'язана з обробкою інформації та 
виробленням оптимального рішення, а також його реалізацією [24]. Низка 
дослідників в галузі педагогіки, психології, управління і організації дають 
визначення управлінню, як керівництву людьми з використанням таких 
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засобів, що дозволяють виконати поставлені завдання найбільш економічним 
і раціональним шляхом [І;6;16;112]. 

Спільним для управління взагалі, як стверджує кібернетика, є те, що 
воно властиве лише системним об'єктам : метою управління є впорядкування 
системи; перебудова системи здійснюється шляхом переробки інформації, 
встановлення зворотного зв'язку; кожна самокерована система поділяється 
на дві підсистеми; управляючу і підсистему, що управляється. Управління 
освітою належить до соціального управління, яке зокрема відповідає за 
духовну сферу[64]. Об'єктом педагогічного управління виступає пізнавальна 
діяльність тих що навчаються. Управління пізнавальною діяльністю 
здійснюється безпосередньо - через навчальне середовище [86]. 

Аналізуючи погляди на системне управління [9] можна зробити 
висновок про те, що соціальна система, як і будь яка, що складається із 
зв'язаних між собою елементів, має свою структуру, що зобов'язує нас 
проаналізувати поняття "управління" у контексті з поняттям "система" і 
"структура". У загальній теорії систем і управління соціальними системами 
ці попяпя отримали наступні тлумачення. 
Поняття "система" стосовно управління навчально-виховним процесом 
досліджувалося Ю.К. Бабанським, В.І. Бондарем та ін. [10;20]. 

Продовжуючи аналіз трактування "системи" ми визначили, що цей 
термін знайшов своє пояснення у філософів, біологів, кібернетиків та 
фахівців інших напрямків. Однак для педагогічного дослідження, центром 
уваги якого є управлінська компетентність МФФВІС, на наш погляд 
доцільним є трактування поняття "система" у визначенні Г1.К. Анохіна: 
"система - це комплекс винахідливо залучених компонентів, у яких взаємодія 
і взаємовідношення набуває характер взаємодії компонентів на отримання 
сфокусованого результату"[6], а також В.Г Афанасьева, який визначає 
систему як "сукупність об'єктів, взаємодія яких зумовлює наявність нових 
інтегративних якостей, не притаманних частинам що її утворюють"[9], 
Обидва визначення цілком влаштовують аналіз і синтез проблеми 
управлінської компетентності фахівців фізичного виховання, з точки зору 
педагогіки та психології. 

Крім того ми з'ясували, що більшість визначень поняття система 
співпадає з наведеними визначеннями структури. Наприклад визначення 
системи наводиться у філософському словнику (1960): "..сукупність 
елементів, що знаходяться у відношеннях та зв'язках між собою і утворюють 
визначальну цілісність, єдність"[105]. У словнику М.М. Розенталя, 
1.П. Юдіна поняття "структура" з'являється з визначенням як " закономірніш, 
нерухомий зв'язок і взаємовідношення частин та елементів цілого, системи 
Вона (система) лишається незмінною, не дивлячись на постійну зміну 
частин і самого цілого, і змінюється тільки тоді, коли все ціле зазнає 
якісного скачка" [78]. В словниках російської мови слово "структура" 
визначено як "строение", перейшло з французької (structure), перекладається 
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як споруда, що раніш з'явилося від латинської (structurae) створювати 
будувати, споруджувати. 

Вперше спеціальне наукове дослідження структури як цілого було 
здійснено відповідно до поняття "економічна структура суспільства" 
К.Марксом (1859). Розкриття цього поняття було покладено в основу 
сучасного марксистського розуміння структури в її загальній формі. Хоча 
самого поняття Маркс не визначив. Одним із перших, хто визначив 
структуру, як будь яке утворювання співвідношення частин, розглянув 
Бертран Рассел. "Виявити структуру об'єкту - пише він: означає згадати його 
частини й способи, за допомогою яких вони вступають у взаємовідношення" 
[82]. 

Суттєвий крок у поглядах на структуру було зроблено 
Н.Ф.Овчинниковим. Він розумів структуру як єдність елементів, їх зв'язків 
та цілості. У ході нашого аналізу ми визначили також, що розробка понять 
структури і системи, структурних способів пізнання спостерігається у різних 
науках. Згідно стверджень К.К. Платонова структура будь якого психічного 
явища — це єдність елементів, цілості та їх всебічних зв'язків Відповідно до 
теми нашого дослідження цікавим виглядає визначення структури 
особистості, у розумінні ILE Кряжева, якій він надає наступне трактування: 
"Формою, яка поєднує різні компоненти духовного змісту особистості 
(наукові знання, мораль, політичні погляди, світогляд, естетичну культуру і 
т. і.) у єдиний відповідно незалежний комплекс, є психологічна структура 
особистості, яка самостійно розвивається під впливом свого змісту". 

Психолого педагогічний аналіз понять система, структура, 
управління, цілком виправдовує розгляд поняття "організація" (від лат. 
organizo - надаю вишуканий вид, влаштовую, упорядковую), 
використовується у двох значеннях. Перше значення слова організація 
розкривається як функція управління, яка забезпечує упорядкування з боку 
технічної, економічної, соціально-психологічної та правової діяльності 
керованої системи на всіх її ієрархічних рівнях. Організація - забезпечення 
взаємодії частин цілого. В той же час, інше значення цього слова - таке 
об'єднання, колектив, зусилля, що спрямовані на досягнення конкретних, 
загальних для всіх членів цього колективу цілей [48]. Цікавою виглядає 
думка вчених, які розглядають організацію як об'єднання визначених 
елементів у систему. В умовах виробництва організувати - це означає скласти 
з людських та матеріально-технічних чинників систему, що підпорядкується 
завданню на досягнення конкретних цілей, працюючої за установленим 
планом, яка складається з розпорядчих та виконавчих органів [79]. 

Згідно трактовки, що має місце у психології - організація це внутрішня 
упорядкованість, узгодженість, взаємодія диференційованих частин цілого; 
сукупність процесів чи дій, що мають своїм наслідком утворення і 
вдосконалення взаємозв'язків між частинами цілого; об'єднання людей, які 
спільно реалізують програму або мету і діють на підставі певних правил і 
процедур [71;86]. 
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Продовжуючи наш аналіз стосовно досліджуваних нами трактувань ми 
переходимо до основних теоретичних положень, щодо з'ясування поняття 
функції. Визначення функції з позицій операційно-стадійного підходу (від 
лаг. Гипсгіо - виконання) - трактують як сукупність специфічних дій та 
операцій, які виражають психологічну специфіку управлінської діяльності, 
цілеспрямованого впливу на зв'язки і відносини людей у процесі 
життєдіяльності організації [36]. Така специфічність визначення функції 
зобов'язує нас продовжити розгляд даного поняття у взаємозв'язку із 
поняттям управління, яке отримало різні трактування, в тому числі і з позиції 
розуміння управління як функції, "яка рішуче впливає на долю 
внробництва"[72;103]. Опираючись на те, що управління виступає функцією, 
яка здійснює вплив на елементи системи та їх підпорядкуваинях[24],[9],[48], 
ми з'ясували, що умовою існування та систомотворчою ознакою організації 
виступає управління в самому широкому сенсі цього терміну. В зв'язку з чим 
подальший хід аналізу передбачає вирішення питання про зміст процесу 
управління і виливу функції управління, що привело нас до розгляду 
концептуальних положень напрямку "адміністративного управління" 
А.Файоля. Він першим дав відповідь на поставлене питання і поділив 
адміністративну функцію на первинні елементи. Цим первинним елементам 
дана була назва : "основні управлінські функції", до яких були віднесені: 
передбачення( планування), організація, керівництво, координація і контроль 
[103]. Одна із визнаних сучасних наукових позицій (Афанасьєв В.Г), серед 
основних управлінських функцій визнає функції: вироблення і прийняття 
управлінського рішення, організація, регулювання і корегування, облік і 
контроль. Теоретичні положення даної концепції розглядають основні 
управлінські функції як відносно відокремлені напрямки управлінської 
діяльності, що дозволяють здійснювати управлінський вплив. В окремих 
дослідженнях специфічні функції управління представлені як системи 
завдань, що відображають способи діяльності щодо досягнення накреслених 
цілей. А функції організації — як створення функціональної структури, яка 
виконує конкретні операції [79]. І все ж таки, щоб визначитись з 
оптимальною кількістю управлінських функцій на які ми будемо посилатися 
у з'ясуванні сутності управлінської компетентності МФФВІС, ми прийняли 
за основу думку групи авторів, щодо виділення основних управлінських 
функцій, з метою коректного вирішення цього питання на підставі так 
званого кібернетичного підходу[45]. Завдяки чому ми з'ясували, що до 
основних управлінських функцій, взаємно незалежними, що відповідають 
ознакам необхідності і достатності, відносять планування, організацію, 
мотивацію, контроль і регулювання [45]. 

Однак використання існуючих функцій у професійно обумовлених 
процесах з точки зору психологічної готовності МФФВІС до управлінської 
праці визначає необхідність розгляду якостей, рис, здібностей особистості, 
які необхідні для роботи в складних соціально-економічних умовах, та 
наявність вміння визначати мету, вибудовувати стратегію і тактику своєї 
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діяльності, досягати успіху. Враховуючи той факт, що основним показником 
високої організації управління - є миттєва реакція на зміни зовнішньою 
середовища, особлива чутність до сприйняття інформації, яка надає 
сукупність свідчень про стан керованої системи та середовища, ми звернули 
увагу на наукові положення, щодо прийняття управлінського рішення[ 35], 
які вказують на те, що отримання, розповсюдження, якісна переробка і 
трансляція перетвореної інформації - суть процесу управління. 

У повсякденній діяльності управлінець більшість свого часу приділяє 
збиранню, аналізу та переробці інформації, оскільки така діяльність є 
необхідною для прийняття раціонального управлінського рішення, яке в 
багатьох випадках впливає на життєздатність та існування всієї організації -
зміцнює нашу думку, що акт прийняття рішення представляє собою особисту 
функцію суб'єкту управління. Це дає нам підстави серед інших вищезгаданих 
управлінських функцій МФФВіС (планування, організації, мотивації, 
контролю та, регулювання) функцію прийняття рішення розглядати як 
необхідну [З 11. 

П.З. Сутнісна характеристика управлінської компетентності 

До кінця XX століття як в науці так і у суспільстві виникло 
усвідомлення, що традиційна, сформована минулим досвідом освіта не 
здатна для підготовки фахівців майбутньої цивілізації, яка стрімко 
розвивається. Стало зрозумілим, що людина не може і не повинна 
використовувати знання, які вона один раз отримала, тому ці знання 
потребують постійного та активного оновлювання, щоб встигнути за рухом 
науки, техніки, соціальних і економічних перетворень. 

В межах сучасної освітянської парадигми, щодо здійснення 
професійної підготовки фахівців галузі "Фізична культура і спорт", існує 
достатня кількість теоретико-методологічних підходів, реалізації яких надає 
можливість, по перше, отримати якісну картину існуючого стану професійної 
підготовки; по друге спрогнозувати шляхи розвитку особистості справжнього 
професіонала в умовах вищого навчального закладу. Однак, для реалізації у 
управлінської підготовки МФФВіС, визначилась доцільність реалізації 
компетентнісного підходу на шляху модернізації вищої фізкультурної освіти 
[ЗО ). Для з'ясування сутності даного підходу, ми розглядаємо генезис його 
розвитку а також деякі дефініції, які знаходяться у площині поставленої 
проблематики, що дозволить розкрити нашу ідею у формування 
управлінської компетентності майбутнього фахівця фізичного виховання і 
спорту. Для конкретизації цього навчального матеріалу ми пропонуємо 
звернутися до розгляду ключових понять, які мають місце із точки зору 
психолого-педагогічного та філософського трактування, а саме: 
компетентність, компетенція, професійна компетентність, управлінська 
компетентність (див. додаток 2). 
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У педагогічній науці терміни "комптенція" і "компетентність" 
визначають нові реалії і завдання у звязку із підготовкою молоді до 
комптентної участі у громадському житті. Компетентність - це якість 
особистості, що передбачає володіння визначеною компетенцією. 
Професійна компетеність розглядається як індивідуальна хараткеристика 
ступеню відповідності вимогам професії, як індивідуально-психологічне 
утворювання, що включає досвід, знання, уміння, професійно-важливі якості, 
психологічну готовність. Різні автори, які вивчають природу компетентності, 
звертають увагу на її багатосторонній, різноплановий та системний характер, 
вважаючи, що компетентність є однією із складових професіоналізму, вона 
поєднує знання та здатність безпосередньо застосовувати їх в 
управлінні[29;71]. 

Однак центром уваги нашого дослідження є компетентність керівника, 
яка із точки зору психології управління визначається наявністю спеціальної 
освіти, широкої загальної ерудиції, підвищенням науково-професійної 
підготовки, що забезпечується наявністю ділових і особистісних якостей[71]. 

Незважаючи на те, що наукові розвідки з використанням 
компетнтнісного підходу налічують не одне десятиріччя, поняття 
«компетентність» поки ще не одержало однозначного трактування у 
сучасній науці, оскільки найбільшої актуальності його застосування до 
побудови освіти у європейських країнах проявилося на межі XX та XXI 
століття ( Рада Європи 1996 р.) (див. додаток 1), де була визнана його 
пріоритетність у вирішенні проблем освітньої галузі та їх зв'язок з 
майбутньою професійної діяльністю[11],[40],[68]. 

Вивчення проблем професійної підготовки в науково-педагогічній 
літературі показав, що компетентнісний підхід набуває своєї актуальності і в 
галузі фізкультурної освіти, де поняття компетентність стверджується як: 

- універсальна передумова професійного становлення особистості у 
реальній соціально-економічній ситуації відповідно до умов, що складаються 
у суспільстві; 

- сполука "компетенції" - коло питань у яких має бути компетентним 
фахівець фізичної культури і спорту; 

сфера діяльності де фахівець реалізує свою професійну 
компетентність, яка виявляється у професійній діяльності та професійному 
спілкуванні і включає здібності, знання, вміння і навички, які необхідні для 
здійснення діяльності і спілкування у процесі неї; 

- це здатність до актуального виконання діяльності, оскільки йдеться 
саме про управлінську діяльність в соціокультурній сфері, нині поняття 
«компетентність» (від лат. сотреіо — відповідаю певним вимогам) дедалі 
частіше вживається саме в галузі вищої освіти» [13;47;102;106]. 

В деяких теоретичних положеннях розподіляються понятгя 
«компетенція» і "компетентність" таким чином: компетенція - це мотивована 
здібність робити щось добре або ефективно, а компетентність це споживання 
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знання - компетенція в дії, ситуативна категорія, що характеризує готовність 
індивіда виконувати діяльність у конкретних професійних ситуаціях[12;57]. 

Не звертаючи уваги на відсутність єдиного погляду серед авторів 
сучасних концепцій, щодо визначення компетентності, ми все ж такії 
помітити спільне, що їх поєднує. Більшість дослідників погоджується з тим, 
іцо компетентність є здібністю особистості, до ефективного або 
професійного здійснення діяльності, в нашому випадку управлінської [83]. 

Виходячи з вищезазначених концептуальних підходів, ми 
стверджуємось у думці, що управлінська компетентність є одним із таких 
рушіїв, що забезпечують утворення характерологічних зв'язків в системі 
соціальних відношень, які перенесені в особистість, детерміновані змістом 
професійної діяльності в цьому процесі і відіграють роль тих внутрішніх 
умов, за якими зовнішні характеристики перетворюються на управлінську 
компетентність майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту. Виконання 
професійних функцій і обов'язків, пов'язаних перш за все, з питаннями 
управління підготовкою спортсмена, рекреаційно-оздоровчими процесами, 
організацією спортивного активу, управлінням кафедрою, колективами 
суддів на змаганнях різного рівня, федераціями з видів спорту т. ін. дає нам 
підстави визначити авторське трактування управлінської компетентності 
майбутнього фахівця фізичного виховання і спорту. (Отже управлінська 
компетентність цс взаємозв'язана сукупність умінь, навичок, професійних 
якостей, що характеризують активну діяльність в управлінні процесами і 
людьми, обумовлену високою відповідальністю, наявністю глибоких 
професійних знань і постійної потреби до самовдосконалення [ЗО].] 

Ефективне управління педагогічним, навчально-тренувальним 
процесом, або структурою фізкультурно-спортивної спрямованості залежить 
від управлінської компетентності працівника, що передбачає у нього 
наявності спеціальної освіти, широкої загальної і спеціальної ерудиції, 
постійного підвищення своєї науково-професійної підготовки, рівня 
сформованості індивідуально-особистісних якостей, здібностей, які 
забезпечують умови продуктивної праці в системі взаємозв'язків та 
стосунків. Таке інтегроване утворювання усвідомлюється як рівні 
професійної підготовки фахівця у вигляді моделі "знати", "вміти", "володіти", 
"бути" [31]. (Див. додаток 3). Зрозуміло, що структура наведеної моделі 
містить не тільки знання, вміння та навичках фахівця. Важливе місце в оцінці 
ефективності управлінської діяльності наука відводить здібностям, системі 
мотивів та потребам, які спонукають особистість ставити перед собою цілі та 
досягати успіху незважаючи на існуючи перешкоди. Тому питання 
формування управлінської компетентності передбачає розгляд психологічних 
аспектів підготовки майбутнього фахівця ФВіС, які ми наводимо у 
наступному розділі наших рекомендацій. 
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П.4. Психологічні особливості формування управлінської 
компетентності. 

Завдання формування особистості передбачають як головний критерій 
успішності навчання не лише знання, уміння, навички, функціональну 
підготовленість до виконання певних видів діяльності, але й виховання 
професійно-необхідних якостей. У зв'язку із чим наша робота передбачає 
урахування багатоаспектності та багатогранності здібностей, які можуть 
існувати лише в постійному розвитку, з усвідомленням актуальності 
наступних наукових положень: 

-ефективність діяльності людини залежить не від однієї а від декількох 
різних здібностей, поєднання яких може здійснюватись різними способами 
[23; 84]; 

- здібність, якої немає у людини, може бути компенсована іншими -
високорозвиненими [29]; 

- продуктивність є важливим чинником розвитку здібностей людини, на 
яку впливає система операцій, умінь і способів дії в конкретній галузі [71]. 

Кожна людина відрізняється одна від одної рисами характеру, 
специфікою інтересів, наявними здібностями та якостями. Однак є дещо 
спільне, що характеризує кожну особистість. Спільне розкривається у 
розвитку найсильнішої сторони власного "Я", яке "... зумовлює наше 
удоволення собою у житті і тим, до якої справи ми себе присвячуємо". 
Досліджуючи проблему здібностей особистості Л.С. Рубінштейн вказував на 
еволюцію їх розвитку залежно від характеру діяльності людини: "Реализуясь 
в тех или иных достижениях, способности человека не только проявляются, 
но также формируются и развиваются. Способности человека развиваются и 
отрабатываются на том, что он делает" [84]. 

Це ствердження вченого, викликало необхідність проведення 
теоретичного аналізу літератури управлінського характеру, з метою 
проведення порівняльного аналізу якостей і здібностей, які притаманні 
керівникам в галузі виробництва та організаторам соціально-педагогічного 
управління. Проведений аналіз надав можливість виокремити найважливіші 
якості і здібності особистості лідера-керівника, які складали основу багатьох 
класифікацій і в той же час визначити власний перелік якостей, які найбільш 
відображають специфіку управлінсько-педагогічної праці МФФВІС. (Див. 
додаток 4.) У виборі цих якостей і здібностей, необхідних для здійснення 
організаційно-управлінської праці МФФВІС, ми виходили із розуміння його 
власного розвитку як особистості, гуманістичного характеру освіти, та 
пріоритету вільного розвитку людини. Тому ми вважали, що ці якості 
повинні бути особисто значними, по перше, для самого студента в 
успішності навчання і самореалізації у житті. По друге, ці якості повинні 
задовольняти вимогам суспільства, щодо формування особистості. По третє, -
наявність певного набору особистих і професійно-необхідних якостей 
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повинен впливати на успішність професійної діяльності майбутнього фахівця 
фізичного виховання і спорту у реалізації ідеї управлінської компетентності. 

Звертаючи увагу на доволі великий перелік якостей, які вже існують в 
сучасній науково-педагогічній літературі, з метою їх уніфікування та 
конкретизації нами було проведено пестування студентів, за результатами 
якого ми визначились з їх оптимальною кількістю у відповідності до 
наступних вимог. Під професійно-значущими якостями майбутнього фахівця 
фізичного виховання і спорту, реалізуючого ідею управлінської 
компетентності ми розглядаємо якості: 

іцо висуваються сучасним суспільством до фахівців даної галузі; 
впливають на успішність навчальної діяльності студента; 
надають йому можливість реалізувати себе у житті; 
забезпечують у подальшому високу якість його управлінсько-

педагогічної діяльності в якості педагога, тренера, організатора спорту, 
керівника установи, або спортивного активу. На підставі вищезазначеного у 
ході нашого дослідження були виокремлені: активність, відповідальність та 
почуття обов'язку. 

Із метою змістовного з'ясування їх сутності ми пропонуємо розглянути 
трактування цих понять. 

Слово активність утворюється від лат. activus - діяльний [19]. В 
літературі психолого-педагогічного характеру активність тлумачиться як: 

діяльність людини, що спрямована на досягнення визначених і 
усвідомлених цілей за допомогою засвоєних нею в суспільстві способів 
поведінки, яка стимулюється визначеними мотивами; 

- соціальна активність - суспільна якість людини, що виявляється в 
здібності індивіда та груп людей до цілеспрямованої взаємодії із 
середовищем, в здібності яка базується на їх потребах та інтересах [37]; 

- активність - спосіб відображення, вияву і реалізації життєвих потреб 
особистості; характеристика як суб'єкта її життєдіяльності [71]; 

- активність відноситься до системи цільових установок, ціннісних 
відносин та орієнтацій, що визначають мотиваційну сферу особистості, 
спрямованість її інтересів, нахилів [71]. 

У контексті нашого дослідження ми розуміємо активність, як якість 
майбутнього фахівця фізичного виховання і спорту, що відбувається в 
процесі навчання, за умови її прояву в пізнавальній діяльності і у взаємодії із 
навколишнім середовищем. 

У прояві високої активності, значне місце відводиться потребам 
людини і їх задоволенні. Керуючись концепцією А. Маслоу про те, що 
основною потребою людини є самоактуалізація, яка є ознакою нормального 
розвитку особистості і розглядається у невід'ємному зв'язку із піднесенням 
активності. Ми також сприймаємо до уваги ствердження Л.Є.Орбан-Лембрік 
про те, що самоактуалізація це відчуття своєї внутрішньої природи, чесність і 
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прийняття відповідальності за власні дії, можливість кращого життєвого 
вибору, процес розвитку свого потенціалу до максимально-можливого. 
Вищезгадане дозволило виокремити основні характеристики самоактуалізації 
у відповідності до контексту нашої наукової ідеї. 

1. Активне сприйняття дійсності, яке розкривається у діях що людина 
здійснює, їх предметній діяльності, її ставлень до цієї діяльності. 

2. Взаємини з іншими людьми, ( кого вона любить, кому симпатизує, 
надає перевагу, чи відповідають їй взаємністю). 

3. Здатність до саморозкриття і вияву власної активності і розуміння 
інших людей [63;711-

Але, водночас, ми повинні відзначити і інші потреби, які виступають 
вагомим мотивуючим засобом на шляху професіоналізації особистості 
організатора і керівника фізичного виховання і спорту від менш досконалого 
до більш досконалого стану і досягнення більш значного результату у 
професійному становленні фахівця, а саме: - досягнення успіху;- відчуття 
соціальної значущості своєї діяльності;- самоствердження через власну 
справу, і саме головне - потреба в розвитку, яка є однією з найважливіших 
для керівників, а інтерес до управлінської діяльності - вагомим мотивуючим 
засобом її реалізації [3]. 

Розглядаючи активність як рису майбутнього фахівця фізичного 
виховання і спорту, ми передбачаємо розвиток цієї здібності в процесі 
навчання студентів Активність визначає ступінь входження суб'єкту учіння 
в предмет його діяльності, яка виявляється в готовності свідомо виконувати 
навчальні завдання, намаганні здійснювати різні види діяльності самостійно, 
у систематичності учіння, у намаганні підвищити свій освітній рівень тощо. 
Управління вищезгаданою активністю традиційно називають активізацією, 
головною метою якої є формування активної самостійної пізнавальної 
діяльності студентів у засвоєнні ними змісту освіти. Для розвитку потреби в 
знаннях та інтересу до оволодіння ними педагогами використовуються 
різноманітні шляхи і засоби. Серед них: викладання, що захоплює [64,318]. 

У зв'язку із ним ми повинні відзначити важливість способів 
підвищення активності студентів під час будь якої форми занять і не менш 
важливим аспектом, що впливає на успішність процесу виховання, є 
утворення емоційно-сприятливого фону. Із цього приводу вважаємо 
доцільним навести висловлювання відомого педагога П.Ф. Лесгафта, який 
підкреслював: " будь яка монотонна діяльність втомлює та пригнічує молоду 
людину та вбиває в ній всіляку самостійність"[91]. Ми враховуємо також 
зауваження інших авторів, розглядаючи такі умови навчання, які 
передбачають запобігання одноманітної діяльності, оскільки вона приводить 
до зниження психічної активності студентів, втрати інтересу до діяльності, 
розвитку нудьги, ослаблення уваги і як наслідок посилення дратівливості [44] 
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Базуючись на цій концепції, щодо основних способів підвищення 
активності на заняттях, ми розглядаємо навчання студентів за умов 
правильної постановки завдань; емоційного проведення занять; утворення 
відповідного соціально-психологічного клімату; оптимального навантаження 
слухачів; здійснення постійного контролю за тими, хто навчається; 
максимального включення в діяльність учасників навчально-виховного 
процессу [ 44]. 

Враховуючи вищезазначене ми повинні відзначити, що реалізація 
нашої ідеї передбачає цілеспрямований вилив на особистість кожного 
студента і в цілому на студентський колектив, активізуючи їх професійну 
мотивацію за рахунок інформованості про умови і зміст професійної 
діяльності, а також здійснення міждисциплінарних зв'язків, відпрацювання 
необхідних вмінь навичок, розвитку здібностей шляхом вправ та тренувань. 
У реалізації цих завдань ми ми розглядаємо наступні вимоги: 
- прагнення до пізнання і розуміння управління як міждисциплінарного 

соціального явища; 

- знання загальних основ управління(концепція управління) отриманих у 
ВНЗ шляхом досвіду; 

- прагнення оволодіти методологією системного бачення, мислення, аналізу 
і оцінки стану системи управління фізичним розвитком і вихованням, 
конкретних управлінських ситуацій, конкретної людини; 

- усвідомлення обмежень особистої ефективності і своїх типових помилок у 
практиці управління; 

- особистий вклад в розвиток навчального середовища в системі 
управління; 

- утворення у процесі організації управління "запиту на ініціативу", 
розвиток і реалізація творчого потенціалу у партнерський взаємодії [56]. 

Мотивація досягнення успіху, активності освоювання зовнішнього 
середовища є також провідною складовою процесу формування 
управлінської компетентності. Засвоєння знань, ціннісне ставлення до їх 
істинності зміцнює мотивацію та впевненість, синтезуючи інтелектуальні, 
емоційно-вольові та мотиваційні процеси, перетворюючи їх в стійке 
утворювання - якість особистості фахівця. 

Емоції істотно впливають на хід діяльності людини, оскільки те, що 
відбувається викликає у неї те або інше відношення, яке виражається в 
позитивних або негативних емоціях(відчуттях). За ствердженням 
Л.С.Рубінштейна, емоції виступають внутрішніми спонуками до діяльност і. 
Сильні емоції або незвичайні відчуття можуть дезорганізувати діяльність 
людини на деякий час, або навпаки - ".. .вызвать такой подъём всех его сил и 
сделать способным к таким достижениям, до которых он никогда бы не 
поднялся без этого чувства" [84]. 
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Важливою психологічною передумовою формування управлінської 
компетентності майбутнього фахівця виступають його вольові дії, пов'язані з 
подоланням перешкод, різного ступеня труднощів в незвичних нових умовах, 
що потребує розгляду емоційно-вольової сфери, яка характеризується 
проявом вольових зусиль студента під час здачі іспитів, підготовки 
доповідей, виступів, участі в науковій та громадській діяльності, практики 
суддівства змагань різного рівня, успішне проходження організаційної, 
тренерської та педагогічної практик. Необхідність працювати над собою 
вимагає певної систематичності та послідовності, критичного аналізу 
особистої поведінки, вміння управляти своїми діями [30;31]. 

Наступну якість відповідальність ми розглядаємо як необхідну і 
найважливішу якість фахівця фізичного виховання і спорту, в зв'язку із чим 
вважаємо доцільним навести ствердження А. Файоля, щодо визначення ролі 
відповідальності в структурі особистості управлінця: "Відповідальність, 
вважав відомий теоретик, це є рід мужності, який всюди дуже цінується". На 
його думку боязливість відповідальності з боку фахівця, паралізує починання 
і робить неможливим для людини виявлення її якостей [48] Відповідальність 
це якість особистості, яка характеризується прагненням і вмінням оцінювати 
свою поведінку з точки зору користі або шкоди для суспільства, порівнювати 
свої вчинки з суспільними нормами, законами [22]. Із точки зору К.А. 
Абульханової-Славської відповідальність це завдання, яке ставить перед 
собою особистість під час здійснення діяльності - утриматись на певному 
рівні виконуваної якості, яка відповідає притяганням особистості у ході 
визначеного часу і при наявності непередбачуваиих труднощів [2] 

Для нас є показовими ствердження сучасних авторів, щодо оцінки ролі 
відповідальності в утворенні моделей справжнього професіоналу: "Саме така 
якість особистості, як відповідальність, вважає Ю.Г. Татур, відрізняє 
спеціаліста із вищою освітою від освіченої людини взагалі. Компетентним 
фахівець може бути названо тільки у випадку, коли він звітує перед самим 
собою як про соціальну значущість своєї професійної діяльності, так і про 
можливі її негативні наслідки для природи, суспільства, миру на 
землі"[90;96;97]. 

Враховуючи управлінсько-педагогічний контекст професійної 
підготовки майбутніх фахівців, вважаємо доцільним розглянути поняття 
соціальна відповідальність, яка трактується у науково-педагогічній 
літературі: - як показник розвитку особистості, критерій її соціальної 
зрілості, що виокремлюється у потребі "самореалізації не себе у суспільстві, 
а себе для суспільства"! 104]. У психологічній літературі, присвяченій 
проблемі відповідальності, це поняття частіше за все використовується без 
визначення "соціальна". Група авторів, яка висвітлює управлінські аспекти 
підготовки фахівців, якість відповідальність відносять до визнаної риси 
керівника, яка виявляється тільки в діяльності і відсутність якої не може бути 
компенсовано[4б;112;79]. В інших працях це поняття використовується з 
метою розгляду різних сторін діяльності людини в тому числі і в спортивній 
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галузі, де відповідальність представлена як соціально-психологічний 
феномен, який залежить від рівня розвитку груп, характеру сумісної 
діяльності і визначається в усвідомлені певної переваги визначеної лінії 
поведінки [71 ;83;4;65]. 

Всі вищезазначені положення цілком відповідають нашому розумінню 
відповідальності, як визначальної якості особистості майбутнього фахівця 
фізичного виховання і спорту у реалізації ідеї управлінської компетентності в 
професійній діяльності. Тому, сприймаючи вищезазначені положення, мп 
розглядаємо відповідальність важливою і необхідною якістю фахівця, яка 
визначає стиль його поведінки і діяльності, відповідно існуючих суспільних 
цілей і цінностей, характеризує зрілість майбутнього спеціаліста, його 
духовний світ, професійне відношення до виконання своїх обов'язків. 

Із усього вищезазначеного стає очевидним, що відповідальність 
пов'язано насамперед із позитивними змінами у свідомості майбутнього 
фахівця ФВіС, які відбуваються у зв'язку із емоційним переживанням знань, 
практичної діяльності, завдяки чому розвиваються якості і здібності, 
змінюються погляди молодої людини на професію[28;84], формуються 
мотиви, які базуються на усвідомленні своїх моральних обов'язків, завдань, 
які ставить перед ним життя. Усвідомлюючи те, що потенціал розвитку 
особистості закладено в ній самій, у її мотивації, потребах і здібностях, 
особливо спрямованих на саморозвиток - відповідальність відбувається за 
умов наявності бажання до учіння; вміння виконувати певні операції, і мати 
для цього певне оточення [107]. 

Визначення відповідальності, як професійно-значущої якості що 
відноситься до визначеного суб'єкту і відображає сукупність завдань і 
обов'язків особистості, визначену міру і межу обов'язку, дозволило нам 
передбачити наступні вимоги щодо її формування в процесі навчання: 

- усвідомлення права і моралі у процесі самореалізації як суб'єкту 
управління, спілкування і пізнання; 

розуміння своєї ролі у відтворенні системи соціокультурних цінностей, норм 
і традицій; 

- уміння сприймати критику, аналізувати і оцінювати свої помилки, 
коректувати свою функціональну рольову поведінку; 

- забезпечення позитивних результатів від навчання на протязі тривалого 
часу, як критерій професіоналізму. 

- усвідомлення особистої відповідальності під час здійснення управлінських 
функцій, обов'язків і прийняття управлінського рішення. 

У зв'язку з цим, ми передбачаємо виховання відповідальності у 
спільній роботі педагога і студентів, над засвоєнням комплексу вмінь і знань 
міждисциплінарного характеру; формуванні у студентів потреби до учіння, 
свідомого дотримання трудової та виконавчої дисципліни, прав і обов'язків; 
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створення оптимальних умов міжособистісного партнерства, яким група і 
індивід відчувають відповідальність за досягнення поставленої мети та її 
результати. 1 чим сильніше учасники взаємодії відчувають відповідальність 
за наслідки своєї роботи, тим сильніше мотивовані їх дії на реалізацію 
морального і професійного обов'язку [ |. 

Поняття обов'язок, має доволі широке використання, але ж у вирішенні 
наших дослідницьких завдань, центром уваги є якість особистості фахівця і її 
здатність до результативної праці, ми будемо використовувати поняття 
"обов'язок", як категорії етики і моральних зобов'язань людини, що 
виконуються під спонукою сумління [19], а також розуміємо необхідність 
використання поняття "професійно-педагогічний обов'язок", оскільки ця 
категорія є однією із найважливіших категорій педагогічної етики. В цьому 
понятті концентруються уявлення про сукупність вимог і моральних 
приписів, що пред'являються суспільством до особистості педагога у 
виконанні професійного обов'язку під час здійснення певних трудових, 
переважно інтелектуальних функцій, а також правильної побудови 
взаємостосунків із студентами, їх батьками, колегами по роботі, глибокого 
усвідомлювання особистого відношення до обраної професії, студентського і 
педагогічного колективу і суспільства в цілому. 

У науково-педагогічній літературі категорія "педагогічний обов'язок" 
відноситься до якостей педагога і характеризує його професійно-педагогічну 
спрямованість«). Вважається, що педагогічний обов'язок педагога полягає в 
безкорисливому виконанні своїх професійних обов'язків, у наданні допомоги 
дорослим і дітям в межах своїх можливостей і компетенції, вищим проявом 
педагогічного обов'язку, є самовідданість [88]. 

Майбутні фахівці фізичного виховання і спорту, які реалізують ідею 
управлінської компетентності повинні усвідомлювати, що професійний 
обов'язок педагога, організатора, керівника спорту передбачає необхідність 
творчого відношення до своєї праці, особливої вимогливості до себе, 
прагнення до поповнення професійних знань і підвищення педагогічної 
майстерності, необхідності поважного і вимогливого ставлення до учнів і їх 
батьків, уміння вирішувати складні колізії і конфлікти студентського життя. / 

У літературі, присвяченої проблемам управління, ми дуже часто 
зустрічаємось із діловим підходом до визначення морально-професійних 
якостей керівника, який ґрунтується на відповідальному ставленні 
особистості до виконуваних обов'язків і раціонально організованої 
активності. Вказаний зв'язок визначених нами якостей особистості фахівця з 
існуючими суспільними принципами і нормами поведінки виражає також 
його соціально-моральну спрямованість, відображає соціальні потреби, 
моральні і ціннісні орієнтації. Виходячи з цього, ми розглядаємо почуття 
обов'язку майбутнього фахівця ФВіС - як професійно важливу якість 
спеціаліста, що характеризується усвідомленою необхідністю особистості до 
виконання громадських, моральних і професійних зобов'язань і готовності до 
відповідальності за можливі наслідки. Набув дані якості, майбутній викладач, 
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тренер, організатор спорту зможе визначити оптимальну стратегію 
поведінки в професійному оточенні, ефективно використовувати засоби 
управлінського впливу, щодо активізації дій і формуванні світогляду в інших 
людей, виховання у них відповідальності за доручену справу, організацію 
взаємодії в різних групах на принципах взаємоповаги і партнерських 
стосунків. Розвиток відповідальності передбачає підвищення вимог до тих, у 
кого ми виховуємо почуття обов'язку, які ми наводимо нижче: 

знання і розуміння себе як виконавця основоположних соціальних ролей 
в конкретній системі управління (я-соціальне) 

- чітке розуміння взаємозв'язку суб'єкту і об'єкту управління, беззаперечне 
дотримання вимог управлінської аксіоми; 

- розуміння взаємозв'язку права і управління, їх співвідношення і 
взаємодію в процесі управління; 

- знання і розуміння соціальної значущості управлінської праці, 
усвідомлення необхідності виконання моральних і професійних 
зобов'язань і готовності до відповідальності за можливі наслідки. 

Розглянуті вимоги зумовлюють використання методу пред'явлення 
навчальних вимог до студентів, які визначаються критеріями оцінки знань з 
опанованих тем, а також метод заохочення, який ми використовуємо із 
метою підтримки і розвитку позитивних засад в поведінці тих хто навчається. 

З метою активізації навчання у формуванні необхідних якостей, що 
зумовлюють успішність управлінської підготовки і професійного 
становлення майбутнього фахівця фізичного виховання і спорту ми 
використовуємо лекції, семінари, дискусії, ігрові тренінги із застосуванням 
методів стимулювання, які передбачають роз'яснювання значимості учіння, 
щодо використання управлінських вмінь, знань, навичок; методу 
стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів, з метою 
роз'яснення цілей управління його суспільної значущості і ролі, яку 
відіграють активність, відповідальність і почуття обов'язку з позицій 
власного розвитку. 

Усе вищесказане доводить, на нашу думку, що активність, 
відповідальність і почуття обов'язку як професійно важливі якості майбутніх 
фахівців фізичного виховання і спорту, реалізуючих ідею управлінської 
компетентності у професійній діяльності, виявляють свою сутність у стилі 
поведінці і діяльності, які відображають внутрішні резерви особистості 
організатора управління щодо прояву активності власного розвитку, 
здатності приймати суспільні цілі і цінності, характеризують професійне 
відношення фахівця до виконання своїх обов'язків, прискорюють динаміку 
професійного становлення, надають можливість реалізувати себе у житті і 
забезпечити високу якість управлінсько-педагогічної праці. 
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II.5. Педагогічні умови 
формування управлінської компетентності 

У вітчизняній літературі доволі часто використовується висловлювання 
"виховання через управління", яке знаходиться на одній низці із терміном 
"людський фактор". Таке словосполучення має високий гуманітарний сенс. 
Успіх виховного впливу на особистість в багатьох випадках залежить від 
правильного урахування психологічних особливостей людини. Успішність 
підготовки студентів залежить не тільки від вибору педагогічних прийомів та 
методів роботи із студентами, окрім цього повинно враховуватись конкретні 
особливості та специфіка майбутньої управлінської праці. Що дозволяє 
виокремлювати необхідні компоненти підготовки, навчальне середовище і 
вимоги держзамовлення на підготовку фахівця. 

Вважається, що педагогічна професія одночасно управляє і 
переутворює. Однак для того щоб управляти розвитком особистості, 
необхідно бути компетентним. Тому поняття компетентності педагога це є 
єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної 
діяльності і характеризує його професіоналізм [88]. В утворюванні 
відповідного змісту освіти майбутнього фахівця ФВІС, ми виокремили 
принципи і методологічні підходи які ми будемо реалізовувати у 
відповідності до вимог сучасної освіти, з урахуванням теоретичного і 
практичного аспектів підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і 
спорту в умовах міждисциплінарної інтеграції. 

Отже у ході побудови змісту професійної підготовки у реалізації ідеї 
управлінської компетентності ми будемо опиратися па наступні принципи: 

принцип гуманістичного виховання особистості, який стверджує, що 
людину слід вивчати тільки в цілісності, оскільки кожна людина є 
унікальною, саме тому аналіз окремтіх випадків не менш важливий, ніж 
статистичні узагальнення; -людське життя слід розглядати як єдиний процес 
становлення і буття людини; людина є активною творчою особистістю; 

принцип поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і 
самодіяльністю учнів, який наголошує: виховання творчої особистості 
можливе за умови поєднання зусиль вчителя з самостійністю, творчістю, 
ініціативою і самодіяльністю учнів. 

Засновуючись на вищезазначених принципах, у побудові змісту 
професійної підготовки, ми обрали за основу а) компетентнісний підхід, який 
передбачає підлеглість відповідних знань умінням, пов'язує теорію із 
практикою, забезпечує перехід знань в ціннісні орієнтації, додає особливого 
значення освітньому процесу, зростанню професійних якостей для 
здійснення майбутньої професійної діяльності; б) особистісно-орієнтований 
підхід, який передбачає оволодіння знаннями, які є засобом придбання 
особистісного сенсу, орієнтації в світі та засвоєння діяльності [ 39]. 
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Розглянуті положення, при їх відповідній змістовній інтерпретації, ми 
вважаємо цілком придатними для інтеграції основних характеристик 
управлінської компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і 
спорту в професійну підготовку 

Важливим компонентом змісту професійної підготовки вважається 
наявність професійних умінь, що в нашому дослідженні розуміється як 
практична готовність до реалізації ідеї управлінської компетентності у 
педагогічну діяльність. Виходячи із загальноприйнятого в педагогічній науці 
поняття "уміння" приходимо до висновку, що відносно нашої проблеми це 
поняття варто розглядати як набуту тренером, викладачем фізичного 
виховання, організатором спорту, здатності до взаємодії у професійному 
оточенні, здійснення управлінсько-педагогічного впливу, творчого 
використання управлінського інструментарію в роботі серед різних верств 
населення з позиції управлінської компетентності. 

Базуючись на концептуальному положенні С.Л. Рубінштейна, про те 
що система операцій і дій є основою умінь, які надають можливість 
ефективно виконувати виокремленні дії, а уміння завжди потребують 
використання знань, придбаних у зазначених діях, [84], ми формуємо 
систему знань, умінь і навичок з урахуванням, по перше, специфіки дій 
викладача, тренера, спортивного організатора по друге, труднощів, які 
виникатимуть у майбутньому професійному середовищі, пов'язаних із 
виконанням загально-угіравлінських функцій-завдань (організація, 
планування координація,, мотивація, контроль і прийняття рішення) по третє, 
ми виокремили уміння які структурно відображають такі дії (операції). 

При конструюванні структури умінь ми спиралися на наукові 
дослідження з аналізованої проблеми, па аналіз і узагальнення досвіду 
педагогічної роботи спеціалістів у сфері просування управлінсько-
компетентнісного підходу, на особливості діяльності фахівців фізичного 
виховання і спорту. В якості теоретичної основи конструювання нашої 
структури, ми використовували п'ятикомпонентну структуру навчальної і 
педагогічної діяльності, розроблену Н. В. Кузьміною [54], і виділили п'ять 
груп умінь, які були нами сконструйовні відповідно нашої наукової ідеї. 

І. Гностичні уміння, які включають діяльність, що пов'язана із 
процесом накопичення, систематизацією, узагальнення знань та їх 
використання з метою збереження якісної специфіки, удосконалення і 
розвитку педагогічної системи 

- уміння аналізувати та оцінювати ситуацію, що склалася за останні роки в 
сфері фізичного виховання і спорту, прогнозувати її розвиток в умовах 
соціальних перетворень, обирати шляхи виходу із складних професійно-
обумовлених ситуацій; 
- уміння використовувати способи впливу на особистість, засновуючись на 
розумінні її внутрішнього стану, особливостей процесу і результатів 
діяльності, її вад і переваг; 
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уміння осмислювати власну діяльність способами самооцінки, 
самоконтролю, самоуправління у досягненні поставленої мети, передбачати 
результати діяльності; 
- уміння розвивати у оточуючих суспільно-значущі мотиви для утворення 
ефективної робочої атмосфери; 
- уміння співпрацювати на основі партнерських стосунків з вихованцями, 
колегами по роботі, які мають різні здібності. 

Проектувальні уміння: включає дії щодо перспективного та 
оперативного планування цілей навчання, педагогічних завдань і способів їх 
вирішення, передбачування помилкових дій, що приводять до зниження 
ефективності досягнення мети, прогнозування розвитку педагогічної системи 
і її складових: 
- уміння передбачати близькі і далекі перспективи, результати вирішення 
поставлених завдань, гнучко міняти завдання у відповідності до ситуацій що 
виникають; 

уміння планувати систему роботи, передбачаючи використання 
раціональних способів організації праці, навчання, тренування, виховання з 
урахуванням особливостей віку, статі, стану здоров'я, фізичного розвитку та 
підготовленості людини; 
- уміння проектувати власну поведінку і майбутню діяльність у взаємодії з 
іншими людьми у професійному оточенні; 
- уміння виявляти розбіжності між запланованим і досягнутим результатом. 

Конструктивні уміння: відображають діяльність по утворюванню 
планів роботи, у підготовці та побудові змісту нових видів інформації. 
- Уміння самостійно приймати рішення і обирати оптимальні варіанти 
діяльності; 
- уміння виокремлювати у власній роботі головне і суттєве, першочергове і 
другорядне, ставити індивідуальні та колективні завдання адекватно 
можливостям групи або окремої людини; 
- уміння творчого використання засобів, щодо здійснення мотивації людини 
у реалізації поставлених завдань; 

- уміння модулювати педагогічні ситуації для створення атмосфери 
дружнього співіснування, взаєморозуміння і зацікавленості у результатах 
сумісної праці в колективі, обміну досвідом; 

- уміння досягати стосунків довіри і ведення діалогу між учасниками 
навчально-виховного процесу, демонструвати повагу до поглядів інших. 

Організаторські вміння: представляють практичну діяльність, щодо 
реалізації прийнятих рішень і досягненню цілей навчання, організації 
взаємодії відповідно із розробленою програмою управління. 

- Уміння забезпечити різноманітні види навчально-виховної, фізкультурно-
рекреацінної та спортивної діяльності різновікових груп населення; 
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- уміння організовувати колектив, його згуртування і наділення на вирішення 
поставлених завдань; 

- уміння організувати власну діяльність і поведінку під час безпосередньої 
взаємодії з членами колективу учнів, студентів, спортсменів, колег; 

уміння створювати умови для активізації навчально-виховної, 
фізкультурно-рекреаційної та спортивної роботи серед різновікових груп 
населення; 

- уміння організувати ситуації, які сприяють росту самоусвідомлення і 
розвитку позитивної ідентичності учня, студента, спортсмена, інших 
підпорядкованих осіб. 

Комунікативні уміння: включають дії, які пов'язані із установленням, 
регламентацією і регулюванням педагогічно доцільних відношень між 
учасниками процесу навчання як по вертикалі ( організатор управління - той 
що навчається), так і по горизонталі (між педагогом і тими що навчаються). 

- Уміння встановлювати ділові і неформальні особисті стосунки із окремими 
представниками колективу або групами людей; 
-уміння володіти власним настроєм і емоціями; 
- уміння розуміти психологічний стан і створювати комфортний емоційний 
клімат в колективі; 
- уміння бути переконливим. 

Розробка педагогічних умінь, які інтерпретовані відповідно до змісту 
управлінської діяльності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту, 
зумовило розробку змісту їх підготовки на рівні трьох взаємопов'язаних 
компонентів: комунікативного, операційного та оцінювального. Важливими 
комунікативними вміннями і навичками в організації управління є такі: 
уміння спілкуватися з людьми; уміння розуміти інших людей; уміння 
застосовувати засоби у регуляції комунікативних дій; уміння долати 
комунікативні бар'єри; уміння усувати конфлікти. Оволодіння вміннями і 
навичками повинно забезпечити внутрішні резерви і комунікативні 
можливості особистості, реалізація яких здійснюється у педагогічних 
функціях, пов'язаних із встановленням ділових і неформальних особистісних 
стосунків з окремими учнями (колегами по роботі), або групами людеіі; 
утворенням ділового спілкуванням з іншими педагогами або адміністрацією 
навчального закладу; встановлення контактів із державними і громадськими 
фізкультурно-спортивними організаціями; налагоджуванням взаємодії з 
батьками учнів; умінням знаходити меценатів[ 109]. 

На нашу думку, сформованість комунікативних вмінь та навичок 
виражає готовність студента до оволодіння визначеними видами діяльності, 
які без перебільшення можна віднести до управлінської праці викладача, 
тренера, організатора спорту. Ці вміння визначаються у діях 
розпорядницького характеру, а вони в свою чергу зміцнюють здібності, що 
допомагають впливати на інших людей, визивають довіру у ході ділового 
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спілкування, допомагають висловлюватись і сприймати різні точки зору, 
творчо виражати досвід та ідеї. 

Таким чином, під комунікативним компонентом ми усвідомлюємо 
систему знань, вмінь і навичок, від рівня сформованості якої залежить якість 
процесу передачі, отримання та перероблення інформації. 

Усвідомлюючи важливість комунікативного компоненту, стає 
очевидним його зв'язок із операційним. З метою обгрунтування та введення 
цього компоненту в структуру управлінської компетентності майбутніх 
фахівців, яка представляє вид інтеграції відносно відокремлених, і в той же 
час невід'ємно пов'язаних компонентів, вважаємо доцільним розглянути 
наукові ствердження, які зміцнюють нашу думку щодо реалізації специфіки 
поставлених завдань. В той же час ми повинні враховувати і психологічний 
зміст підготовки майбутніх фахівців, щодо ефективного здійснення функцій 
управління і операцій, які потребують застосування відповідних знань. 

Знання, що відображають зміст функцій і операцій базуються 
насамперед на знанні психологічних особливостей управління в 
педагогічному процесі, прийомів і методів прийняття і обробки інформації, 
розпорядницьких та виконавчих дій за допомогою яких здійснюється 
організація, регулювання, мотивування праці, пізнання своїх вихованців, 
партнерів та ситуації загалом. Здійснення дій і операцій тренера, викладача, 
організатора спорту які виконуються у професійній діяльності, потребує 
застосування певного арсеналу управлінських та організаційних вмінь та 
навичок, які відповідають змісту певних підсистем, які містять такі операції 
як от: 
- адміністративно-гоеподарські: (створення матеріально-технічного 

середовища для занять фізичним вихованням і спортом); 
- оргаїїізаціГпіо-недагоіічні: організація режимів життя, навчання, 

виховання і праці; 
- науково-методичиі: підвищення науково-теоретичного рівня, 

професійної майстерності в оволодінні основами обраного напрямку 
діяльності; 

суспільно-педагогічні: співпраця з батьками, адміністраціями освітніх 
та громадських установ, фізкультурно-спортивними організаціями, органами 
місцевого самоврядування [27]. 

В психології, у більшості випадків, поняття "вміння" розглядається як 
система знань, операцій, способів і прийомів, які дають можливість 
ефективно виконувати виокремленні дії у відповідності з цілями і умовами їх 
виконання. Уміння формуються шляхом вправ, що утворює можливість 
виконання дій не тільки в звичних, але ж і в умовах які змінились [28]. 

Виходячи з цього, під управлінськими уміннями ми розуміємо 
засвоєний спосіб виконання управлінських дій, які забезпечуються 
сукупністю придбаних знань, навичок в сфері управлінської діяльності. 

Спираючись на цей факт, ми виділяємо групу умінь, які на нашу думку, 
сприятимуть ефективності управлінської праці майбутніх фахівців фізичного 
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виховання і спорту. До цих умінь ми відносимо: Сенсорні уміння, що 
забезпечують сприйняття інформації про окремі види спортивної і 
педагогічної діяльності; перцептивні уміння, які виявляються під час 
сприйняття предметів і явищ спортивного і педагогічного процесів і 
складають один із головних компонентів кваліфікації майбутнього фахівця; 
атенційні, за допомогою яких організовується цілеспрямоване сприйняття 
професійно-значущої інформації, уміння розподіляти увагу на низку 
елементів педагогічної і спортивної ситуації, які дозволяють безперервно 
зберігати стан пильності, стрімко реагувати на можливі ситуації, 
переключаючи увагу з одного об'єкту на іншій з оптимальною швидкістю і 
необхідною послідовністю; мнемічні уміння, які пов'язані із 
функціонуванням пам'яті, завдяки якій зберігається і переробляється 
інформація, яка надалі спрямовується на здійснення акту прийняття 
рішення[28]. 

Таким чином, операційний компонент змістовно відображає 
психологічні особливості праці майбутнього фахівця, який відображає умови 
оволодіння способами, прийомами, методами. Завдяки їм вибудовуються цілі 
та завдання, здійснюється діяльність. Операційнй компонент характеризує 
здібність фахівця до адекватної дії в професійно-зумовлених ситуаціях, які 
потребують прийняття рішення, якісного аналізу і оцінювання цієї ситуації, 
що вказує на органічний зв'язок операційного і оцінювального компонентів. 

Оцінювальний компонент характеризує здатність проявляти кмітливість 
у вирішення складних практичних завдань, оперативного прийняття рішень 
організаційно управлінського характеру, що вимагає напруженої діяльності 
мислення тренера, викладача, менеджера, яке повинно бути оцінювальним, 
пошуковим, прогнозованим, пов'язаним з виробком та реалізацією 
оптимальних способів дій в залежності від швидкості змін та умов 
діяльності. Перш ніж змістовно розглянути оцінювальний компонент 
управлінської компетентності, нам необхідно визначитись із ключовим 
поняттям "оцінювання", яке використовується у педагогіці, психології, теорії 
управління. 

З позицій педагогічної науки, найважливішою функцією викладача у 
спонуканні тих хто навчається до активної пізнавальної діяльності є 
стимулювання, основою якого є оцінка і самооцінка, які спрямовані на 
формування і розвиток позитивних мотивів учіння і впливають на 
ефективність управління пізнавальною діяльністю вихованців, що цілком 
пов'язане з інтересом до учіння, почуттям задоволення від успіхів, радістю 
від подолання труднощів і досягнення мети в процесі навчання[64;86]. 
Використання у педагогічній практиці словосполучення "оцінювання знань" 
у традиційному розумінні визначається і виражається в умовних одиницях, а 
також в оціночних судженнях учителя відносно знань, умінь та навичок учнів 
у відповідності до вимог навчальних програм. Оцінювання якості знань 
вважається ефективним чинником, в тому випадку, коли результати 
оцінювання є об'єктивними, послідовними, узгоджуються між собою[ 22]. 
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Формування оцінювального компоненту майбутніх фахівців фізичного 
виховання і спорту, на засадах компетентнісно-орієнтованого навчання, 
передбачає визначення принципів, на яких має базуватися оцінювання різних 
видів діяльності у майбутньому професійному оточенні. Тому ми спиралися 
па наукові дослідження з цієї проблеми, на аналіз і узагальнення досвіду 
педагогічної роботи спеціалістів у сфері просування принципів оцінювання 
основних груп компетенцій. Серед них найбільш суттєві, з точки зору 
оцінювання результатів роботи як тренера, викладача, спортивного 
організатора, фахівця фізичної реабілітації так і результатів роботи учнів, 
студентів, спортсменів були відокремлені принципи, які ми наводимо із 
нашими конструктивними змінами та доповненнями: 
- Значущість. Оцінюванню підлягають найбільш значущі, передбачені 
результати діяльності у різних напрямках навчально-виховної, учбово-
тренувальної або організаційної роботи; 
- адекватність. Цей принцип вказує на те, що оцінка повина відповідати 
цілям та результатам навчання, які мають неформальний, практичний, 
динамічний характер і мають своє продовження у житті; 
- об'єктивність, гласність. Знаходиться у залежності від точних та 
конкретних критеріїв оцінювання та самооцінки результатів діяльності 
учасників освітніх, виховних та трудових процесів; 
- інтегрованість. Оцінювання інтегрується в освітні, виховні та трудові 
процеси, сприяє їх оптимізації, має виховний характер, стає невід'ємною 
складовою зазначених процесів; 
- систематичність, зрозумілість. Критерії оцінювання повинні мати 
системний характер, відомі заздалегідь, бути доступними та зручними у 
використанні. Оцінювання має стимулювати активність у різних видах 
діяльності, даючи можливість контролювати та регулювати хід вирішування 
поставлених завдань. 

Управління навчально-виховним процесом потребує постійного 
коректування дій спотивного організатора, тренера, викладача на підставі 
проведеного аналізу та якісної оцінки результатів навчання, тренування, 
виступів на спортивних змаганнях учнів, студентів, спортсменнів. Тому ми 
повинні враховувати те, що таке коректування відбувається завдяки умінню 
використовувати методи пізнання дійсності на основі безпосереднього 
сприйняття. Дуже важливим є оцінювання, яке здійснюється завдяки умінню 
отримувати аналітичну інформацію із документів, у ході здійснення 
педагогічного контролю, проведення педагогічного спостереження, 
діагностування, бесіди, тощо. Дуже важливим є те що уміння повинні 
співвідноситись із знаннями педагогіки і психології, оскільки визначення 
суттєвих психологічних проявів особистості (колективу) в конкретних 
вчинках, оцінюється з педагогічної точки зору. 

Узагальнюючи вищезазначені рекомендації, щодо формування 
управлінської компетентності можна зробити наступні висновки: 
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Структурно функціональні характеристики управлінської компетентності 
об'єднані в єдине системне утворювання у вигляді системи а) взаємозв'язків і 
стосунків, що будуються на основі спілкування, спрямованого на 
оптимізацію навчальної діяльності, регуляцію відношень в колективі, 
раціоналізацію дій в майбутньому професійному оточенні; б) дій та операцій, 
які виражені у комплексі сформованих знань, вмінь і навичок, необхідних 
для реалізації основних функцій управління в напрямку педагогічної 
діяльності; 3) оцінювання результатів діяльності, щодо визначення змісту 
інформації, передбаченого програмами навчання; засобів педагогічного 
впливу щодо реалізації цих програм; діяльності самого студента; діяльності 
педагога, що здійснює управління такою діяльністю. 

П.6. Соціологічний аспект формування управлінської компетентності 

Тисячоліттями люди взаємодіють і співпрацюють між собою. Багатьма 
століттями ці процеси системно організовуються і регулюються для 
отримання прогресивного ефекту у житті окремої людини і суспільства в 
цілому. Індивід, який активно спонукається особистими потребами і з метою 
іх задоволення вступає в інформаційно-комунікативні та виробничо-трудові, 
а також особистісні контакти з іншими членами суспільства - співучнями, 
колегами по роботі, партнерами в спорті, з соціальним оточенням в цілому. 

Педагогічні системи "тренер-спортсмен", "спортсмен-група", "викладач-
студент", "спортсмен-спортивний клуб"," викладач-навчальний заклад", все 
це в першу чергу є системою управлінських відносин між людьми. Ця 
діяльність об'єктивно потребує співдружньої поведінки і злагодженої 
сумісної праці. 

Люди з їх здібностями до праці складають головну творчу силу, а 
управління - це в першу чергу цілеспрямований вплив на людей з метою 
організації і координації їх зусиль у процесі виробництва. Приймаючи до 
уваги те, що категорія "виробництво" має велику кількість значень, які 
виокремлюють і підкреслюють найбільш характерні ознаки виробничої 
діяльності не тільки у виробництві, але ж і в освіті, в спортивному тренуванні 
та в інших соціальних системах, ми вважаємо за доцільне ознайомитись із 
терміном "соціальне управління", яке на наш погляд найбільш відображає 
сутність управління в соціально-педагогічних системах. Соціальне 
управління - це здійснення впливу на людей, забезпечуючи узгодженість їх 
дій, спрямованих на вирішення поставлених завдань і досягнення 
накреслених результатів - мети. В найбільш загальному вигляді управління і 
виробництво розглядаються нами як теоретична модель свідомо 
організованої творчої діяльності, яка допомогає зрозуміти явища і процеси, 
які реально існують в життєдіяльності суспільства в цілому і в конкретному 
освітньому середовищі. 
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Розглядаючи наукові погляди та ствердження древніх філософів, про 
присутність управління у всіх сферах життєдіяльності людини, ми помітили 
певні аналогії із науковими позиціями та концепціями фахівців початку 20 
століття, які розпочали виокремлення напрямків наукового управління у 
галузі промислового виробництва. Як показує теоретичний аналіз досліджень 
із управлінської проблематики, основу всіх концепцій (які до речі і в наші 
часи не втратили актуальності) складає декілька провідних ідей, 
засновниками яких стали представники тої чи іншої школи, які нами були 
розглянуті у п.1. Ми припускаємо, що їх змістовний опис, у контексті 
формування УК, можна використовувати у побудові теоретичних основ 
управлінської підготовки майбутніх фахівців ФВІС. Оскільки управління 
здійснюється у відповідності з типовими технологіями, заснованими на 
певних підходах (концепціях) до процесів і діяльності, ми зосередились на 
тих, що викликають наш інтерес із точки зору нашого дослідження. А саме: 

- процесний підхід який розглядає управління як процес, що 
складається із непереривних взаємопов'язаних дій, реалізуючи п'ять 
основних функцій ( по А. Файолю) - прогнозування; планування; організація; 
розпорядження; координація і контроль; 

- системний підхід, який виокремлює змінні параметри організації, 
знання і облік яких дозволяє найкращим чином виконувати сумісну 
діяльність всім учасникам та окремим працівникам; 

- ситуаційний підхід такий, що затверджує можливість і необхідність 
ініціативного творчого застосування теорії, технології і техніки управління у 
різних конкретних випадках і обставинах; 

- поведінковий підхід (біхевіористичний ) як концепція управління із 
позиції науки про поведінку де центром уваги є підвищення ефективності 
організації у результаті підвищення ефективності людського фактору на 
основі використання поведінкових наук в утворенні і управлінні 
організаціями. Концепція управління із позицій психології та людських 
відношень, заснована па положенні про те, що застосування прийомів 
управління міжособистісними відносинами, з метою підвищення ступеню 
задоволеності працівників результатами своєї праці, є основою його 
продуктивності [37]. 

Отже всі вищезазначені концепції вказують на багатогранну діяльність 
людини, що виконує управлінські функції та обов'язки в професійно-
педагогічному середовищі, які передбачають застосування певного арсеналу 
управлінських та організаційних вмінь та навичок, які ми розглядали у 
попередньому підрозділі, які реалізуються у встановленні ділових і 
неформальних особистісних стосунків з окремими учнями (колегами по 
роботі), або групами людей; утворенням ділового спілкуванням з іншими 
педагогами, або адміністрацією навчального закладу; встановленні контактів 
із державними і громадськими фізкультурно-спортивними організаціями; 
налагоджуванні взаємодії з батьками учнів; умінням знаходити меценатів. 
[109].Така багатогранність дій і стосунків, фахівця в соціумі, передбачає 
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виховання певного рівню культури. У зв'язку із чим, ми наводимо визнаний 
факт, що "педагог дійсно є носієм культури, і живим взірцем культури". 

Виховний аспект завжди розглядається у взаємозв'язку із культурою, у 
процесі формування якого розвиваються моральні, етичні, естетичні якості 
особистості, відбувається саморозвиток педагога в системі взаємодій і 
стосунків. Поняття культура утворюється від латинської сиііша - обробка, 
виращування, виховання, освіта, розвиток, шанування, та означає сукупність 
всього, що утворювалось зусиллями людей[86;19]. Використання поняття 
культура зумовлює розгляд такого складного утворювання як педагогічна 
культура, що інтегрує в собі такі висловлювання як "педагогічна 
майстерність", "педагогічний професіоналізм". На основі педагогічної 
культури, шляхом пізнання традицій, досвіду і новаторства формується 
педагогічний професіоналізм, більш високий рівень якого трансформується у 
педагогічну майстерність. [86]. Серед окремих видів матеріальної і духовної 
культури нас також цікавить культура управління, яка доречі як і культура 
особистості є важливим чинником ефективної управлінської праці. Вона 
характеризує здатність фахівця до професійного виконання обов'язків, а 
також передбачає орієнтацію на формування особистості лідера-керівника, де 
поряд з передачею знань і підготовки до професійної діяльності особливого 
значення набуває формування духовного світу молодої людини у вихованні 
свідомої дисципліни, службового обов'язку, засвоєння правил поведінки в 
закладі, дотримання прав та обов'язків, формування потреби до учіння, 
створення оптимальних умов для свідомої діяльності [46]. Отже формування 
соціокультурної компоненти є важливим елементом управлінської 
компетентності майбутнього фахівця фізичного виховання й спорту, який 
забезпечує міжособистісне та соціальне усвідомлення норм способів, 
правил поведінки у соціальному оточенні, які з'являються 
загальноприйнятими в суспільстві. Враховуючи багатонаціональний характер 
та багато культурність соціального оточення МФФВіС, ми повинні 
передбачити розвиток рефлексивних здібностей, здатності висловлюватись 
та приймати різні точки зору, визиваги довіру під час спілкування, 
переборювати стрес та розгубленість, відрізняти професійну сферу від 
особистої, творчо виражати досвід та ідеї. 

Підсумовуючи вищезгадане ми з упевненістю можемо стверджувати, 
що рівень загальної культури є підґрунтям для розвитку суспільних і 
професійних цінностей, саморозвитку й самореалізації кожної особистості, 
їх здатності навчатися впродовж життя. Культуру, як суспільний феномен 
ми пов'язуємо із специфікою управлінсько-педагогічної діяльності фахівця, із 
стилем його роботи, який повинен відповідати формуванню нового мислення 
спеціаліста фізкультурно-спортивної галузі. Визначення генеральної 
педагогічної стратегії і концептуальних поглядів сучасних науковців на 
виховання особистості сучасного фахівця відображено в ідеї особистісно-
орієнтованого навчання, центром якого є самореалізація і вільний розвиток 
особистіості, потреби якої є первиними у побудові змісту освіти, що вказує 
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на соціальну значущість цього навчання і і високу роль особистості як 
суб'єкта соціальних відносин і творчої, продуктивної діяльності [2; 
8;І4;!7;18;51]. 

У Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті 
визначено, що головною метою української системи освіти є створення умов 
для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина 
України, оновлення змісту освіти та організація навчально-виховного 
процесу відповідно до демократичних принципів, виховання покоління 
людей, здатних навчатися протягом життя [66]. 

На думку академіка I.A. Зязюна, "сенс і мета освіти людини у 
постійному розвитку, її духовному становленні, гармонізації її відносин з 
собою та іншими людьми, оточуючим світом... Система освіти створюється 
для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному 
розвитку особистості і в ідеалі її призначення - щастя людини"[41] Сутність 
особистісно-орієнтованого навчання, вважає Г. О. Балл, визначає високий 
рівень соціальної та духовної активності; єдність автономії, самостійності 
людини зі здатністю до глибокого внутрішнього зв'язку з іншими людьми; 
повага до себе і здатність поважати інших людей; прагнення до оволодіння 
соціально-культурними нормами і критичне ставлення до них"[14]. 

Основною категорією теорії особистісно-орієнтованого виховання є 
свобода особистості. На думку автора особистісна свобода повинна стати 
важливою метою морального виховання, оскільки "вільна особистість не 
буде (коли йдеться про світоглядне самовизначення) сліпо підкорятися будь-
якій, навіть найпрактичнішій традиції. 

Перехід до особистісно-орієнтованого навчання, на думку 
О.Бондаревської, залежить від педагога: його бажання, загальної й 
педагогічної культури, особистісннх якостей. Педагог повинен мати ціннісне 
ставлення до вихованців, культури, творчості; проявляти гуманну 
педагогічну позицію; вміти створювати й постійно збагачувати культурно-
інформаційне й предметно-розвивальне освітнє середовище; вміти 
працювати зі змістом навчання; володіти різноманітними педагогічними 
технологіями, вміти надавати їм особистісна розвнвальну спрямованість [211. 

В особистісно-орієнтованому підході, доречі як і у компетентнісному 
(П. 1.2.), знання не являються самоцінністю, вони скоріше є засобом 
оволодіння особнстісним розумінням, орієнтацією в світі, засобом засвоєння 
діяльності [39]. Отже особистісно орієнтоване навчання майбутніх фахівців 
фізичного виховання і спорту базується па врахуванні особистісннх якостей 
та інтересів студентів і сприяє подальшому їх розвитку. Основною метою 
особистісно орієнтованого навчання є створення умов для розвитку й 
самореалізації кожної особистості; формування поколінь, здатних навчатися 
впродовж життя, де поряд з передачею знань і підготовкою до професійної 
діяльності великого значення набуває формування духовного світу студента, 
орієнтованого на створювання й розвиток цінностей громадянського 
суспільства. За таких умов, включення у процес взаємодії педагога і 
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студента передбачає рівноправне співробітництво, партнерство і відповідні 
відношення між учасниками виховного процесу, іцо виключає строгу 
детермінацію такої взаємодії або штучну регуляцію з боку викладача. Тобто, 
ми повинні організувати навчання яке зосереджено на потребах особистості, 
пріоритеті індивідуальності, самоцінності; співпраці між студентами та 
викладачами; удосконаленні педагогічних відносин у бік їх відвертості; 
створення ситуації вибору й відповідальності; пристосування методик до 
навчальних можливостей студента, актуалізації проблеми його особистісного 
зростання як основи його самостійності в оволодінні змістом освіти, в 
стимулюванні розвитку й саморозвитку. 

Таким чином, ми розглядаємо навчальне середовище як систему 
факторів, що мають вплив на характер розвитку особистості педагога-
керівиика, які зумовлюють реалізацію її творчого потенціалу, підвищують 
розвиток управлінської компетентності майбутнього фахівця ФВіС. В 
контексті розв'язання завдань нашого дослідження, серед таких факторів ми 
виділяємо: соціально-організаційні, які ми формулюємо опираючись на деякі 
наукові положення[44;86; 109]: 

- фактор педагогічної установки, у відповідності до якої формуються 
індивідуальні переконання, спонукання до певної поведінки, вчинки кожного 
окремого члену колективу і як результат формування суспільної думки 
колективу; 

- фактор колективної думки, яка є регулятором поведінки окремих 
членів колективу, що спонукає до зміни стилю поведінки людини; 

- фактор взаємовідносин, що засновані на міжособистісних контактах, 
мають велику силу виховного впливу; 

- фактор педагогічних вимог, які однакові для усіх членів колективу, 
послідовні та життєдіяльні у регламентації порядку в діяльності і 
взаємовідносинах; 

- фактор сприятливого психологічного та соціального клімату; 

- фактор суспільної моралі, що представляє собою сукупність знань і 
усвідомленої поведінки особистості, у відповідності із офіційною ідеологією 
управління та існуючою законодавчою базою; 

- фактор використання нових освітніх технологій у навчальному 
процесі; 

- фактор сумісної творчості викладача та студента; 

- фактор ненав'язливості навчального середовища (у студента повинно 
скластися відчуття, що він самостійно винайшов рішення проблеми) при 
одночасному контролі навчання; 

- фактор цілеспрямованого набуття власного управлінського досвіду, 
особистісного і соціально - цінного; 
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- фактор активної взаємодії учасників навчального процесу із 
соціальним і культурним середовищем (їх вплив один на одного). 

Виходячи з цього ми можемо визначити базові компоненти 
навчального середовища, яке утворюється нами у відповідності до 
передбачуваної нами моделі управлінської компетентності, що складається 
із таких структурних частин: 1) системи знань про суспільство, способи 
діяльності в організації управління, засвоєння яких є основою формування у 
студентів наукового світогляду; 2) досвіду практичної діяльності, тобто 
системи інтелектуальних та практичних умінь і навичок, що становлять 
основу діяльності в організації педагогічного управління; 3) досвіду творчої 
діяльності, який би забезпечував професійне зростання і трансляцію досвіду 
іншим; 4) досвіду ціннісного ставлення до навколишнього світу. 

11.7. Активні методи навчання 

Запропонований нами зміст професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичного виховання і спорту передбачає застосування визначеного арсеналу 
методів і засобів, спрямованих на досягнення мети навчання у реалізації ідеї 
управлінської компетентності, де результатом навчання є розвиток колективу 
в цілому та кожної особистості окремо. Вирішення низки завдань професійної 
підготовки ми бачимо у створенні особливо побудованого середовища, яке на 
наш погляд, має більшу силу ніж природне, впливає на характер розвитку 
активної особистості і дозволяє реалізувати її творчий потенціал у виборі 
стратегії навчання та набуття життєвого досвіду. 

Тому у виборі методів підготовки майбутніх фахівців фізичного 
виховання і спорту, у реалізації ідеї управлінської компетентності ми задіяли 
інтерактивне навчання, метою якого є організація комфортних умов в 
оволодінні знаннями, при яких всі студенти активно взаємодіють між собою. 
Основним джерелом пізнання, в такому середовищі, стає досвід, а студент є 
повноправним учасником навчального процесу. Педагог в цих умовах 
підтримує рівноправність із студентами, однак він не дає готових знань, а 
спонукає студентів до самостійного пошуку, до активної взаємодії із 
соціальним і культурним середовищем. Завдання педагога ми вбачаємо у 
створенні умов для ініціативи студентів, бо активність, у такому навчальному 
процесі повпна перейти від викладача до студентів. 

Активні методи навчання найкращим чином закріплюють теоретичні 
знання та їх звязки із практичними ситуаціями в оволодіння професійними 
навичками, вони скорочують період адаптації студентів до виконання 
функціональних обовязків, підвищують ефективність рішень, які вони 
приймають. Зміст активних методів полягає в тому, що вони знайомлять 
студентів не тільки зі знайденими рішеннями певних проблем, а й логікою 
пошуку цих рішень [86]. 
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Термін "інтерактивне навчання" має англійське походження від слова 
"interaction" ідо українською означає "взаємодія" Тобто, це - "навчання, 
побудоване на взаємодії тих, хто навчається, із навчальним оточенням, 
навчальним середовищем, що слугує цариною досвіду, що засвоюється". 

Серед найбільш поширених сьогодні активних методів навчання, ми 
виділили методи, які застосовуються у галузі професійної освіти фахівців 
різного профілю, з урахуванням особливостей майбутньої управлінської 
праці фахівців ФВІС, а саме: дискутування, ділові ігри, тренінги, активна 
лекція (міні-лекція). 
Дискутування. На першому етапі ми передбачаємо такий спосіб організації 
спільної діяльності студентів у навчальній і поза навчальній діяльності, як 
тематичне спілкування у діадах. У ході тематичного спілкування 
відбувається взаємодія учасників і встановлюються ті чи інші 
взаємовідносини, що веде до взаємопорозуміння. Тобто використовуючи 
спосіб тематичного спілкування, ми досягаємо спільності дій індивідів, 
спрямованих на досягнення загальних цілей у ході взаємної групової 
комунікації [73]. 

Для порівняльного аналізу думок у ході обговорення питань і тем 
орієнтованих на вирішення проблем управлінського характеру і винаходу 
оптимального рішення із запропонованих ситуаційних завдань, діади 
доцільно формувати серед студентів( на перших обговореннях), за принципом 
виявленої активності і інтересу до ділового спілкування. Найбільш ефективна 
робота в діадах можлива під час лекції, де студенти діляться результатами 
своєї діяльності, і кожен має можливість висловити свою думку. Робота в 
діадах дає можливість утвердитися в своїх силах, спробувати себе у 
мікроспорах, де відсутні вплив авторитету викладача і подавляючої уваги всієї 
аудиторії. У ході такої взаємодії відбувається взаємоиавчаиия і реалізація 
спільно-розподільчої діяльності, основу якої складає тематичне спілкування. 

Ми розглядаємо створення діад і як самостійну навчальну технологію, 
що застосовується під час лекційних занять і обговорення окремих питань 
під час семінарських занять, і як підготовчий етап до роботи в малих групах, 
що допомагає розвивати у студентів комунікативні та інші вміння та 
навички. 

Ділові ігри. Орієнтація на особистість у процесі навчання покликана 
актуалізувати особистісно-орієнтований компонент освіти, спрямований на 
студента і на способи його саморозвитку. Завдяки цьому формується 
адекватне для особистісного і творчого зростання особистості середовище 
спілкування, що сприяє розвитку майстерності. Для ефективного оволодіння 
теоретичним матеріалом і його закріпленням мн використовували метод 
ділових ігор, до структури яких включались проблемні ситуації, із 
включенням елементів професійно-практичної діяльності. Найбільш 
приємлимою формою організації навчальної діяльності ми пропонуємо 
групову форму, яка передбачає невеликі за складом групи ( чисельністю 4-5 
студентів, які б мали різну успішність). Організація взаємодії у таких групах 
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досягається за рахунок необмеженого спілкування, використання можливості 
для обєднання зусиль діяти погоджено і злагоджено, що спрямовує членів 
команди на спільну відповідальність за результати навчального завдання. 
Групова форма на вищезазначених засадах, на етапах закріплення, 
поглиблення і систематизації знань, дозволяє студентам за короткий час 
актуалізувати теоретичні знання, оперативно перивірити засвоєння 
навчального матеріалу, здійснити систематизацію знаннь. 

Для того щоб майбутні фахівці фізичного виховання і спорту в процесі 
навчання могли здобути досвід співпраці з різними партнерами (що є дуже 
важливим у майбутній професійній діяльності), склад малих груп потрібно 
змінювати залежно від змісту і характеру навчальних завдань, що впливає на 
розподіл обов'язків, забезпечує різноманітність засобів організації спільної 
діяльності самими студентами. Контроль за створенням оптимального складу 
у групі має бути покладений на викладача, але із обов'язковим залученням 
учасників навчального процесу до організації їхньої діяльності, що 
обумовлюється демократичністю інтерактивного навчання. Враховуючи 
управлінський аспект підготовки студентів у ході організації 
навчання(останній етап), необхідно формувати четвірки, в яких повинні 
виділятися неформальні лідери. Цей принцип неважко застосувати у групах 
чисельністю 4 особи наступним чином: один сильний студент + 2 середніх + І 
слабкий. Навчання у таких групах за рівнем навчальної успішності допомагає 
слабішим студентам підтягнутися до рівня середніх і стимулює прогрес у 
середніх і сильних. Також необхідно врахувати вміння та навички студентів, 
різноманітність соціально-психологічних характеристик і психологічної 
сумісності. 

Норми поведінки та вміння ділового спілкування є відображенням 
загальної культури особистості так і культури управлінння фахівця, що є 
дуже важливим у досягненні результатів взаємодії і партнерських стосунків. 
Норми поведінки особистості в умовах групової діяльності учасників 
навчального процесу можуть складатись із таких правил: 

а) дотримуйся принципу рівності у партнерській взаємодії - поважай 
особисті права кожного члена групи, висловлюючи власну думку і відстоючп 
свої позиції; 

б) проявляй активність під час комунікації, спрямовану на обмін 
інформацією; 

в) проявляй взаємочутгевість і ділову активність у вирішенні спільної 
проблеми 

г) дотримуйся схвально емоційного ставлення до співрозмовника - не 
зосереджуйся тільки на власних інтересах і переживаннях; 

д) не забувай, що культура мовлення виявляється не тільки в умнні 
говорити ( вибір тембру голоса, темпу мовлення ) алеж і в культурі слухання 
(підтримка, тлумачення, втручання); 

е) не критикуй ідеї що висловлюються, сприймай пропозиції позитивно 
та ставлення інших до поставленої проблеми, безумовно і безоціночно 

40 



сприймайте один одного; 
ж) утворюй доброзичливий морапьно-психологічний клімат на підставі 

відкритості та взаємної довіри ( що означає "бути самим собою", виключити 
прихованість позицій і думок ). 

Основною вимогою, щодо організації процесу ділових ігор під час 
навчання є реалістичність подій, усунення непорозумінь між студентами, 
відсутність шаблонів та жорстких інструкцій з боку викладача, (дпв. додаток 

Тренінг. Від стосунків між викладачами і студентами, які формуються на 
заняттях в інституті, залежить реалізація конкретних навчальних цілей. 
Викладачам необхідно не лише створювати ці відносини на своїх практичних 
та лекціях, але й навчити сучасних студентів, майбутніх викладачів, тренерів, 
організаторів спорту вмінню налагоджувати взаємовідносини між своїми 
майбутніми учнями і партнерами. На наш погляд, формуванню 
комунікативних умінь, створенню доброзичливої атмосфери у спілкуванні на 
практично - семінарських заняттях допомагає методика тренінгу, (див. додаток 
5) 

Тренінг креативності. Цей тренінг носить більш базовий характер по 
відношенню до інших тренінгових програм, оскільки людина, у якої немає 
творчого потенціалу, не може ефективно взаємодіяти з підлеглими або 
вихованцями і буде блокувати їх творчі виявлення своєю поведінкою. 

Розвиток творчого мислення реалізується з урахуванням групи 
принципів: 

- Розвиток навичок виокремлення необхідних і достатніх умов 
вирішення завдань; 
- розвиток здібності до поєднання протилежних ідей із різних галузей 
досвіду і використання отриманих асоціацій для вирішення проблем; 
- розвиток здібності до усвідомлення поляризуючої ідеї в даній галузі і 
звільнення її від впливу. 
Принципіальною вимогою в організації тренінгу із студентами 

являється вимога утворювання і утримання з першої і до останньої хвилини 
середовища з його параметрами проблемності, невизначеності, новизни, 
прийняття, безоціночності. 
У тренінгу креативності використовується техніка методу "Мозоковпй 
штурм", дискусій, рольових ігор. 
Метод "Мозоковий штурм." Сутність вищезазначеного методу виявляється в 
генерації ідей учасників творчої групи. Вирішенням проблеми займаються 
неменш 3-4 осіб. Вони розглядають і обговорють запропоновані під час 
тренінгу ідеї і обирають з них ті, які за їх думкою можливо реалізувати. За 
звичай відбираються близько 10% від висунутих ідей. Вибір ідеї зазвичай 
пов'язано з обговоренням її студентами, які мають свою думку в 
поставленому питанні, процес обговорення і узагальнення ідей може мати 
обмеження в часі [83]. 
( Додаток 6.) 

Тренінг сенситивності. Тренінг сенситивності спрямовано на розвиток 
сенситивної здатності, без актуалізації, якої ускладнено правильне розуміння 
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особистісних якостей і станів партнерів, відносин, що складаються між 
людьми, що виключає еффективне планування, ухвалення обгрунтованих 
рішень, вирішення проблемних і конфліктних ситуацій, розподіл обовязків 
відповідно можливостям підопічних і підлеглих. Задачі, які можуть бути 
дозволені в рамках тренінгу сенсетивности можуть бути представлені в 
наступному вигляді: 

І. Розвиток психологічної спостережливості як здібності фіксувати і 
запам'ятовувати всю сукупність сигналів, одержуваних від іншої людини 
або групи. 
2 Усвідомлення і подолання інтерпретаційних обмежень, що 
відбиваються теоретичними знаннями і стереотипизированими 
фрагментами свідомості. 
3. Формування і розвиток здібності до прогнозування поведінки інших 
людей та передбачати результати власних впливів. Відомим методичним 
засобом сенситивного тренінгу виступають психогімнастичні вправи, які 
надають різноманітний матеріал, який потрібен для усвідомлення процесу 
і результатів соціально-перцептивної діяльності, а також формують 
середовище, яке дозволяє кожному учасникові розвивати свої сенситивні 
здібності.(Додаток 5) 

Взираючи на те, що управління не може здійснюватись інакше, ніж 
через людей, вже на етапі прийнятгя рішення організатори управління із 
нерозвинутою сенситивною здібностю можуть втрачати можливості 
ефективного управління в результаті помилкового вибору виконавців, 
спотвореного і неточного оцінювання їх стану і відношення до справи або 
одне до одного. 
Міні-лекція. Лекція, як і раніше, залишається провідною формою 
організації навчального процесу у вузі. Хоча останні дослідження свідчать 
про те, що традиційна лекція відноситься до "пасивних" методів навчання, 
оскільки студенти, слухаючи лекцію, отримують уже готове знання, а не 
здобувають його самостійно [ 38]. 

Соціологічні та педагогічні дослідження показали, що засвоювання 
інформації у ході активної лекції є значно вищою, оскільки людина, сама 
бере участь у реальному процесі чи навчанні інших. Цей факт вказує на 
перспективність використання даного методу у підвищенні результативності 
лекції, що досягається за рахунок організації діяльності студентів в активній 
взаємодії з лектором. 

Отже сутність обраного нами методу полягає у тому, що загальний 
лекційний час розподіляється на три міні-лекції (20 хвилин кожна), між 
якими робляться паузи для аналізу викладеного матеріалу і прийняття 
спільного рішення (5-7 хвилин), які дозволяють залучити студентів до 
пронесу навчання й активізувати їх роботу на лекції, що сприяє збереженню 
стійкості уваги студентів, гак як кожні 20 хвилин активність викладача 
змінюється активністю студентів, і в кінцевому результаті підвищує 
ефективність їх навчальної діяльності. Кожна гака міні-лекція повинна 
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містити блок навчального матеріалу, який логічно і змістовно закінчений. За 
нашим задумом, но закінченні міні-лекції викладач повинен дати завдання 
студентам для розв'язання його у процесі пауз, що дозволить студентам 
осмислити зміст лекції. Робота над завданням повинна проводитися у діадах, 
або у малих групах, за вищезазначеними рекомендаціями. В процесі спільної 
діяльності студенти мають можливість оволодіти методом самостійного 
пошуку вирішення проблеми, а також засобами навчальної взаємодії один з 
одним. Після обговорення і обміну думками представники деяких груп, на 
вибір викладача, презентують своє рішення проблеми для всієї аудиторії та 
підводять підсумки за допомогою викладача. Такий зворотній зв'язок у ході 
лекції фіксує засвоєння ключових понять даної лекції і допомагає вирішити 
проблеми, що виникають у студентів у ході лекції, а також зробити 
викладачем висновки щодо ступеня засвоєння навчального матеріалу 
окремими студентами у певний момент часу. Процедура пауз дозволяє 
викладачеві реалізувати ситуативне проектування взаємодії щодо адаптації 
матеріалу для студентів різного рівня підготовки і визначати орієнтири для 
подальшої діяльності у практичних семінарах і тренінгах. 
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ДОДАТОК" 2 
Ключові визначення 

Компетентний 
(В.І. Даль) 

Такий що має про щось 
висловлювати своє судження, 

визнаний 

Компетентнії Й̂ е Л 0 ВII и к 
іншомовних слів) 

Від лат competens - належний, 
ВІДПОВІДНИЙ, 

1. досвідчений у певній 
галузі, якомусь питанні; 

2. повноважний, 
повноправний у 
розв'язанні якогось 
питання. 

Компетенція Лат. kompetentia від compete 
взаємно прагну, відповідаю, 
підхожу. Коло питань у яких 
дана особа має певні 
повноваження, знання, досвід. 

Компетеність Поінформованість, обізнаність 

Професійна компетентність Особистісне утворювання, 
результат якості освіти і 
підготовки фахівця фізичного 
виховання і сгюргу до 
професійно-результативного 
виконання обов'язків, 
здійснення творчої діяльності, 
використання інноваційних 
підходів у майбутньому 
професійному середовищі. 
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ДОДАТОК" 2 

М о д е л ь п р о ф е с і й н о - к о м п е т е н т н о г о ф а х і в ц я 

1 знати Як д і я т и у п р о ф е с і й н о -
з у м о в л е н и х с и т у а ц і я х 

2 вміти П р о ф е с і й н о д і я т и у 
п р о ф е с і й н о - з у м о в л е н и х 
с и т у а ц і я х 

3 володіти С т у п і н ь р о з в и т к у 
я к о с т е й і з д і б н о с т е й 

4 бути Р і в е н ь п р о ф е с і й н о ї 
м а й с т е р н о с т і 

ДОДАТОК 4 
Особистіші і професійно-необхідні якості МФФВІС у здійсненні 

управлінських функцій 
Особистісні ПНЯ Ділові 
Уміння впливати Загальна ерудиція, Здатність до 

на інших людей, широкий культурний довготривалої 
упевненість у собі, кругозір, любов до напруженої роботи 

вміння переконувати професійної праці, (висока 
підлеглих та самостійність. працездатність), 

вихованців, ділова активність, гнучкість швидкість мислення, 
спрямованість, мислення (розуму), вміння швидко 

готовність брати організованість, включатись в нову 
відповідальність на ініціативність, діяльність і 

себе. підприємництво. переходити 3 одного її 
наявність здоров'я, цілеспрямованість, виду на інший, 

творчість, самовладання та уникнення 
комунікабельність, витримка, імпульсивних реакцій, 

почуття гумору, дисциплінованість, емоційна 
критичність, наполегливість, врівноваженість. 

вмотивованість, рішучість, 
креативність, чесність, самостійність. 

самокритичність, 
порядність, людяність. 
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ДОДАТОК" 2 

Тренінг креатпвності. 
Отже, проводячи вправи цього тренінгу, потрібно пояснювати його 

мету, створювати креативне середовище, що спонукає до проявів творчого 
мислення і поведінки. 
Рекомендація-. Вправи на знайомство. Працююємо в колі, всі завдання 
виконуємо за стрілкою годинника. 
Вправа / Кожен з учасників по черзі називає своє ім'я та три риси, що йому 
притаманні, які починаються на таку саму літеру. Ця вправа потребує від 
учасників винахідливості та гнучкості мислення. Можна спростити завдання 
і називати 1-2 риси. 

Вправа 2. Кожен з учасників повинен назвати своє ім'я, одне із своїх 
реальних хобі та одне, яке хотів би мати. Наступний учасник назвавши своє 
ім'я, реальне хобі і те, яке хотів би мати, повторює все, що сказав перший 
учасник. Наступний повторює все за першим і другим. 

Вправа 3. Кожен по черзі називає три слова, що пов'язуються з власним ім'ям. 
Саме ім'я називати не потрібно. Всі учасники повинні зрозуміти, яке імя 
носить ця людина. 

Вправа 4. Потрібно згадати людину (яку ви добре знаєте), яка, на вашу 
думку, є креативною; назвіть своє ім'я, потім риси, особливості цієї людини, 
які на ваш погляд дають можливість вважати її креативною. 

Вправа 5. Тренер, що стоїть у центрі кола, пропонує пересісти тим, хто 
володіє якимось умінням, наприклад, керує автомобілем. Під час 
пересаджування тренер займає вільне місце. Учасник, який залишився без 
місця, продовжує вправу, після того як назвали 8-10 умінь, кожен повинен 
письмово воспроізвестн всю отриману інформацію про групу учасників. 

Вправа 6. Кожен учасник називає своє ім'я і ті риси, особливості поведінки, 
що в ньому є для спонукання іншої людини до творчості, нестандартної 
поведінки (любов, інтерес до людей, ентузіазм до створення чогось нового, 
відсутність тиску, готовність навчатися в інших, тощо). 
Рекомендація: Виконуючи цю вправу у студентському середовищі, можна 
перераховувати будь які професійні вміння. 

Вправа 7. Кожному учасникові необхідно замислитись, ким він може 
працювати, крім професії, яку набуває у ВНЗ. Проголосуючи своє ім'я, 
потрібно перерахувати декілька варіантів можливих професійних ролей. 
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Рекомендація: наступні вправи допомагають усвідомити етапи креативного 
процесу, проявити креативність у створенні умов для подолання, або 
зменшення внутрішніх барєрів і зовнішніх психологічних впливів. 

Вправа 8. Учасники повинні зосередитися на собі, своїх переживаннях, 
відчуттях, думках. Відчувши себе, своє тіло, погрібно зосередитися на ідеї 
мінливості світу, в якому ми живемо. Які думки у вас виникають? Як ви 
почуваєте себе у блискавично змінливому світі? Учасники розмірковують 
над питанням: Які риси, особливості поведінки допомагають жити, і навпаки, 
які ускладнюють життя? Можна розмірковувати, закривши очі. Через деякий 
час всім учасникам пропонуємо намалювати свої відчуття, переживання, 
почуття. Малюнки розвішуємо так, щоб всі присутні їх бачили. Наступний 
крок: об'єднаємо учасників у групи по 4-5 чоловік і поділимося нашими 
роздумами про якості, які допомагають нам жити у цьому світі і які 
ускладнюють житія. Знов об'єднуємось в одну групу і записуємо всі якості, 
які були визначені в групі. 
Приклади: 
Якості, особливості поведінки, які допомагають жити у мінливому світі: 
- любов до людей, оптимізм; 
- прийняття себе і світу у всіх його проявах; 
- вміння оцінити проблему очима інших; 
- почуття гумору, відчуття своєї недосконалості; 
- комунікабельність; 
- сенситивність; 
- бажання допомога™ людям; 
- працьовитість; 
- мрійливість, вміння фантазувати; 
-емпагія; 
- рішучість, цілеспрямованість, наполегливість; 

Якості які ускладнюють життя в мінливому світі. 
- Невпевненість у собі; 
- упередженність; 
- занижена самооцінка; 
- надміра прихільність до принципів; 
- несамостійність; 
- формалізм, заорганізованість; 
-стереотип у мисленні та поведінці; 
-орієнтація на загальні правила і норми; 
- тривожність; 
- навіювання; 
Рекомендація: Ця вправа допомагає усвідомити особливості проявів 
креативності. Учасники сидять у колі та кидають один одному м'яч, 
запам'ятовуючи того, у кого вже 
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м'яч побував: всі повинні взяти участь у грі. 

Вправа 9. Кидаючи м'яч іншому учасникові, потрібно назвати якості, 
особливості, які властиві поведінки креативної людини. Потрібно бути 
уважними, не повторювати вже назване іншими. Після того, як м'яч побував 
у всіх, змінюємо завдання: тепер ми будемо називати якості, особливості 
поведінки антипода креативної людини. 
Рекомендація: Наступна вправа допоможе учасникам потренуватися у 
виборі більш виразних засобів у зображенні слів, а також розвинути власну 
фантазію, експресивність. У процесі обговорення етапів креативиого 
мислення тренер повинен пояснити учасникам, як важливо для успішного 
вирішення проблемної ситуації ретельно зібрати інформацію, побачити щось 
спільне між діями, які притаманні різним людям. 

Вправа ICI. На спині одного з учасників закріплюється картка з написом 
(наприклад, сон. весна, фараон, організм, ніч, радість тощо). Він повинен 
викликати будь-кого з групи для того, щоб дізнатися, що написано на картці. 
Учасники допомагають зрозуміти, який це напис, тільки невербальними 
засобами. Обговорюємо результати роботи. 

Вправа II. Тренер називає предмет і кидає м'яч будь якому учасникові. Той, 
хто його отримав, повинен назвати три (два) нестандартні способи 
використання цього предмета, наприклад: молоток - вішак, прес-пап'є, ручка 
для важкої сітки. Домовляємося, що не будемо називати універсальних 
способів використання предметів. 

Вправа 12. Спробуємо разом завантажити баржу. Тренер називає предмет на 
одну з літер алфавіту. Учасникам потрібно також називати предмети на цю 
літеру. Попереджаємо учасників, що на баржу не можна вантажити, 
наприклад, астероїди й айсберги, а також, оскільки ми гуманісти, то не 
будемо вантажити тварин і людей, наркотики, зброю, хімічну отруту та ін. 

Вправа ІЗ. Ми збираємося у похід. Складемо паш рюкзак. Кожен з учасників 
по черзі невербальними засобами зображає те, що він обов'язково візьме із 
собою. Той, хто відгадав, буде зображати свій предмет. 

Вправа 14. На аркушах паперу кожен з учасників тренінгу повинен записати 
аргументи "за" куріння. Через три хвилини з'ясовуємо, чи записані 
аргументи. Наступний крок: всі учасники можуть упродовж трьох хвилин 
поділитися враженнями з колегами та запам'ятати найбільш оригінальні 
аргументи (один-два). Після чого кожен повинен записати аргументи "проти" 
куріння. Знову даємо три хвилини на обмін думками. Вправа закінчується 
обговоренням у групі найбільш оригінальних аргументів. Цю вправу можна 
провести, використовуючи метод " снігової кулі". 
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Вправа 15. Називаємо будь-який іменник, кидаючи м'яч будь якому 
учасникові. Той, хто спіймав його, називає своє слово (дієслово, іменник, 
прикметник...), Потім знов передає м'яч іншому і говорить своє слово. 
Вправа виконується до того моменту, коли виникають труднощі навести 
асоціацію-слово. Можна задати питання: "На що Ви звернули увагу під час 
вправи?" 

Вправа 16. Всі учасники групи виконують завдання: подумайте дві хвилини і 
дайте відповідь на питання: "Які відчуття у вас виникли стосовно сусіда 
справа (зліва)? Потрібно назвати найскравіше враження. 

ВправаП. Будемо передавати один одному м'яча, називаючи позитивну 
якість людини, якій ми відправляємо м'яч. Слідкуємо уважно за тим, щоби 
вправу виконали усі учасники. 
Рекомендація', тренер дає можливість учасникам сконцентруватися на 
своєму партнерові справа (зліва). Вправа допомагає отримати кожному 
учасникові особистісну підтримку. ( За методикою П'ятакової Г.П., 
Заячківської Н.М). 

ДОДАТОК 6 
Метод "Мозковий штурм" 

(фази проведення) 
1. Всі учасники осмислюють проблему і намагаються знайти шляхи її 
вирішення. Свої думки фіксують у вигляді робочих записів. 
2. Обирається лідер, який детально викладає свою думку у вирішенні 
завдання. 
3. Кожний учасник дискусії висловлює свої міркування з приводу 
можливого способу вирішення завдання, після чого йде творче дискутування, 
яким керує лідер групьі. 

У процесі дискутування досягається узгодженість різних точок зору і 
виробляється колективне рішення, щодо поставленої проблеми. Якщо у ході 
дискусії не виробляється єдиний підхід до рішення управлінського завдання, 
використовуються різнманітні методи погоджування 
4. Думки що були обговорені та моделі які були сумісно сформульовані 
аналізуються групою запрошених спеціалістів експертів, при цьому 
присутніми є всі учасники дискусії. В якості запрошених експертів можуть 
бути запрошені педагоги, тренери, відомі спортсмени, провідні фахівці галузі 
фізичного виховання і спорту. ( А .Г.Рибковський). 
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ДОДАТОК" 2 

Тренінг сенситивності 

Сенситивність - це цілісна загальна здібність людини, яка здатна 
прогнозувати почуття, думки та поведінку іншої людини. 

Рекомендація: виконується у парах. 

Вправа І. 1. Протягом 5 хв дивимося один на одного. 2. Повертаємося 
спиною до партнера та відповідаємо письмово на питання: Які очі у вашого 
партнера (все про зовнішність)? Повертаємося знову до нього та перевіряємо 
свої відповіді. 3. Міняємося парами. 4. Дивимося на напарника 1 хвилину. 
Записуємо відповіді на питання про одяг: "Якого кольору у нього взуття?" 5. 
Пересідаємо знову та спробуємо розповісти про свого партнера все, що ми 
про нього знаєм: " у тебе є дочка, ти знаєш французьку мову...". Після чого 
партнер коректує вашу відповідь. Міняємось місцями. 

Вправа 2. Один учасник добровільно залишає кімнату, уважно перед тим 
озирнувшись довкола. Повертається через 2-3 хвилини та відповідає на 
питання: Що змінилося? 

Вправа 3. Розподілимо групу на дві частини. Сідаємо один проти одного. 
Запам'ятаємо своє місце - "один". "Два" - помінятися місцями та запам'ятати 
своїх сусідів. Коли тренер називає 1 або 2, треба відповісти, хто сидів поруч. 

Вправа 4.. Спостерігаємо непомітно за людиною, чиє ім'я написано на 
картках, що роздав тренер. На рахунок "один" ви спостерігаєте за цією 
людиною, роблячи якісь рухи, жести. На рахунок "два" - потрібно відповісти 
на питання, хто спостерігав за вами та вказати, які рухи він робив? 

Вправа 4. Перевірте: наскільки у вас розвинуте відчуття часу. Заплющити 
очі, та по команді "почали" зорієнтуйтеся, коли пройшла хвилина. 
Вправа 5. Заплющіть очі та уявіть, що відчуваєте, коли чуєте ті чи інші звуки: 
різко загальмувала машина, заграв оркестр, шум морських хвиль, розбилася 
чашка. 
Вправа 6: а) "Я бачу". Потрібно описати зовнішній вигляд будь-кого з 
учасників тренінгу: руки лежать на колінах, ти повернула голову ліворуч... 
Усвідомлюємо різницю між тим, що бачимо та уявляємо; б) учасник, який 
сидить спиною, повинен вгадати, кого описує керівник тренінгу. 

Рекомендація: потрібно познайомити учасників з класифікаціями 
експресивної міміки та фундаментальними емоціями. 
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Класифікація експресивної міміки: 

1. Любов, щастя, радість. 
2. Здивування. 
3. Страх, страждання. 
4. Гігів, рішучість. 
5. Відраза. 

6. Презирство (за Вудвортсом, 1938 р.). 

Фундаментальні емоції: 

1. Зацікавлення, переживання. 
2. Задоволення, радість. 
3. Здивування. 
4. Горе страждання. 
5. Гнів. 
6. Відраза. 
7. Презирство. 
8. Страх. 
9. Сором. 
10.Провина, (за К. Ізардом, 1977 р) 
Вправа 7. Працюємо у парах. Один з учасників виконує роль дзеркала, 
другий - роль мавпи. У ході впраи учасники повпні повторювати дії один за 
одним. Потім помінятися ролями. 

Вправа 8. Працюємо у групах по 4-5 чол. Кожен з учасників повинен 
розповісти про те, як сприймають його як співрозмовника інші. 

Вправа 9 Продовжуємо працювати у групах по 4-5 чол. Вибираємо з групи 
одного учасника (за бажанням) та розповідаємо все про нього. Він повинен 
розповісти про почуття, які гіри цьому в нього виникали. 

Вправа 10. Перед кожним учасником покладемо чистий аркуш, на якому 
потрібно зазначити: 1. Хто Ваш улюблений спортсмен? 2. Який Ваш 
улюблений колір? 3. Яку рису Ви найбільш цінуєте в людях? 4. Яка пора 
року Вам подобається? Інші учасники, прослухавши відповіді, які зачитує 
тренер, повинні відповісти, кому належить ця анкета. 

Вправа 11. Працюємо у трійках. Потрібно визначити риси, які є спільними та 
відмінними для учасників тренінгу. Спочатку партнери говорять фразу: 'Ти 
такий самий, як я..." Потім: "Я дуже відрізняюсь від тебе..." 

Вправа ІЗ. "Чутка". Кожен говорить про учасника, який знаходиться за 
дверима, все, що захоче. Учасники можуть використовувати цитати з творів, 
афористичні вислови, висловлюватися потрібно лаконічно. Тренер записує 
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всі висловлювання. Учасник, який був за дверми, повинен вгадати, хто про 
нього це сказав. 

Вправа /4. Тренування навиків зниження напруження у бесіді. Учасники 
тренінгу один одному кидають м'яч зі словами: "Мені здається, що нас 
об'єднує з тобою така риса, як... Учасник може погодитися: 'Так, я згоден". 
Якщо ні: "Я поміркую над цим..." Таким чином він отримав інформацію до 
роздумів. Далі, цей учасник кидає м'яч наступному гравцю... Аналізуємо, 
чому в ході вправи, м'яч не потрапив жодного разу до когось з учасників. 

( За методикою П'ятакової Г.П., Заячківської Н.М). 
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