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ВСТУП
Актуальність теми. Соціально-економічний розвиток України на
початку ХХІ ст., орієнтація на взаємодію з міжнародним співтовариством,
зокрема в економічній сфері, актуалізують запити суспільства щодо зміни
парадигми традиційної управлінської діяльності на управлінську діяльність
згідно з гуманістичними цінностями суспільства. Провідна роль у формуванні
нової генерації управлінських кадрів належить саме вищій освіті.
В умовах інтеграції України в Європейський простір вищої освіти,
законодавчими і нормативними документами (Закон України «Про вищу
освіту» (2014), Національна рамка кваліфікацій (2011)) створено засади для
впровадження та реалізації компетентнісної моделі освіти, результатом якої є
сформованість професійної компетентності випускників вищих навчальних
закладів.

Професійно-етична

складова

професійної

компетентність

компетентності,

має

майбутніх

менеджерів,

як

виступати

показником

їх

моральності, внутрішньої культури, здатності приймати адекватні моральні
рішення та діяти відповідно до норм професійної етики.
Розкриттю тенденцій розвитку вищої освіти на сучасному етапі
присвячено наукові праці Л. Горбунової, С. Калашнікової, В. Камишина,
В. Кременя,

С. Курбатова,

В. Лугового,

Г. Поберезської,

В. Рябченка,

О. Слюсаренко, Ж. Таланової, Г. Товканець. Теоретичним та технологічним
основам підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти присвячено
дослідження А. Алексюка,

О. Гури,

В. Загвязинського,

В. Майбороди,

В. Манька, О. Мороза, А. Спіциної, Т. Сущенко, О. Ярошенко та ін. Науковим
підґрунтям для розв’язання проблеми впровадження компетентнісного підходу
у процес професійної підготовки майбутніх фахівців є праці Н. Гузій,
Г. Дмитренка,

І. Зимньої,

Е. Зеєра,

І. Драч,

О. Новікова,

В. Рябченка,

І. Степаненко та ін.
Важливе значення у контексті дослідження мають роботи А. Бичок,
Л. Володарської-Золи, О. Ельбрехт, Л. Карамушки, Т. Колбіної, В. Маслова,
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М. Опольської,
управлінської

В. Черевко
діяльності

та

ін.,

майбутніх

в

яких

проаналізовані

фахівців.

Різні

особливості

аспекти

проблеми

формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців (учителів,
юристів, митників, фахівців банківської справи та сфери побутового
обслуговування) знайшли відображення у роботах Г. Андрєєвої, В. Гриців,
В. Лашкул, Н. Петренко, Н. Султанової, Л. Хоружої та ін. Теоретико-методичні
аспекти викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних
закладах стали предметом дослідження В. Андрущенка, О. Винославської,
Н. Дем’яненко, В. Євтуха, І. Зязюна, Н. Тугай, В. Ципко та ін. Розкриттю
філософсько-методологічних засад етичної складової професійної діяльності
присвячено наукові праці Н. Бойченко, А. Гусейнова, В. Малахова, В. Мовчан,
Г. Хлистун та ін.
Проте аналіз психолого-педагогічних наукових джерел, дисертаційних
досліджень, власний викладацький досвід дали змогу встановити, що проблема
формування
потребує

професійно-етичної

подальших

компетентності

поглиблених

досліджень.

майбутніх
Крім

менеджерів

того,

виявлено

суперечності між:
‒ зростанням вимог суспільства до якості професійної підготовки
менеджерів та недостатньою розробленістю проблеми формування професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю;
‒ інтегральним характером вимог, що висуваються до менеджерів
сучасним суспільством і державою та переважанням знаннєвого підходу до
визначення змісту, форм і методів підготовки майбутніх менеджерів
економічного профілю;
‒

підвищенням

значущості

етичної

складової

в

професійній

компетентності менеджера та невідповідністю змісту підготовки майбутніх
менеджерів економічного профілю до діяльності відповідно до норм
професійної етики.
Актуальність теми дослідження, її недостатня теоретична розробленість
та необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір теми
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дисертаційної роботи: «Формування професійно-етичної компетентності
майбутніх

менеджерів

економічного

профілю

у

процесі

вивчення

суспільно-гуманітарних дисциплін».
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертація виконана в межах теми науково-дослідної роботи Інституту
менеджменту і психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН
України «Теоретико-методичні засади розвитку управління навчальними
закладами

та

педагогіки

вищої

школи

в

сучасному

інформаційно-

комунікаційному середовищі України».
Тему дисертації затверджено вченою радою ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України (протокол від 26 лютого 2014 р.; № 1) та
узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з
педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол від 25 березня 2014 р.;
№ 3).
Мета
теоретичному
формування

і

завдання

дослідження.

обґрунтуванні

та

професійно-етичної

Мета

дослідження

експериментальній
компетентності

полягає

перевірці

майбутніх

в

моделі

менеджерів

економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін.
Відповідно до поставленої мети визначено завдання:
‒ проаналізувати стан розробленості проблеми формування професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі
вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін і визначити проблеми, що
потребують дослідження;
‒ розширити зміст та обґрунтувати структуру професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю; критерії,
показники та рівні її сформованості;
‒ визначити та обґрунтувати педагогічні умови формування професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі
вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін;
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‒ розробити модель формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільногуманітарних дисциплін;
‒

експериментально

формування

перевірити

професійно-етичної

ефективність

компетентності

розробленої

майбутніх

моделі

менеджерів

економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін.
Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх менеджерів
економічного профілю.
Предмет дослідження – формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільногуманітарних дисциплін.
Методи дослідження. Для досягнення мети й вирішення поставлених
завдань використано такі методи:
‒ аналіз і синтез – для визначення проблеми наукового пошуку,
формулювання мети й завдань дослідження;
– науково-бібліографічний метод – для аналізу філософської, психологопедагогічної та методичної літератури, вивчення законодавчих актів і
нормативно-правових

документів

з

метою

систематизації

теоретичних

напрацювань у напрямі досліджуваної проблеми;
– термінологічний аналіз – для визначення основних базових понять
дослідження;
– індукції та дедукції, систематизації й узагальнення – для виділення та
обґрунтування концептуальних підходів, принципів та виявлення особливостей
формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін;
– анкетування, тестування, інтерв’ювання, спостереження – з метою
з’ясування стану сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю на констатувальному та формувальному
етапах педагогічного експерименту;
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– моделювання – для розроблення моделі формування професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі
вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін;
– педагогічний

експеримент

(констатувальний,

формувальний,

контрольний етапи) – для перевірки ефективності моделі формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін;
– узагальнення й прогнозування – для визначення сукупності отриманих
результатів дослідження та формулювання висновків;
– математичної статистики (критерій φ* кутового перетворення
Фішера) – для оброблення експериментальних даних, аналізу отриманих
результатів, уточнення висновків і перевірки їх достовірності.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в
дисертації вперше:
‒ теоретично обґрунтовано зміст та структуру професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю, яка відображає
взаємозв’язок професійної та етичної складових професійної діяльності;
критерії

сформованості

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів економічного профілю (мотиваційно-ціннісний, когнітивний,
діяльнісний, особистісний);
‒ визначено комплекс педагогічних умов формування професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі
вивчення

суспільно-гуманітарних

дисциплін

(організаційно-методична

підготовка викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін до формування
професійно-етичної компетентності студентів; спрямування змісту суспільногуманітарних дисциплін на формування у студентів системи етичних цінностей,
знань та вмінь їх використовувати в управлінській діяльності; розвиток
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю за допомогою використання навчально-професійних завдань та
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інтерактивних методів навчання; організація рефлексивної діяльності студентів
щодо процесу і результату індивідуальної та групової роботи);
‒ розроблено модель формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільногуманітарних дисциплін;
удосконалено:
‒ зміст
діяльності

та

дидактичне

майбутніх

забезпечення підготовки

менеджерів

економічного

до

управлінської

профілю відповідно

до

професійно-етичних норм і гуманістичних цінностей суспільства;
‒ методику діагностики професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю;
набули подальшого розвитку:
‒

концептуальні

підходи

до

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю, виокремлені на
засадах комплексності та системності;
‒

науково-теоретичні

професійно-етичної

положення

компетентності

про

майбутніх

особливості

формування

менеджерів

економічного

профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін.
Практичне значення одержаних результатів. Основні результати
дослідження

слугували

підґрунтям

для

оновлення

навчального

плану

підготовки майбутніх менеджерів економічного профілю шляхом розроблення
змісту варіативної дисципліни «Ділова етика та культура професійного
спілкування» та навчально-методичного комплексу (навчальна програма,
навчальний посібник «Ділове спілкування», діагностичний інструментарій для
оцінювання рівня сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю). Матеріали дослідження можуть бути
використані

в

системі

професійної

підготовки

майбутніх

менеджерів

економічного профілю, а також для організації самоосвітньої діяльності
майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільногуманітарних дисциплін.
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Обґрунтовані в дослідженні результати впроваджено в освітній процес
вищих

навчальних

університету

закладів:

(довідка

від

Вінницького
17.04.2016 р.;

національного
№ 15-157),

технічного

Хмельницького

національного університету (довідка від 03.03.2016 р.; № 13), Одеської
національної академії зв’язку ім. О. С. Попова (довідка від 18.03.2016 р.; № 0125-83),

Чернівецького

національного

університету

ім. Юрія Федьковича

(довідка від 25.05.2016 р.; № 18/15-1520), Приватного акціонерного товариства
«Вищий

навчальний

заклад

«Міжрегіональна

Академія

управління

персоналом» (довідка від 28.04.2016 р.; № 905), Класичного приватного
університету (довідка від 29.04 2016 р.; № 118).
Особистий внесок здобувача. Усі подані в дисертації наукові результати
є здобутком автора. У навчальному посібнику, підготовленому в співавторстві з
М. Прищаком та ін. [3], особистим внеском здобувача є визначення ґендерних
аспектів управлінської діяльності та розроблення тестових завдань для
самоперевірки знань студентів з проблем ділової етики та культури
професійного спілкування.
Апробація

результатів

дисертації.

Теоретичні

положення

та

основні результати дослідження оприлюднено й обговорено на засіданнях
кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного
університету, апробовано під час лекцій, практичних та семінарських занять.
Основні положення й результати дослідження оприлюднено у виступах на
науково-практичних конференціях різного рівня:
– міжнародних: «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та
підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (Київ,
2014), «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (Київ ‒ Вінниця,
2014), «Сучасні тенденції в науці та освіті» (Ольштин, 2014), «П’яті Сіверянські
соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2014), «Проблеми модернізації
змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу» (Харків, 2014),
«Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті»
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(Ченстохова – Ужгород ‒ Дрогобич, 2015),

«Соціально-економічні

та

гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (Київ, 2016),
«Мультидисциплінарні

академічні

дослідження

і

глобальні

інновації:

гуманітарні та соціальні науки» (Київ, 2016);
всеукраїнських та регіональних: «Психолого-педагогічний супровід
фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах
трансформації освіти» (Київ, 2015, 2016).
Публікації.

Основні

результати

дослідження

відображені

у
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публікаціях, з них: 6 статей ‒ у наукових фахових виданнях України з
педагогічних наук; 1 стаття ‒ у закордонному науковому виданні, 9 праць – у
збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, один навчальний
посібник.
Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку
використаних джерел (276 найменувань, з них 13 – іноземними мовами).
Загальний обсяг дисертації становить 277 сторінок, з них основний текст –
170 сторінок. Дисертація містить 2 рисунки, 21 таблицю та додатки.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЕКОНОМІЧНОГО
ПРОФІЛЮ
1.1. Компетентнісний

підхід

до

проблеми

професійно-етичної

підготовки майбутніх менеджерів економічного профілю
Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами в усіх сферах
життя,

особливо

в

інформаційній,

бо,

як

вважає

відомий

сучасний

американський філософ Е. Тоффлер, «світ, який швидко утворюється від
зіткнення нових цінностей і технологій, нових геополітичних відносин, нових
стилів життя й засобів сполучення, вимагає зовсім нових ідей і аналогій,
класифікацій і концепцій» [99, с.5]. Це твердження відбиває сучасну парадигму
всього суспільного буття, а отже, й такої його галузі, як освіта.
Погоджуємося з думкою В. Рябченко: «Динаміка в суспільстві, що
модернізується, настільки стрімка, особливо в секторах його економіки, що
рецептурне навчання студентів до вимог завтрашнього дня, навіть за умов
більш адекватного їх прогнозування з позицій вищого навчального закладу, не
може розглядатись як перспективний підхід у розв’язанні цієї проблеми вищої
освіти» [191, с.505]. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до
пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями й
знаннями, що задовольняють потреби інформаційного суспільства, готують
молодь до нових ролей у цьому суспільстві. З метою розв’язання проблеми
освітньої якості, у рамках Болонського процесу з 2000 р. активно розробляється
компетентнісний підхід до створення привабливого і конкурентноздатного
європейського простору вищої освіти.
Питання впровадження компетентнісного підходу є ключовими в
нормативних документах у галузі розвитку вітчизняної вищої освіти, зокрема:
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [149],
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наказах Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Плану дій
щодо забезпечення якості вищої освіти України та інтеграції в європейське і
світове освітнє співтовариство на період до 2010 року» [146] (№ 612, 2007 p.),
«Про запровадження у вищих навчальних закладах Європейської кредитнотрансферної системи» [145] (№ 943, 2009 p.), рішеннях Колегії Міністерства
освіти і науки України: «Забезпечення якості вищої освіти ‒ важлива умова
інноваційного розвитку держави і суспільства» (2007 p.) [187], «Вища освіта
України ‒ європейський вимір: стан, проблеми, перспективи» (2008 p.) [186]. В
методичних рекомендаціях щодо розроблення освітніх програм у контексті
нового Закону України «Про вищу освіту» обґрунтовано необхідність і
доцільність «реально запровадити компетентнісний підхід, а через нього
студентоцентризм» [188, с.4].
Сутність

компетентнісного

підходу

О. Пометун

розкриває

через

спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових
(базових, основних, надпредметних, міжпредметних), загальногалузевих та
предметних компетентностей особистості [172]. Результатом такого процесу
буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових
компетентностей та інтегрованою характеристикою особистості.
Продовжуючи аналіз, слід звернути увагу на позицію В. Химинець, який
«компетентнісний підхід» розуміє як спрямованість освітнього процесу на
формування й розвиток ключових і предметних компетенцій особистості. При
цьому науковець наголошує на тому, що традиційна система освіти
фокусувалася на самих знаннях, а те, для чого вони потрібні, залишалося поза
увагою [240].
Досліджуючи компетентнісний підхід у контексті професійної діяльності,
І. Драч визначає, що його основними ознаками є поєднання особистісної та
діяльнісної орієнтації в освітньому процесі; акцентування уваги на результатах
освіти, якими є не лише сума засвоєних знань, умінь та навичок, а здатність
людини діяти в різноманітних проблемних професійних та соціальних
ситуаціях. Компетентнісно орієнтована освіта спрямована на формування
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здатності або готовності особистості мобілізувати всі свої ресурси (системно
організовані знання, уміння й навички, здібності й психічні якості), які
необхідні для вирішення різноманітних проблем [62, с. 20‒21]. Цілком
погоджуємося з позицією І. Драч, що компетентнісно орієнтована освіта
спрямована

на

підвищення

якості

навчання,

системності

професійної

підготовки випускників, формування їх готовності успішно вирішувати основні
завдання професійної та соціальної діяльності [61].
Впровадженням компетентнісного підходу у вищій освіті передбачається
перехід від кваліфікаційної до компетентнісної моделі випускника. Уперше
розгорнуте тлумачення терміна «компетентність» було дано британським
психологом та основоположником компетентнісного підходу Дж. Равеном у
праці «Компетентність у сучасному суспільстві» (1984) [185]. Автор описує
категорію

«компетентність»,

використовуючи

категорії

«готовність»,

«впевненість», «здатність», «відповідальність» людини.
В Україні широке трактування поняття компетентності пов’язане з
багатьма освітніми стратегічними програмами (проект ПРООН «Інновація та
оновлення освіти для покращення добробуту та зниження рівня бідності»;
Тюнінг

(Tuning

educational

structures

in

Europe,

TUNING).

Згідно

з

методологією проекту Європейської комісії «Настроювання освітніх структур в
Європі» компетентності трактують як «інтегральне» і «динамічне поєднання» ‒
знань, розуміння, умінь, здатностей, цінностей, інших особистих якостей»
[275]. Новим Законом України «Про вищу освіту» поняття компетентності
визначається як динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок,
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей,
морально-етичних

цінностей,

яка

визначає

здатність

особи

успішно

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом
навчання на певному рівні вищої освіти [62, с.5].
Аналіз психолого-педагогічної літератури [59, 78, 91, 101, 176, 273‒276]
доводить, що у найбільш загальному вигляді компетентність фахівця можна
охарактеризувати як такий рівень сформованість навичок і досвіду взаємодії
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людини з навколишніми об’єктами та суб’єктами, який необхідний індивідові
для успішного функціонування в суспільстві в цілому, і в професійній сфері,
зокрема. Цілком поділяємо концепцію І. Драч, що компетентність фахівця є
складною інтегрованою характеристикою особистості, яка зумовлює його
здатність до реалізації власного потенціалу (знань, умінь, досвіду, особистісних
якостей) для успішної діяльності в професійній і соціальній сферах,
усвідомлюючи соціальну значимість і особистісну відповідальність за
результати цієї діяльності, необхідність її постійного удосконалення в умовах
динамічності світу [62, с.108].
У синонімічному плані поняття «компетентність» іноді підміняється
поняттям «професіоналізм». У педагогічній науці на теоретичному та
прикладному рівнях немає чіткого концептуального визначення й усвідомлення
специфіки та сутності професійної компетентності фахівця. Як показав
проведений аналіз теоретичних джерел [29, 66, 149, 217], поняття «професійної
компетентності», використовується у двох значеннях: вузькому та широкому.
Так, якщо говорити про спроби дати «вузьке» визначення, Енциклопедія освіти
професійну компетентність формулює як характеристику сукупності якостей
особистості, які є значущими для здійснення безпосередньо трудових функцій в
межах вимог кваліфікації. При такому підході професійна компетентність і,
відповідно, компетенція стоять в ряду інших важливих для працівника
компетентностей (компетенцій) [68, с. 722]. В широкому сенсі професійна
компетентність – це вміння застосовувати свої знання і уміння на практиці,
використовуючи при цьому усі свої розумові, психологічні і навіть фізичні
можливості. Професійна компетентність – формування на базі загальної освіти
таких професійно значущих для особи і суспільства якостей, які дозволяють
людині якнайповніше реалізувати себе в конкретних видах трудової діяльності,
що відповідають суспільно необхідному розподілу праці і ринковим
механізмам стимулювання [137, с. 12].
Сучасні дослідники І. Зязюн [68], В. Загвязинський [72] підходять до
поняття «професійна компетентність» з позиції оцінної категорії, що визначає
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рівень розвитку здатності людини формулювати кваліфікаційні судження,
вміння адекватно і відповідально приймати рішення, що приводять до
раціонального

розв’язання

поставлених

цілей.

Б. Гершунський

визнає

професійну компетентність результатом розвитку особистості. На його думку,
професійна компетентність виступає як динамічна категорія та є результатом
цілеспрямованого впливу післядипломної педагогічної освіти, самоосвіти й
розвитку педагогічного професіоналізму на рівні саморозвитку [36, с. 66].
Вітчизняні
В. Довбищенко,

науковці

В. Олійник,

І. Єрмаков,

С. Клепко

Я. Болюбаш,
вважають,

Л. Даниленко,
що

професійна

компетентність – це інтегрована якість особистості, що має свою структуру й
дозволяє фахівцеві у найефективніший спосіб здійснювати свою діяльність, а
також сприяє його саморозвитку й самовдосконаленню як у системі
післядипломної освіти, так і в процесі самоосвіти [216]. Погоджуємося з
позицією А. Деркача [55], який розглядає поняття «компетентність» як вищий
рівень професійної діяльності.
Узагальнюючи зазначене вище, зауважимо, що під професійною
компетентністю розуміємо володіння спеціальними знаннями, вміннями,
навичками, досвідом практичної діяльності та здатність застосовувати їх для
виконання професійних функцій. У контексті нашого дослідження перейдемо
до аналізу сутності професійної компетентності менеджера. Питанням
визначення змісту професійної компетентності менеджерів, її структури
займалися

Л. Дибкова,

М. Євтух,

В. Маслов,

О. Мармаза,

А. Чемерис,

О. Ельбрехт.
На думку М. Євтуха, Л. Дибкової структура професійної компетентності
майбутніх менеджерів повинна містити такі компоненти: компетенції у сферах
професійної діяльності менеджера (система знань з менеджменту, фінансів,
маркетингу, аудиту та ін); інформаційна компетенція (ефективне застосування
інформаційних технологій та відповідних програм системи прийняття рішень);
компетенції у сфері економічної діяльності (економічне мислення, володіння
методами економічного аналізу та проектування економічної діяльності тощо);
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комунікативна компетенція (знання ділового етикету та основ конфліктології,
толерантність до існування інших поглядів, ефективна групова взаємодія);
компетенція у сфері самовизначення і саморегуляції особистісних якостей
(адекватна самооцінка, високий рівень мотивації до досягнень, визнання
необхідності неперервної освіти протягом життя тощо) [71]. До змісту моделі
професійної компетентності менеджера, розробленої О. Мармазою, входять
функції процесу управління: прийняття рішення, організація й регулювання,
оцінка результатів та корекція [134, с. 178]. Г. Чередніченко складовими
професійної компетентності фахівців з менеджмента називає операційну,
комунікативну, інформаційну, міжкультурну та наголошує: «І в першу чергу,
він має бути морально орієнтованим» [247, с. 386]. На думку професора
В. Маслова, професійна компетентність людей, які працюють в системі
«людина-людина», визначається не тільки базовими знаннями, а й ціннісними
орієнтаціями спеціаліста, мотивами його діяльності, стилем взаємин з людьми,
загальною культурою, здатністю до розвитку власного творчого потенціалу
[136, с. 80].
Отже,

впровадження

компетентнісного

підходу

до

професійної

підготовки майбутнього менеджера спрямовано на формування якостей
особистості, яка має бути компетентною не тільки в професійній галузі, але й
при вирішенні завдань, які пов’язані з розв’язанням міжособистісних стосунків.
Привертає увагу достатня розробленість проблеми формування окремих
складових

професійної

компетентності

майбутнього

менеджера:

комунікативної (Г. Данченко, В. Черевко, О. Краєвська), організаторської
(М. Байрамуков),

правової

інтелектуально-корпоративної

(В. Олійник),

інформаційної

(Г. Арінушкіна),

(О. Матвієнко),

соціально-професійної

(І. Зарубінська, Н. Гулієв), іншомовної (Л. Волкова), психологічної (Л. Возняк),
управлінської (Н. Андрущенко), аналітичної (Н. Зінчук). Проте, залишається
відкритим питання професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю.
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Водночас,
характеризується

сучасний
як

етап

етап

розвитку

українського

великих технологічних

суспільства

досягнень, глибоких

економічних криз і глобальних переоцінок цінностей. «Сьогодні особистість і
суспільство, безумовно, переживають глибоку кризу своїх цільових установок,
мотивів і життєвих цінностей. Людська активність увійшла у протиріччя з
тотальною

залежністю

від

імперативів

економічної

й

технологічної

ефективності», ‒ зазначає Г. Балл [10, с. 17]. На думку видатного українського
філософа С. Кримського, однією з найсуттєвіших проблем сучасної освіти, є
протидія комерціалізації світогляду (загроза пріоритету прагматичних цілей
перед духовними цінностями, дефіцит людських якостей) [111]. Подібні
виклики вимагають підготовки управлінців нового типу, здатних реалізовувати
себе в управлінсько-економічній та соціальній діяльності. Варто враховувати і
те, що професійні функції менеджера економічної сфери (цілепокладання,
прогнозування,

організація,

мотивування,

прийняття

рішень,

контроль,

корекція, комунікація [89, с.62]) прямо чи опосередковано пов’язані з
розв’язанням етичних проблем.
Вище зазначене дає змогу стверджувати, що менеджер ‒ це носій
професійної культури в економічній сфері, який має володіти високими
моральними якостями особистості. Тому так важливо в процесі підготовки
менеджера економічної сфери, який працює в системі «людина-людина»,
враховувати етичну складову його професійної діяльності. Таким чином, в
нашому дослідженні одним із провідних чинників визначення поняття
«професійно-етична компетентність майбутніх

менеджерів економічного

профілю» буде відігравати категорія етики, вивчення якої дає змогу подолати
ціннісний вакуум, адже принциповою є ідея Б. Лихачова про те, що цінності
«складають духовну основу, базисний духовний компонент особистості,
визначають сутність її внутрішнього світу» [123, с. 6]. Етика як квінтесенція
культури має стати основою для формування у студентів моральної свідомості,
моральних звичок, які в практичних ситуаціях трансформуються у здатність
здійснення морального вибору на користь загальнолюдських та професійних
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цінностей. Як справедливо зауважив Б. Вульфов, етика має особистісну
цінність, однак її зовнішні вияви роблять її цінністю соціальною [32, с. 48].
Перш ніж перейти безпосередньо до аналізу проблеми формування
професійно-етичної

компетентності

майбутній

менеджерів

економічного

профілю, розглянемо основні дефініції зазначеної проблеми, до яких належать
поняття «етика» та «професійна етика».
Сучасні науковці етику трактують як філософське дослідження сутності,
цілей і причин, моралі та моральності й тлумачать як: 1) багатогранноінтегроване явище, що взаємодоповнює цілісний потік науки, як цілісного
інституту [45, 142, 242]; 2) теоретичне знання, що відбиває моральну свідомість
у всій її складності та суперечливості й конкретно-історичну моральну
практику в її розмаїтті та колізіях [69, 132]; 3) науку про мораль і використання
моральних оцінок у поведінці людини та розвитку її моральної свідомості [81,
121]; 4) форму суспільної свідомості та вид суспільних відносин, спрямованих
на ствердження самоцінності окремої особистості, рівності всіх людей;
прагнення їх до щасливого й гідного життя [213, 241]; 5) філософську науку
про мораль [14]; 6) вчення про моральність, у межах якого досліджуються
закономірності, принципи її виникнення, розвитку й функціонування, роль і
призначення моралі у житті окремої особи та суспільства [70, 110, 222].
Порівняльний аналіз визначень дозволяє зробити висновок, що етика – це
філософська наука про мораль (моральність), що осмислює, узагальнює,
систематизує історичний розвиток, її історію становлення й розвитку етичних
теорій, концепцій, доктрин, у яких обґрунтувано природу, сутність, специфіку,
функції, закономірності розвитку та функціонування моралі, взаємозв’язок із
іншими формами матеріального та духовного життя людей [69, с. 3].
Моральність зобов’язує поважати розмаїття конкретних виявів людського
життя й духовності, сприяти розвитку кожної нації, культури тощо.
Елементами

структури

етики

є

сукупність

нормативно-ціннісних

моральних параметрів індивідуального та суспільного буття, що визначається в
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поняттях

«моральна

свідомість»,

«моральна

діяльність»

та

«моральні

відносини». Перейдемо до їх аналізу.
Моральна свідомість – це одна з форм суспільної свідомості, яка виконує
своє призначення через вироблення духовних цінностей, що складають
ідеальну модель належної поведінки і стосунків [69, с. 81]. Важливим
елементом і поняттям моральної свідомості є ціннісна орієнтація. Саме ціннісна
орієнтація задає вектор діяльності особистості. Моральна діяльність не може
існувати відокремлено від моральної свідомості, що є показником духовнопрактичної діяльності людей у суспільстві. Свідченням моральної діяльності
індивіда є його свобода, можливість морального самовизначення. Без цього не
може йти мова про моральність як особливий механізм регуляції людських
стосунків. Поняття «моральні відносини» ‒ це універсальна форма моральної
практики. Різноманітність видів моральних взаємин реалізується через вчинки,
що відображають свідому або інтуїтивно-почуттєву моральну дію, яка охоплює
інтереси інших людей. Поєднання духовного і практичного, самостійного
вибору і відповідальності за вчинок визначають системність та універсальність
моральної свідомості й моральної діяльності.
Три

основні

компоненти

моралі,

як

зауважує

В. Малахов,

взаємопов’язані: «власне про моральну свідомість ми мало що можемо сказати,
поки вона не втілюється у відчутні дії й учинки людей, що наявно
репрезентують ті чи інші моральні уявлення, цінності та інший зміст моральної
свідомості. Самі зазначені вчинки й дії не мали б жодного морального
значення, якби відбувалися в «безповітряному просторі» абстрактної суб’єктоб’єктної взаємодії, поза контекстом актуальних людських стосунків» [132,
с.103‒104] .
У нашому дослідженні вважаємо за доцільне спиратися на визначення етики
в соціальному аспекті. Соціальна етика протистоїть індивідуальній. Існування
етики соціальної зумовлене суспільним і професійним поділом праці та
пов’язаними з ним соціальними відмінностями між людьми. Окремою галуззю
етики соціальної є професійна етика як система закономірностей, що регулює
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поведінку в процесі праці представників різних професій. Тому важливим
компонентом структури знань з етики є знання з професійної етики, що покликані
описати, обґрунтувати й регулювати особливості моралі різних професійних груп,
які продиктовані специфікою діяльності.
Професійну етику трактують як: сукупність правил поведінки певної групи,
що забезпечує морально-етичний характер взаємовідносин, що обумовлюються
специфікою професійної діяльності (О. Дробницький [63], М. Зотов [79]); галузь
науки, яка вивчає специфіку проявів моралі в різних видах діяльності
(О. Кісільова [132], Е. Лінчевський [121]); сукупність моральних норм, що
визначають відношення людей до професійного обов’язку (В. Караковський [87],
А. Титаренко [224]); кодекси поведінки, що забезпечують моральний характер
взаємин між людьми, що випливають із їх професійної діяльності (Л. Рубан [190],
І. Чернокозова [248]; прикладна соціально-філософська дисципліна, яка вивчає
походження, сутність, специфіку, суспільні функції морально-професійних норм і
стосунків, закономірності їх розвитку на різних історичних етапах (Г. Бєлякова
[13], Г. Васянович [25]); самостійний розділ етичної науки, який вивчає
особливості

моралі,

з’ясовує

специфіку

реалізації

загальних

принципів

моральності у сфері певної праці, розкриває її функції, зміст принципів та етичних
категорій (В. Афанасьєв [6], Л. Гасюк [34]).
Співставлення та узагальнення представлених поглядів щодо сутності
поняття «професійна етика» дозволяє, по-перше, трактувати поняття як
трансформовану у відповідності до професійних особливостей етику, що
відрізняється

виокремленням

найбільш

пріоритетних

етичних

якостей

особистості, які властиві даній професії. По-друге, професійна етика є поняттям
багатозначним, яке включає кодекси поведінки, що регулюють професійну
діяльність, і знання, що розглядає та обґрунтовує сутність, специфіку професійних
відносин, їх місце і роль у житті суспільства. Такий підхід дає можливість
визначити об’єкт вивчення професійної етики: специфічні морально-професійні
стосунки, а також норми, принципи, заповіді пануючої у суспільстві моралі, що
трансформовані до особливостей того чи іншого виду професійної діяльності, та
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регулюють поведінку професіоналів при виконанні ними функціональних
обов’язків, які санкціоновані громадською думкою та їх власними переконаннями.
Метою отримання знань з професійної етики є з’ясування рівня оволодіння
працівниками етичними нормами, правилами, які стають їх особистісними
принципами, та ступінь їх використання у професійній діяльності. У таких
професійно-етичних відносинах має бути окреслений зв’язок суспільних інтересів
з інтересами, спрямованістю та покликанням окремої особистості [231, с. 27].
Відповідно до мети професійної етики, визначено її основні завдання:
вивчення процесу становлення та відображення професійних взаємин працівників
у їх етичній свідомості та професійних нормах; уточнення сутності професійноетичних якостей і професійної майстерності фахівця; надання рекомендацій
професіоналам, посадовим особам, керівникам щодо моральної складової у
виконанні професійних функцій; моніторинг усвідомлення суспільних завдань та
цілей обраної професії, її значення для суспільства.
О. Винославська, відповідно до окреслених завдань, мети професійної
етики, визначає, що професійна етика менеджера ‒ це врахування ним етичних
норм, правил та уявлень, що регулюють ставлення, поведінку і стосунки ділових
партнерів в процесі взаємодії [127, с.16‒17].
Вочевидь, потрібно враховувати, що специфіка професійної моралі ‒
проекція залежності моралі від багатогранності взаємовідносин людей. Згідно з
специфікою функцій професійної діяльності, у моральній свідомості особистості
формуються уявлення, які відповідають вимогам професійних відносин. Як тільки
вони набувають якісної стійкості, то ведуть до формування певних моральних
стереотипів відповідно до характеру професійної діяльності. Характеризуючи
особливості діяльності менеджера в інформаційному суспільстві, відомий
менеджер Джордж Сорос у книзі «Криза світового капіталізму» [215] зазначив,
що сучасне суспільство страждає від гострої нестачі загальнолюдських
цінностей і що ринкові цінності проникли в такі галузі суспільства, які раніше
керувалися неринковими відносинами (наприклад, політику, право, медицину,
освіту тощо). Особливо це виявляється в країнах з перехідною економікою, де
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моральні норми та соціальні цінності стають заручниками ідеї прибутків. На
думку Дж. Сороса: «Зведення прибутку в ранг етичного принципу ‒ це
найбільша помилка людства, а підміняти меркантильними цінностями всі
інші ‒ означає штовхати людство в напрямі небезпечного дисбалансу і
подавляти всі людські сподівання» [215, с. 137]. Саме в таких умовах свого
розвитку набула концепція корпоративної соціальної відповідальності. Теза
«відповідальність за вибір» прямо стосується процесу професійної підготовки
менеджерів

економічного

профілю,

оскільки

запровадження

принципу

розподіленої відповідальності у систему професійної підготовки фахівців,
сприяє зміщенню акценту з повноважень на відповідальність.
Корпоративна

соціальна

відповідальність

у

найбільш

загальному

«приземленому» тлумаченні ‒ це раціональний відгук організації на систему
суперечливих очікувань зацікавлених сторін (стейкхолдерів), що спрямований
на стійкий розвиток компанії; це відповідальність тих, хто приймає бізнесрішення [98, с.4].

Суттєвий

внесок

у

формування

базової

концепції

корпоративної соціальної відповідальності здійснив американський учений
К. Девіс. Дотримуючись трактування відповідальності як моральної категорії,
К. Девіс припустив, що соціально відповідальні рішення менеджментом
компаній можуть бути «виправдані» як такі, що надають шанс для отримання
організацією (фірмою) довгострокового економічного ефекту [267, р.70].
Розвиваючи логіку К. Девіса, А. Керрол вкладає в неї управлінський контекст, а
також привертає увагу до етичних та дискреційних умов, що їх менеджери
часто

забувають.

Рівні

відповідальності,

які

закріплені

в

«Піраміді

корпоративної соціальної відповідальності» А. Керролла [265, р.42], значною
мірою вписуються в ієрархію цінностей, що домінують в сучасному
індустріальному суспільстві: економічна відповідальність є обов’язковою для
бізнесу; етична відповідальність є очікуваною суспільством, а філантропічна ‒
бажаною. В «моделі А. Керрола» є припис, що «етична відповідальність
потребує від ділової практики таких соціальних дій, які узгоджуються з
очікуваннями суспільства [265, р.42]. Проте теоретичне освоєння норм і
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принципів моралі для застосування їх у професійній практиці – це вимоги не
тільки суспільства, а й внутрішньо прийняті правила поведінки (корпоративні
домовленості), які укладаються в кодекси професійної етики.
На думку Д Вербівського [27], кодекси професійної етики – це своєрідні
нормативні документи, що включають етичні норми та правила, які
розробляються на основі загальних принципів моралі, досвіду та специфічних
особливостей даного виду трудової діяльності, а також контроль за їх
дотриманням і способи його обґрунтування. Вони мають забезпечувати більш
ефективне виконання професійно-службових обов’язків, оскільки багато видів
професійної діяльності (лікаря, юриста, педагога, журналіста, менеджера тощо)
мають підвищені морально-етичні вимоги.
Під поняттям «професійного кодексу» розуміють: важливу складову
змісту професійної етики (Е. Гришин [248], Я. Котигер [104]); розробку певного
типу морально-етичних відносин між працівниками (В. Афанасьєв [6]);
положення про професійно-етичну поведінку працівника (Н. Мойсеюк [143]);
рекомендації працівникам щодо максимальної етичної орієнтації (Л. Гасюк
[34], Л. Рубан [190], В. Чамлер [104] ); певні моральні правила поведінки
фахівця (Г. Васянович [25], І. Чернокозов [248]). Слід зазначити, що
професійно-етичні кодекси, що стали частиною суспільної моралі, виконують
такі

соціальні

функції:

пізнавальну,

що

реалізується

у

відображенні

об’єктивних процесів професійного розподілу праці у конкретних суспільноісторичних умовах; регулятивну, яка забезпечує взаємозв’язок із суспільством;
ціннісно-орієнтаційну, завдяки якій формуються та закріплюються уявлення
про моральний ідеал професіонала, професійні обов’язок, честь, совість,
справедливість [132, с. 167].
В західних країнах з 80-х рр. минулого століття розпочався процес
створення

корпоративних

кодексів.

Саме

в

корпоративному

кодексі

визначається місія і цінності компанії, її основні норми і правила;
корпоративний кодекс є основним документом, в якому закріплюються ціннісні
стандарти корпоративної культури організації. Щоб кодекс працював, він має
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бути прийнятим усіма співробітниками компанії, стати основним документом,
приводом до корпоративної гордості [73]. Зарубіжні аналітики констатують, що
всі відомі компанії-бренди зобов’язані своїм успіхом, насамперед, сильною
внутрішньою

інтеграцією

співробітників

компанії

навколо

єдиних

корпоративних принципів. На ІІІ Європейському симпозіумі у м. Давосі
(1973 р.) була зроблена перша спроба впорядкування етичних правил
управління, в результаті чого учасники зібрання затвердили «Етичний кодекс
менеджера» [21, с. 47]. В документі зазначались такі вимоги до менеджера як:
служіння клієнтам, співробітникам, вкладникам грошей та суспільству;
сприяння зростанню прибутків підприємства; використання в роботі нових
методів наукового управління; сприяння технічному прогресу.
На думку президентів 41 великих японських компаній, менеджер повинен
мати якості: енергійна ініціативність і рішучість, у тому числі в умовах ризику
(42%), довгострокове передбачення і гнучкість (34%), широта поглядів,
глобальний

підхід

(29%),

завзята

робота

і

безупинне

навчання,

самовдосконалення (10%), здатність цілком використовувати можливості
співробітників за допомогою правильного розміщення і справедливих санкцій
(24%), готовність вислуховувати думки інших (22%), здатність створювати
колектив і гармонічну атмосферу в ньому (20%), особиста чарівність (22%),
уміння чітко формулювати мету й установки (17%), уміння правильно
використовувати свій час (16%), готовність використовувати відкритий стиль
управління (19%) [184, с.8].
Враховуючи особливості реалізації кожного з видів професійної етики
(професійних кодексів), формування особистісних якостей фахівців, на наш
погляд,

має

відбуватися

через:

вивчення

специфічних

особливостей

професійної моральності; прогнозування їх можливих змін, шляхів та методів
удосконалення; дослідження стану взаємовідносин у колективі; формування
етичних якостей фахівця, що забезпечують найкраще виконання професійних
обов’язків; виокремлення етичних норм, притаманних певній професії;
складання морально-професійних нормативів, етичних кодексів; удосконалення
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професійно-етичних

особливостей

кожного

фахівця.

Сам

же

процес

удосконалення можливий за умов внутрішньої саморегуляції особистості на
основі етичних ідеалів, як вищої цінності, досконалого стану того або іншого
явища;

зразка

особистих

якостей.

Особливістю

ідеалів

є

їх

велика

індивідуалізованість порівняно з іншими формами цінностей. Моральні норми,
принципи особистості становлять ту чи іншу міру засвоєння нею вже
сформованих суспільних вимог. А ідеали особистість завжди визначає сама,
спираючись на ціннісні уявлення панівної системи моралі.
В науці управління проблема визначення рис ідеального менеджера є
однією з ключових. Так, в роботах класиків сучасного менеджменту А. Файоля
[230] й у Ф. Тейлора [229] перераховуються якості, якими має володіти, на їх
погляд, ідеальний менеджер-управлінець. У А. Файоля фігурують такі
«моральні якості» як: «свідома, тверда, завзята воля; активність, у відомих
випадках відвага; мужність, відповідальність; почуття обов’язку, турбота про
спільний інтерес» [230, с.112]. Для порівняння наведемо якості менеджера за
Ф. Тейлором: «такт, чесність, енергія». Таким чином, А. Файоль посилено
підкреслює активний характер діяльності, тим часом як Ф. Тейлор виділяє
моральні якості вітального характеру.
Отже, можемо зробити висновок, що особливістю професійної етики є її
тісний зв’язок із загальною теорією моралі і діяльністю членів конкретної групи
(професії). Ефективність менеджера організації пов’язана з відповідністю
управлінських рішень моральним стандартам, які є імперативними та
універсальними.
Проведений аналіз понять «компетентність», «етика» та «професійна етика»
уможливив визначення поняття професійно-етичної компетентності. Варто
зазначити, що більшість науковців, які досліджують етичний компонент
професійної діяльності фахівців різних напрямків, уникають використання слова
«професійний». Детальний аналіз змісту термінів «етична компетентність»
(учителів,

яку

вивчали

Л. Хоружа

і

Л. Шарова,

юристів –

Г. Андрєєв,

Г. Гребеньков, Г. Дубов, митників – Н. Тимченко та ін.) та «професійно-етична
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компетентність» (офіцерів-прикордонників, яку вивчає Н. Петренко, фахівців
банківської справи ‒ В. Гриців, соціальних педагогів – О. Пономаренко) засвідчує
їх синонімічність. Автори досліджень враховують специфіку професійної
діяльності та функціональні обов’язки відповідних фахівців, а вживання терміну
«етична компетентність» зумовлюється здебільшого традицією використання.
Російський дослідник проблеми формування етичної компетентності
студентів В. Мінін [139] розглядає етичну компетентність як дидактичний
конструкт, який відбиває ідеальні уявлення про особистісне новоутворення
студента як про нерозривну єдність аксіологічного, когнітивного і технологічного
компонентів. На думку О. Гринвальд [41], етична компетентність майбутнього
спеціаліста – інтегрована характеристика особистості, що представляє сукупність
знань, умінь, навичок, мотиваційно-ціннісної орієнтації і особистісних якостей,
що сприяють здійсненню професійної діяльності відповідно до норм і вимог
професійної етики.
Аналізуючи поняття етичної компетентності студентів вищих педагогічних
навчальних закладів, В. Курбатов [118] формулює його як складне соціальнопедагогічне утворення на основі інтеграції педагогічних знань, практичних умінь
в області етики і певного набору особистісних якостей, що обумовлює готовність
до етично адекватної поведінки в соціумі в ситуаціях морального вибору.
Розглядаючи етичну компетентність вчителя, С. Шульпін [254] переконаний, що
етична компетентність – це складне індивідуально-психологічне утворення на
основі інтеграції теоретичних знань, практичних умінь в області етики, певного
набору особистісних якостей, що обумовлює готовність до етично адекватної
поведінки в ситуаціях морального вибору.
Ю. Колісник-Гуменюк [96], яка досліджувала питання етичної складової в
професії

медичного працівника, зазначає,

що

професійно-етична

компетентність медичного працівника є інтегрованою якістю особистості
майбутнього медика, яка формується у процесі професійної підготовки в міру
засвоєння студентом певних цінностей, закладених у професійному і
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духовному досвіді діяльності в галузі охорони здоров’я та розвитку медицини
як науки.
Н. Петренко [167], з урахуванням сутності професійної етики офіцераприкордонника, визначає його професійно-етичну компетентність таким чином:
професійно-етична компетентність офіцера-прикордонника – це складне
індивідуально-психологічне утворення, що об’єднує теоретичні знання з
професійної етики, професійно-етичні цінності, морально-особистісні якості та
практичні вміння офіцера-прикордонника у сфері професійної діяльності, що
забезпечують вибір ним свідомої етичної поведінки відповідно до професійноетичних норм, а також акмеологічні інваріанти, що визначають потребу у
професійно-етичному самовдосконаленні.
Наголошуючи, що професійна компонента покликана відображати
ідеологію професійної діяльності працівника, а етична − ставлення, ціннісні
орієнтації, переживання, В. Гриців [42] формулює поняття професійно-етичної
компетентності працівників банківської справи як складного індивідуальнопсихологічне утворення, що об’єднує теоретичні знання з професійної етики та
професійні практичні вміння банківського працівника, що забезпечують вибір
ним свідомої етичної поведінки відповідно до професійно-етичних норм.
Отже, сучасні умови ринку праці висувають до менеджерів економічного
профілю підвищені вимоги, що стосуються не лише рівня фахових теоретичних
знань, але й особистісних якостей і готовності до міжособистісної взаємодії на
основі норм професійної етики. Усе більшого поширення набуває підхід, у
межах якого основним завданням освітнього процесу визначено формування
професійної

компетентності,

соціальної

корпоративної

відповідальності,

гуманістичного мислення, умінь самоосвітньої діяльності, самовдосконалення
майбутніх фахівців як умов формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю.
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1. 2. Зміст та структура професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю
Визначивши за мету аналіз сутності професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю, в-першу чергу, розглянемо
сутність поняття «менеджер». У великому тлумачному словнику української
мови слово «менеджер» трактують як: по-перше, людину, яка відповідає за
координацію та контроль над організацією праці; по-друге, того, хто управляє
промисловим, торговим, фінансовим та іншим підприємством; по-третє,
підприємця в царині мистецтва, який організовує тренування і виступи
спортсменів та концертну діяльність артистів [26, с. 518].
Аналізуючи професію менеджера, М. Бесєдін, В. Нагаєв мають на увазі
професійного керівника, який усвідомлює, що він є представником особливої
професії, який керує адміністративно-економічними процесами [15, с. 3.]. На
думку Л. Дідковської, П. Гордієнко, менеджери – «це прошарок професійних
управляючих, головним завданням яких є координація й організація діяльності
колективів на основі врахування об’єктивних законів і закономірностей, тобто
управління на науковій основі» [56, с.5].
Професор Й. Завадський дає таке визначення менеджера: менеджер ‒ це
керівник (директор, адміністратор, керуючий тощо), який має спеціальну
управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття рішень щодо
організаційних питань менеджменту [162, с. 91]. Важливою у контексті
дослідження є думка В. Черевко «менеджмент ‒ це управління соціальноекономічними процесами підприємницької структури» [246, с. 13], при цьому
«основною ланкою менеджменту є особистість людини, її психологічні
характеристики» [246, с. 4].
Л. Володарська-Зола висловлює думку, що менеджер – це той, хто
здійснює функції керування, тобто планує, організовує, мотивує та контролює
діяльність працівників підприємства, оптимально використовує наявні ресурси
для досягнення поставлених цілей із урахуванням змін зовнішнього та
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внутрішнього середовищ впродовж усього життя [29, с. 8]. А. Мардас,
звернувшись до проблеми організаційного менеджмента, стверджує, що
менеджер є одночасно спеціалістом у своїй галузі, організатором і педагогом та
виконує такі функції: визначення цілей (прийняття рішень щодо цілей
управління

та

засоби

їх

досягнення);

адміністративно-організаційну

(формування органів управління, розподіл завдань між підлеглими, узгодження
їхніх

дій

і

контроль

за

реалізацією

рішень,

підбір

та

розміщення

кадрів);експертну (консультація підлеглих); стимулюючу (оцінка якості роботи
працівників); представницьку (перед зовнішніми організаціями); виховну
(створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі,
розвиток здібностей та ініціативи підлеглих) [156, с. 43]. Враховуючи різні
підходи до сутності діяльності менеджера, можна говорити про менеджера як
суб’єкта управління, що організовує ефективну взаємодію всіх суб’єктів
організації між собою та зовнішнім середовищем, здійснює свідомий вплив на
процеси та на людей, які беруть у них участь, із метою спрямування діяльності
в потрібному напряму для отримання бажаних результатів. Продуктивним у
плані систематизації управлінських функцій менеджера, на нашу думку, є
підхід американських учених М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі, авторів
одного з популярних на Заході підручників з менеджменту [138]. Цей підхід
полягає в об’єднанні найбільш суттєвих управлінських функцій, які сьогодні
реалізуються практично в усіх типах організацій. До них належать чотири
первинні функції управління: планування (визначення того, якими повинні бути
цілі організації і що повинні робити члени організації, щоб досягти цих цілей);
організація (створення певної структури, яка дає можливість людям ефективно
працювати для досягнення певних цілей); мотивація (спонукання членів
організації до діяльності для досягнення їх особистих цілей і цілей організації);
контроль (забезпечення досягнення організацією своїх цілей).
Таким чином, для здійснення управління необхідні цілі, планування,
організація та контроль. Ефект управлінської діяльності залежить від досвіду,
здібностей, якостей (зокрема контактність, увага, рішучість тощо) [47, с. 61].
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Етичний стиль поведінки менеджера формується на базі наявних особливих
здібностей до управлінської діяльності: уміння вирішувати нестандартні
проблеми; уміння мислити масштабно; уміння реально оцінювати себе та свої
можливості, самостійно приймати рішення; уміння правильно оцінювати
діяльність співробітників і партнерів. Зазначені вище характеристики загалом є
соціально-етичними нормативами. При цьому аналіз різних професійних
моральних якостей засвідчує, що вони, в першу чергу, вносять у професію
«вимір соціальної відповідальності та орієнтують діяльність спеціаліста на
спільне благо» [47, с. 62].
Річард

Л. Дафт,

професор

Школи

менеджменту

Університету

Вандербілта, впевнений, що вплив менеджера ґрунтується на особистісних
якостях, а не на посадовій владі [51, с.18‒123]. Це підтверджує ідею, що на
сучасному етапі розвитку суспільства найбільш ефективним є таке управління,
яке спрямоване на підвищення ролі людського фактору. Саме людський фактор
у сфері управління забезпечує розвиток кожного працівника, задоволення його
особистих інтересів, розвиває творчі здібності кожного члена колективу та
ініціативу.
У сучасній науковій літературі з управління поняття «менеджмент»
підміняють

поняттям

«лідерство»,

що

є

неправомірним.

Професор

С. Калашнікова переконана: «Розрізнення цих понять є принциповим, оскільки
менеджмент і лідерство є двома різними еволюційними рівнями управління»
[85, с. 75]; «лідерство ‒ вищий у порівнянні з адмініструванням і
менеджментом еволюційний та якісний рівень управління» [85, c. 95]. М. Ке де
Врі відносить менеджерів і лідерів до різних типів, приписуючи першим
можливість «примусити людей діяти», а другим – «спроможність надихати»
[119, с. 21]. До проблеми визначення функціонального призначення лідера
зверталися П. Сенге [195], Б. Крилов [112]. Як головну функцію лідера І. Адізес
виділяє інтеграцію [2].
Узагальнюючи вищесказане вважаємо, що підготовка студентів до
виконання функційних обов’язків не є самодостатнім завданням. На думку
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С. Кримського головною метою сучасної освіти є «підготовка високодуховного,
інноваційно активного лідера науково-технічних, економічних, політичних і
соціальних трансформацій» [111]. Сутнісною ознакою нової парадигми має
бути морально-етична та ціннісна орієнтація управлінської діяльності, оскільки
наявні соціально-економічні зміни у суспільстві особливо актуалізують роль
моралі як «невід’ємного фактора культури соціально-економічного управління
у системі економічної життєдіяльності соціуму. Вони також вимагають
адекватних дій в управлінській стратегії, де людина – особистість, яка
акумулює у собі моральні якості, потреби і здібності» [155, с. 8].
Результати аналізу особливостей професійної діяльності та функцій
майбутніх менеджерів економічного профілю дають можливість зробити
висновки:

професійно-етична

компетентність

майбутнього

менеджера

передбачає здатність керувати організаціями на основі гуманістичних,
морально-етичних

принципів,

норм

і

цінностей;

професійно-етична

компетентність має інтегрований характер і поєднує певний комплекс знань,
умінь і відносин, що їх набувають студенти у процесі фахової підготовки.
Таким

чином,

професійно-етична

компетентність

майбутнього

менеджера економісного профілю - це здатність інтегрувати ціннісні
орієнтири, теоретичні знання, практичні уміння та особистісні якості
менеджера, що забезпечує здійснення управлінської діяльності на засадах
професійної етики.
Для визначення структури професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів ми керувалися ідеями дослідників щодо визначення структури
професійної, етичної й професійно-етичної компетентностей як цілісних
систем.

Професійна

компонента

покликана

відображати

особливості

професійної діяльності працівника, а етична ‒ ставлення, ціннісні орієнтації,
переживання.
Досліджуючи сутність, структурні компоненти та фактори впливу на
компетентність, відомий британський психолог Дж. Равен [185] описує модель
С.-Джонсона, яка показує, що поведінка індивіда є результатом взаємодії трьох
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змінних: навичок і здібностей (компетентностей); мотивації; ситуації, в якій
перебувають люди. Ураховуючи різні думки науковців, Л. Хоружа [242, с. 113]
в монографії «Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів:
теорія і практика», окреслюючи складові професійно-етичної компетентності
вчителів визначає три складові: змістової (когнітивної), особистісної та
операційно-процесуальної.
Проблема визначення змісту компонентів компетентності є питанням, яке
розглядається в низці дисертаційних робіт. Д. Годлевська, яка визначає у своїй
праці модель комунікативної компетентності, містить такі складники:
соціально-комунікативний
особистісно-емоційний

(наявність комунікаційних
(рефлексія,

креативність);

умінь

і

навичок);

діяльнісний

(вияв

комунікаційної компетентності як чинник впливу на оточуючих) [37, с. 12].
О. Грінвальд [41, с. 13], досліджуючи соціально-етичну компетентність
студентів

ВНЗ

зазначає

таку

структуру

компетентності: теоретичний

аспект (знання етичних основ професійної діяльності); практичний аспект
(уміння та навички виконання професійної діяльності, що відповідають нормам
та вимогам професійної етики, службового етикету); індивідуальний аспект
(рефлексивні уміння, мотиваційно-ціннісні орієнтації та морально-вольові
якості).
Проаналізувавши дослідження і взявши за основу позицію Н. Кузьміної
[114],

В. Гриців

запропонувала

такі

компоненти

професійно-етичної

компетентності майбутніх фахівців банківської справи: проектно-креативний
компонент, який проявляється в умінні обирати найбільш раціональні форми
роботи для різних видів діяльності банківського працівника; організаторськодіагностичний, що полягає в умінні аналізувати, прогнозувати кінцевий
результат своєї професійної діяльності; рефлексивний компонент ‒ здатність до
самоусвідомлення та самопізнання своєї професійної діяльності [42].
Сутність, зміст і структурні компоненти (аксіологічний, технологічний,
особистісно-творчий) професійно-етичної культури соціального педагога
розкрила О. Пономаренко [176]. Дослідження О. Кривошеєвої присвячене
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формуванню професійної етики майстрів виробничого навчання в професійнотехнічних навчальних закладах [110]. У ньому визначено когнітивно-змістовий,
мотиваційно-діяльнісний

і

комунікативно-особистісний

компоненти

професійної етики, обґрунтовані педагогічні умови формування професійної
етики майстра виробничого навчання: наступності, етичної компетентності,
єдності професіоналізму та моральності в професійній діяльності, урахування
впливу середовища тощо.
Російський педагог В. Мінін вважає за потрібне наголошувати на таких
компонентах етичної компетентності як: аксіологічний, когнітивний та
технологічний

[139].

Складовими

професійно-етичної

компетентності

персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку Д. Вербівський
називає: когнітивний елемент (система професійно-етичних знань, яку
необхідно засвоїти у процесі спеціальної підготовки); операційний елемент
(система форм роботи (традиційних та інноваційних) цілеспрямованого
формування морально-етичних якостей); інтегративний елемент (формування
вмінь проектувати програму подальшого самовдосконалення професійноетичних якостей) [27, с. 31].
Н. Петренко, опрацьовуючи проблему формування професійно-етичної
компетентності офіцерів-прикордонників зазначає, що дана компетентність є
елементом базової (загальної) компетентності людини. Теоретичний аналіз
сутності професійно-етичної компетентності дозволяє автору дисертаційної
роботи

виділити

взаємопов’язані

компоненти: мотиваційно-ціннісний,

змістовий, особистісний, операційний та рефлексивний [167, с. 60].
Проаналізувавши підходи до вивчення структури професійно-етичної
компетентності, можна зробити висновок, що її компонентами є: знання
(моральних норм), мотиви (спонукання до дотримання моральних норм),
уміння та навички поведінки (безпосереднє виконання професійної діяльності з
урахуванням моральних норм) та рефлексія (прагнення до самоаналізу та
самовдосконалення). Отже, екстраполюючи вищезазначені ідеї, спираючись на
ключові поняття «професійної етики», компоненти етики як філософської
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категорії (моральну свідомість, моральні стосунки, моральну діяльність)
вважаємо за доцільне професійно-етичну компетентність майбутніх менеджерів
економічного профілю представити як сукупність чотирьох компонентів:
мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного та особистісного, що
відображено на рис. 1.1.
Професійно-етична компетентність
майбутніх менеджерів

мотиваційноціннісний
компонент

когнітивний
діяльнісний
майбутнього
менеджера
компонент
компонент

особистісний
компонент

майбньогоменед
когнітивний
жеракомпетентності майбутніх
компонент
Рис.1.1 Компоненти професійно-етичної

менеджерів економічного профілю
майбутнього
менеджера
Проаналізуємо
кожний з компонентів досліджуваної компетентості.

Мотиваційно-ціннісний

компонент

пов’язаний

з

усвідомленням

важливості мотиваційно-ціннісних аспектів управлінської діяльності, які мають
слугувати її підґрунтям.
У процесі формування професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю своєрідним ядром є поняття «цінність», яке
в словнику з етики формулюється як «специфічне соціальне визначення
об’єктів навколишнього світу, яке характеризує їх позитивне чи негативне
значення для людини та суспільства» [208, с. 380]. Словник української мови
розглядає цінність «як об’єкт, який відображений, усвідомлений і оцінений
людиною у світлі її ідеалів, інтересів і потреб» [209, с. 237]. Новітній
філософський словник «цінність» визначає як «поняття, що вказує на людське,
соціальне і культурне значення певних об’єктів і явищ, відсилає до світу
належного, цільового, змістових основ, Абсолюту» [153, с. 598].
Подібне

визначення

зустрічається

й

у

психології.

Цінність

використовується як поняття для позначення об’єктів, явищ та їх властивостей,
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а також абстрактних ідей, що уособлюють у собі суспільні ідеали і виступають
завдяки цьому як еталон належного (І. Бех, Л. Виготський, І. Кон, А. Маслоу,
С. Рубінштейн, В. Тугарінов, Н. Щуркова). У широкому розумінні у ролі
цінностей можуть виступати не тільки абстрактні привабливі ідеї, а стабільно
важливі для людини матеріальні блага. У вузькому розумінні цінності
уособлюють, як правило, духовні ідеї, що вміщуються в поняттях, мають
високий ступінь узагальнення і усвідомлюються особистістю в процесі
засвоєння культурологічного досвіду людства. Віце-президент Академії
педагогічних наук України В. Луговий стверджує: «... якщо знання ‒ продукт
абстрактного мислення, що абстрагує істинне від суб’єктивного, то цінності ‒
емоційно-почуттєве переживання, що виражає ставлення суб’єкта до об’єкта,
співвідносячи останній до своїх потреб та враховуючи ймовірність їх
задоволення, опановуючи цей об’єкт» [126].
Система цінностей утверджує межі соціокультурної активності людини
або іншого соціального об’єкта і є важливим регулятором діяльності людей у
соціумі, фактором інтеграції соціальних систем різного рівня. Система
цінностей подає модель, спосіб життя і функціонує у вигляді стереотипів
поведінки. Українська дослідниця Г. Чайка вважає, що професійні цінності є
ядром формування професійної культури фахівця [245, с.33]. Професійні
цінності менеджера вона розподіляє на дві групи: особистісні (гідність,
чесність, моральність, цілеспрямованість, терпимість, комунікабельність,
моральність) та суто професійні (відданість справі, дисциплінованість,
професійну

компетентність,

раціоналізм,

інноваційність,

творчість,

самовдосконалення, рішучість, гнучкість, наполегливість).
Важливою у контексті дослідження є думка Н. Яремчук. Досліджуючи
питання формування системи професійних орієнтацій майбутніх менеджерів
економічного профілю, виявила, що найбільшою проблемою їх професійної
підготовки є необхідність гармонійного поєднання духовно-моральних та
матеріально-прагматичних цінностей, оскільки сама професійна діяльність
менеджера

носить

практично-утилітарний

характер.

Відтак,

специфіка
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професійної діяльності менеджера такі явища економічного життя як: добробут,
гроші,

конкурентоспроможність,

корисність,

ділова

успішність,

ділова

активність та інші ‒ робить важливими професійними цінностями цього
фахівця. Разом з тим, варто до списку додати такі цінності, як економічна
самоідентифікація,

професійна

компетентність,

спілкування,

взаємодія,

старанність, чесність, добробут суспільства та інші [261, с. 132–138].
Проаналізувавши міжнародні та російські етичні кодекси менеджерів та
керівників, державні освітні стандарти М. Синякова та О. Шкіндер, дійшли
висновку, що професійні цінності менеджерів класифікуються наступним
чином: відношення до справи, яке спирається на професійні знання та навички;
відношення до суспільства, що передбачає можливість вибудовувати відносини
та безконфліктно взаємодіяти з людьми; відношення до підлеглих як здатність
вести себе соціально адекватно та налаштовувати колектив на творчу працю;
відношення до себе як до професіонала, що пов’язано із неперервним
професійним та особистісним зростанням, самоосвітою, самоконтролем,
здатністю діяти в умовах невизначеності [198, с. 31–36].
Мотиваційно-ціннісний компонент дає уявлення про природу мотивів
професійної діяльності фахівця. Адже глибина, міцність, емоційна яскравість
особистісної мотивації забезпечує підвищення навчально-пізнавальних дій
майбутніх фахівців і надає конкретної спрямованості їхній діяльності.
У психолого-педагогічних дослідженнях (С. Максименко, В. Москалець,
В. Москаленко, Г. Балл) не раз підкреслювалося, що професійний розвиток
означає зміну мотиваційної сфери особистості: від посилення значення
загальнолюдських цінностей до зростання умінь прогнозувати, планувати, а
потім здійснювати на практиці саме ті дії, які відповідають названим вище
потребам, інтересам та цінностям.
У науковій літературі налічується чимало детальних класифікацій потреб,
однак жодна з них не одержала широкого поширення. Ми поділяємо думку
Б. Додонова, який визначив потребу як внутрішню програму життєдіяльності
людини, предмет якої може виступати для людини в трьох видах: як «річ в
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собі», коли відповідний матеріальний або ідеальний об’єкт ще «не впізнаний»
індивідом або зовсім йому невідомий; як цінність, коли індивід пізнає в ньому
саме те, в чому зазнає нужду; як мотив, якщо предмет потреби не тільки
впізнаний як такий, але й зумовлює певний акт цілепокладання [58, с. 126].
Отже, предмет, який відповідає актуальній потребі, виступає засобом її
задоволення є мотивом. Мотивацію слід розглядати в декількох значеннях: як
наявність певної системи факторів (причин), що спонукають до відповідної
активності (або бездіяльності); як свідоме використання системи збудників, що
забезпечують активізацію певних дій; як процес розгортання певної системи
збудників в структурі відповідної діяльності. Мотивація (в системі професійної
підготовки) ‒ це процес і результат розвитку у суб’єкта професійного навчання
системи випереджаючих спонукань на основі передбачення уявлень про
майбутню, діяльності, її цілях, цінностях, сенсах та виконуваної ролі [57, с.
126].
Професійно-мотиваційна сфера особистості містить два основних
складника:

зовнішню

й

внутрішню

мотивацію.

У

контексті

нашого

дослідження, зовнішня мотивація ‒ усвідомлення особистістю ролі професійноетичної компетентності сприяє підвищенню бажання оволодіти знаннями про
цінності, у світлі яких визначаються норми поведінки та їх мета. У свою чергу,
внутрішня мотивація включає: пізнавальний інтерес, що ґрунтується на інтересі
студентів до змісту майбутньої професійної діяльності (намагання пізнання
нового, корисного та необхідного) та процесі пізнавальних дій; мотиви
досягнення, в основу яких, за словами Д. Аткінсона [5, с. 231], покладене
прагнення людини до успіху й уникнення невдач (це можуть бути широкі
соціальні мотиви, мотиви самовизначення, самовдосконалення, вузькокорисні
мотиви й негативні мотиви). На думку А. Доброскок особливостями розвитку
професійної мотивації майбутніх менеджерів є: значимість професії та
поінформованість про неї, ціннісна насиченість, ієрархія прагматичних
цінностей, залежність від способу-ідеалу, ймовірність мотиваційної кризи,
неконформність розвитку [57].
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Таким чином, формування професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю має орієнтуватися спочатку на розвиток у
майбутніх фахівців мотивації навчально-пізнавальних дій, а вже у другу чергу –
на мотивацію досягнень. Це пояснюється тим, що під час розвитку мотивації
навчально-пізнавальних дій основна увага суб’єктів педагогічної взаємодії
зосереджується на змісті та сенсі досліджуваної компетентності, а у випадку
мотивації досягнень – тільки на кінцевому результаті процесу її формування.
Когнітивний

компонент

охоплює

сферу

формування

моральної свідомості особистості через систему етичних знань для сприйняття
значення і змісту цінностей, взірців, принципів поведінки та спілкування.
Когнітивний компонент відповідає на питання: чи засвоєні майбутнім
менеджером загальнолюдські норми моралі, якою мірою він співвідносить свої
переконання і поведінку з існуючими нормами професійної етики, спирається
на етичні знання як спосіб вирішення ситуацій морального вибору. Через
систему етичних знань майбутній менеджер сприймає значення і зміст
цінностей, взірців, принципів поведінки, спілкування, які в професійній
діяльності стають його орієнтирами. Безперечно, етичні знання можуть стати
регулятором моральної поведінки майбутнього менеджера тільки в процесі
суб’єктивного переживання, особистісного ставлення до моральних норм,
позитивного досвіду їх застосування. На думку дослідників, основу етичних
знань становлять професійні моральні норми [21, 22, 40, 66].
Норма моралі діяльності менеджера — загальна змістова вимога до
поведінки у його стосунках стосовно колег, клієнтів, взаємодіючих організацій
(додаток А). Наведений приклад Етичного кодексу спеціаліста із соціальної
роботи (професія яка, як і професія менеджера відноситься до професій типу
«людина-людина) [147] засвідчує, що в межах змістової складової професійноетичної компетентності важливе місце посідає знання принципів діяльності
менеджера: повага до гідності кожної людини; пріоритетність інтересів
клієнтів;

врівноваженість; довіра

та

взаємодія

у

вирішенні

проблем

клієнта; доступність послуг; привітні стосунки з співробітниками; дотримання
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норм

професійної

задоволення

від

етики; підтримка

своєї

роботи.

належного

Діяльність

іміджу; отримування

менеджера

повинна

бути

цілеспрямованною та забезпечувати належний його психологічний стан.
Отже,

когнітивний

компонент

професійно-етичної

компетентності

майбутніх менеджерів економічного профілю забезпечує засвоєння знань про
цінності, про моральні норми, спрямовуючи майбутню діяльність на
дотримання етичних професійних норм.
Діяльнісний компонент виявляється у сформованості у студентів умінь до
здійснення

управлінської

діяльності

на

засадах

професійної

етики,

налагоджувати комунікативні контакти з партнерами з урахуванням ділової
етики та культури професійного спілкування.
Н. Кодінцева вважає, що одиницею аналізу компетентності є розв’язання
проблемної ситуації в процесі міжособистісної взаємодії. Тобто формально її
можна визначити як представленість у ментальному досвіді індивіда
різноманітних типів проблемних ситуацій взаємодії та володіння способами їх
вирішення [94, с. 76]. Ю. Майсурадзе доповнює поняття компетентності
знанням наслідків застосування певного способу діяльності [130, с. 12]. Таким
чином, недоцільно зводити професійно-етичну компетентність майбутніх
менеджерів лише до

вміння розв’язувати проблемні

етичні

ситуації.

Компетентна людина передовсім має вибудовувати взаємодію в такий спосіб,
щоб не допустити виникнення ситуації конфлікту.
Професійно-етична компетентність майбутніх менеджерів економічного
профілю нами розглядається також у контексті дослідження функціональної
грамотності фахівця. В. Гаврилюк розглядає функціональну неграмотність як
нездатність працівника чи громадянина ефективно виконувати свої професійні
та соціокультурні функції (частиною яких є морально-етична складова),
незважаючи на здобуту освіту [33, с. 94], тобто етично некомпетентна людина
визнається функціонально неграмотною.
Зважаючи на накопичений базис розробки діяльнісного компонента
професійно-етичної компетентності, ця структурна складова охоплює: способи

41

етичних дій (засоби, форми), тактику особистісно зорієнтованої поведінки,
комунікативні здібності.
Особистісний

компонент

морально-особистісних
професійної

якостей

діяльності:

передбачає
та

якостей,

організованості,

сформованість

у

студентів

необхідних

для

успішної

активності,

інтелектуальної

мобільності, комунікабельності, емоційної стійкості, толерантності, прагнення
до самоаналізу і самовдосконалення.
Серед морально-психологічних якостей менеджерів науковці називають:
високі життєві ідеали, гуманізм, чесність і правдивість, справедливість і
об’єктивність, воля і мужність, розвинуте почуття обов՚язку і відповідальності,
інтелігентність і толерантність, тактовність у взаємовідносинах, емоційна
стриманість, ввічливість, безмежна терпеливість, комунікативні здібності,
ділова та особиста репутація [193, 196, 199].
В. Бейнум визначив такі якості, необхідні компетентному менеджеру,
який працює в економічній сфері: здатність приймати відповідальні рішення,
особливо коли необхідно порушити правила задля потреб конкретної ситуації,
здатність сприймати роботу своєї установи в контексті вимог всього
суспільства, а також вміння перекладати прийняття деяких рішень на підлеглих
[264, с. 26]. Крім цього, цікавим є твердження американського психоаналітика
Макусі щодо виникнення нового «соціального типу» менеджера, якому
притаманні вміло контрольована агресивність, гнучкість, холоднокровність при
великому напруженні, здатність оцінювати все в світі конкуренції, прагнення
завжди бути переможцем, честолюбство, прагнення реалізувати кар’єрні плани
[193]. Характерними рисами менеджера-лідера є висока впевненість у собі,
домінування, рішучість, глибока впевненість у своїх ідеях, сильна потреба у
владі та уважність стосовно оточуючого світу [141, с.113]. На думку
С. Калашнікової, запорукою успішного професійного становлення майбутніх
фахівців є формування лідерських якостей майбутніх менеджерів: «Власний
приклад лідера виступає одним із головних і потужних інструментів сучасного
управління, де саме «людська особистість», особистість лідера — є основним
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фактором впливу» [85, с. 32]. Моральне лідерство управлінця – одна з
необхідних вимог стійкого розвитку організації у будь-якій сфері, оскільки
«найбільше значення для життя суспільства мають ті лідери, які незалежно від
сфери своєї діяльності, здатні уособлювати справжнє лідерство, виступаючи як
втіленням концентрованої всебічної освіченості і високої духовності» [219].
Опитування 75 керівників вищої ланки, проведене американським журналом
для бізнесменів «Форчун», визначило п’ятнадцять характеристик лідера:
розсудливість, ініціатива, передбачення, енергія, наполегливість, уміння
поводитися з людcьми, рішучість, надійність, емоційна стійкість, чесність,
честолюбство, захопленість, об’єктивність і співробітництво. Майже третина з
75 опитаних сказали, що вважають ці якості обов’язковими [1, c. 26].
Отже, професійна підготовка менеджерів передбачає формування як
соціальних якостей ‒ формування відповідальності, дисципліни, ініціативи,
підпорядкування особистих інтересів загальним, уміння приймати рішення,
розгортати позитивно спрямовану взаємодію [199, с. 42] так і уміння міркувати,
здійснювати самоаналіз діяльності (рефлексувати).
У філософському енциклопедичному словнику поняття «рефлексія»
трактується як «принцип людського мислення, що спрямовує його на
осмислення й усвідомлення власних форм і передумов; предметний розгляд
самого знання, критичний аналіз його змісту та методів пізнання; діяльність
самопізнання, що розкриває внутрішню будову й специфіку духовного світу
людини» [235, с. 579]. Термін «рефлексія» в науці започаткував французький
філософ Рене Декарт. У праці «Розмова з Бурманом» він зазначав, що
усвідомлювати – це насамперед означає мислити, а також рефлексувати над
своїм власним мисленням. Науковець порівнював рефлексію зі здатністю
людини зосереджуватися на своїх думках, а також усвідомлювати їх зміст,
абстрагуючись при цьому від усього зовнішнього та тілесного.
За твердженням І. Беха, рефлексія ‒ мислення, яке особистість спрямовує
на пізнання себе і внутрішнього світу [16, с. 42‒43].У монографії «Рефлексiя
основоположень методологiй фiлософiї науки» В. Чуйко поняття «рефлексiя»
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трактує як спосiб фiлософських мiркувань, котрий полягає саме в постiйному
врахуваннi наявностi насамперед самоусвiдомлення власного «Я» [249]. Із
психологічного погляду, рефлексію вивчають як процес самопізнання
суб’єктом безпосередньо свого внутрішнього світу, а також стану психічних
процесів.
Отже, рефлексія ‒ процес активного осмислення стану та дій індивіда й
інших людей, включених у розв’язання завдань. Рефлексія може здійснюватися
як у внутрішньому плані (переживання й самозвіт індивіда), так і в
зовнішньому (спільний пошук рішення). Крім того, рефлексія може бути
спрямована на предмет діяльності, саму діяльність, дії індивіда або інших
людей, їхню взаємодію. У процесі рефлексії забезпечується самопізнання,
саморозвиток, саморегуляція особистості. Значною мірою рівень розвитку
рефлексії (як спроможності) дає особистості розуміння самості – у
взаємозв’язку й автономності, Я‒дійсного, Я‒ідеального, Я‒в очах інших,
Я‒для

інших.

Вона

сприяє

розвитку

таких

людських

якостей,

як

самокритичність, сприйнятливість до іншої особистості або думки, здатності
побачити себе «іншими очима», що дає можливість змінити власну поведінку,
зробити її адекватною ситуації, а також власним можливостям. Етичні вчинки
можливі на основі досягнення гармонії всередині себе (самоконтроль,
самопізнання, рефлексія). Механізм рефлексії в процесі діяльності відіграє
особливу роль, тому що особистість постійно аналізує, усвідомлює етичну
правомірність своїх вчинків [216].
Рефлексія є своєрідним умінням студента здійснювати самооцінку,
самоаналіз, самокорекцію власної поведінки, власної діяльності. При цьому
слід

зазначити, що

саме рефлексія

в

професійній сфері передбачає

усвідомлення особистістю себе як носія певних професійних соціально-етичних
цінностей, які проявляються як відображення стандартизованої професійної
поведінки, обумовленої конкретною ситуацією. У студентів часто виникають
труднощі рефлексивного характеру при здійсненні навчальної діяльності.
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Відсутність самопізнання, умінь аналізувати власні думки, неупереджено
оцінювати свої можливості негативно впливають на процес навчання.
Отже, зміст та структура професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю має свої особливості, які пов’язані із
специфікою

фахової

діяльності.

А

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю треба розглядати
як специфічний вид індивідуального розвитку, забезпечувати здатність до
ціннісної орієнтації та саморегуляції.

1.3. Концептуальні підходи та принципи до формування професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю
Розуміння

сутності,

змісту

та

структури

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю дає можливість
проаналізувати особливості її формування.
Для нашого дослідження цікавою є позиція В. Болотова. Він вважає, що
механізм формування компетентності полягає в самостійному процесі пошуку
та розвитку власної професійної діяльності, тому компетентності не можна
навчити, її можна тільки формувати [18, с. 10]. Тому наше дослідження
потребує уточнення поняття «формування» як у психолого-педагогічному, так і
в філософському аспектах. Серед науковців однозначного тлумачення поняття
«формування» немає.
В словнику з професійної педагогіки «формування» тлумачиться як «дія
за значенням дієслова «формувати»; формувати – надавати чому-небудь якоїнебудь форми, вигляду; організовувати, складати, створювати [210, с. 624]. У
словнику з педагогіки (А. Коджаспіров, Г. Коджаспірова) [88] формування
визначається як процес розвитку та становлення особистості під впливом
зовнішніх дій виховання, навчання, соціального середовища; цілеспрямований
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розвиток особистості або її сторін, якостей під впливом виховання та навчання,
процес становлення людини як суб’єкта та об’єкта суспільних відносин.
У підручнику з педагогіки (А. Кузьмінський, В. Омеляненко) [115, с. 52]
«формування» визначено як процес розвитку та становлення особистості під
впливом зовнішніх дій виховання, навчання, соціального середовища;
цілеспрямований розвиток особистості чи яких-небудь її сторін, якостей під
впливом виховання та навчання; процес становлення людини як суб’єкта та
об’єкта суспільних відносин. С. Сисоєва в підручнику з «Основ педагогічної
творчості» наголошує, що «формування – це педагогічне управління
індивідуальним становленням людської особистості» [197, с. 142]. Авторка
процес формування творчої особистості учня розглядає як педагогічне
управління розвитком потенційних творчих можливостей дитини, формуванням
у неї таких творчих якостей, які забезпечують успішність у творчій діяльності,
індивідуальне становлення особистості як суспільно активного учня.
Я. Сікора поняття «формування» розглядає як процес опанування стійких,
інтегрованих, системних знань з педагогіки, психології, інформатики та
методики її викладання, уміння застосовувати їх у нових, нестандартних
ситуаціях, розвитку особистісних якостей і властивостей, що забезпечить
особистості здатність до продуктивної професійної діяльності [200, с. 51]. З
позиції російського ученого В. Сластьоніна, формування ‒ процес опанування
сукупності стійких властивостей та якостей особистості [202].
З урахуванням того, що формування здійснюється в спеціально
організованій у рамках певної освітньої системи взаємодії викладачів і
студентів, що спрямована на досягнення поставленої мети, формування
професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного
профілю можна визначити як цілеспрямований й систематичний вплив на
мотиваційну, когнітивну та діяльнісну сфери студентів, метою якого є
становлення такої особистості, яка усвідомлює значення етичної складової
професійної діяльності, має розвинуті морально-особистісні якості та
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практичні вміння у сфері професійної етики, що забезпечують вибір свідомої
етичної поведінки відповідно до професійно-етичних норм.
Отже, процес формування професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів має бути системним та вимагає застосування цілісного механізму
професійно-етичного розвитку особистості студента у процесі вивчення
суспільно-гуманітарних

дисциплін.

Від

сформованості

досліджуваної

компетентності значною мірою залежить успішність професійного становлення
майбутніх менеджерів економічного профілю.
Складність,
формування

багатогранність

професійно-етичної

і

міждисциплінарний

компетентності

статус

майбутніх

поняття

менеджерів

економічного профілю зумовлює потребу обґрунтування його методології (від
грец. «методос» – шлях, «логос» – слово, поняття), що є важливим завданням
дослідження.

Найбільш

поширені

тлумачення

терміну

«методологія»

випливають із двох його основних значень. Перше з них означає сукупність
методів і прийомів дослідження, використовуваних у якій-небудь галузі науки
[166, с. 20]. Друге – пов’язують із вченням про пізнання і перетворення
дійсності [160, с. 20]. У Філософському енциклопедичному словнику
«методологія – система принципів і засобів організації і побудови теоретичної і
практичної діяльності» [234].
Вихідною позицією у методологічному знанні означені концептуальні
принципи та підходи. Принципи, згідно з філософським розумінням дефініції
«принцип», розглядаємо як першопочаток, те, що лежить в основі добору
сукупності вихідних позицій педагогічного пошуку. Принципи встановлюють
внутрішню структурну упорядкованість наукової розвідки та конкретизують
певні аспекти закладеного в дослідженні змісту [183, с. 412].
Ключовою вимогою до дисертаційного дослідження є його методологічна
повнота

і

достатність,

тобто

використання

різних

типів

і

рівнів

концептуального аналізу. Призначення фундаментального рівня методології
формування досліджуваної компетентності полягає у тому, щоб відшукати нові
світоглядні орієнтири шляхом критичного аналізу дійсності й формування на
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цій основі нових підходів до вирішення проблеми світосприйняття. Тому
основоположними принципами дослідження є принцип об’єктивності та
єдності теоретичного і емпіричного. Принцип об’єктивності передбачає
виключення

можливості

застосування

суб’єктивізму,

однобічності

та

упередженості у підборі та оцінці фактів. Дотримання даного принципу у
дослідженні формування професійно-етичної компетентності відбувається
шляхом опосередкованого вивчення об’єктивних проявів у процесі діяльності,
поведінки, спілкуванні студентів в освітньому процесі. Принцип єдності
теоретичного і емпіричного дає можливість простежити розвиток уявлень про
компетентність менеджера та її етичну складову не лише на теоретикометодологічній основі, а й у процесі аналізу емпіричних фактів (тестування,
спостереження, бесід), фіксувати рівень теоретичного осмислення та готовність
практичного впровадження знань.
Другий

рівень

методології

(загальнонауковий)

до

формування

досліджуваної компетентності представлений принципами сутнісного аналізу
та

соціального

детермінізму.

Принцип

сутнісного

аналізу

(за

В. Загв’язинським) [38, с. 92] передбачає рух від опису до пояснення, а від
нього ‒ до прогнозування розвитку педагогічних явищ і процесів. В процесі
дослідження нами були виокремлені умови формування професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів та засоби їх реалізації; науково
обґрунтувати

модель

та

спрогнозувати

подальші

дослідження

даної

компетентності. Принцип соціального детермінізму розкриває причиннонаслідковий зв’язок явищ і принципів взаємодії. Даний принцип дозволяє
майбутнім менеджерам визначати рівень сформованості професійно-етичної
компетентності, готовності самостійно та відповідально обирати управлінські
рішення на моральних засадах.
Теоретико-методологічне значення для розробки проблеми дослідження
має

психологічний

принцип

(конкретно-науковий

рівень)

діяльнісного

опосередкування, який дає змогу вивчати розвиток особистісних характеристик
в аспекті детермінації їх змістом мети діяльності, що виконується. Даний
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принцип уможливлює розгляд професійно-етичної компетентності як цінніснофункціональне утворення, що формується у процесі навчально-пізнавальної та
практичної діяльності.
Для виокремлення концептуальних підходів до формування професійноетичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю

проаналізуємо спочатку поняття «підхід». «Всесвітня енциклопедія філософії»
розкриває

категорію,

підхід

наступним

чином:

«Підхід

–

комплекс

парадигматичних, синтегматичних і прагматичних структур та механізмів у
пізнанні або практиці, який характеризує конкуруючі між собою (або ті, що
історично змінюють один одного) стратегії і програми у філософії, науці,
політиці або в організації життя та діяльності людей» [31, с.794].
Як загальнонаукова категорія, підхід має два значення. У першому
значенні він розглядається як деякий вихідний принцип, основне положення,
яке покладено в основу дослідницької діяльності, у другому – як напрямок
вивчення об’єкта (предмета) дослідження. Істотною ознакою підходу як
методологічної категорії, за думкою Т. Давиденко [49, с. 169] є те, що він
включає в себе не тільки сукупність певних принципів і теоретичних положень,
але і відповідні їм способи діяльності. На нашу думку, повноту і всебічність
дослідження формуванням професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю, забезпечить сукупність концептуальних
підходів, які доповнюють один одного.
Виходячи з розуміння специфіки професійної діяльності майбутніх
менеджерів,

сутності

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів економічного профілю, основними концептуальними підходами до
неї виокремимо:
‒ аксіологічний підхід дозволяє спрямувати зміст професійно-економічної
підготовки менеджера на формування морально-етичних цінностей професії;
‒ соціокультурний підхід характеризує етичну компетентність як елемент
культури і передбачає етичну підготовку майбутніх менеджерів в контексті
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єдності розвитку психіки, свідомості й діяльності, створення умов для їх
самовизначення та самореалізації;
‒ системний

підхід

створює

можливість

для

вивчення

етичної

компетентності менеджера з позицій цілісності і взаємозумовленості її
структурних

та

функціональних

компонентів,

зв’язків

між

окремими

елементами системи формування утворення;
‒ синергетичний

підхід

передбачає

розгляд

процесу

формування

професійно-етичної компетентності як відкритої нелінійної системи;
‒ полісуб’єктний (діалогічний) підхід відображає єдність діалогічного,
особистісного і діяльнісного аспектів, що становить суть методології
гуманістичного менеджмента. Це дозволяє розглядати професійно-етичну
компетентність як специфічний засіб самореалізації моральної позиції
особистості,

сукупність

психорефлексивних

і

соціально-психологічних

особистісних утворень;
‒ ґендерний підхід в процесі підготовки майбутнього фахівця постає
механізмом досягнення ґендерної рівності й утвердження рівних можливостей
для самореалізації кожної особистості.
Розглянемо визначені підходи детальніше.
Аксіологічний
професійно-етичної

підхід

дає

змогу

компетентності

аналізувати

майбутніх

процес

менеджерів

формування
економічного

профілю через детермінацію ціннісно-змістового ставлення менеджера до своєї
діяльності, до професійних принципів і норм, особистісних якостей. У сучасній
науці проблема цінностей є предметом міждисциплінарного дослідження.
Передусім основи ціннісного підходу висвітлюються у філософії.
Визначимо загальнофілософське трактування поняття аксіології та цінностей.
Аксіологія за філософськими словниками (грецьк. axia ‒ цінність, logos ‒ слово,
учіння) визначається як філософське дослідження природи цінностей [233, с.
11]; як філософська дисципліна, що займається дослідженням цінностей як
смислоутворювальних засад людського буття, що задають спрямованість і
вмотивованість людському життю, діяльності та конкретним діянням і вчинкам
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[31, с. 26]. О. Дробницький зазначав: «Прагнення виокремити аксіологію як
особливий аспект в розгляді філософських проблем, зокрема, базується на уяві
про необхідність доповнення точки зору «чистого знання» постановкою
питання про те, який «смисл» буття, яке призначення людини, що рухає нею в
практичній та духовній діяльності» [63, с.31].
Для вітчизняного освітнього простору означений підхід актуалізується
через проблему збереження духовної сутності освіти в умовах її масовості,
адже без цього навіть навчання впродовж життя (lіfe long learnіng) не стане
запорукою прогресивного розвитку суспільства. Президент Національної
академії педагогічних наук України академік В. Кремень наголошує: «Освіта
наповнює людину духовністю, змушує її замислюватися над сенсом і
цінностями свого існування» [109, с. 251].
Реалізація аксіологічного підходу набуває особливої актуальності у
сучасних умовах бурхливих змін ціннісних орієнтацій суспільства. Засвоєння і
створення нових цінностей можливе тільки в культурному середовищі та
завдяки духовній активності людини, її взаємодії з навколишнім світом і собою.
О. Слюсаренко

в

монографії

«Розвиток

найвищого

університетського

потенціалу в умовах глобалізації» досліджує питання місій і девізій, візій і
цінності університетських закладів «топ-30». Дані категорії застосовуються
закладами вищої освіти для ефективного інституційного функціонування і
розвитку, консолідації університетських спільнот. Авторка зазначає, що
найбільш

поширеними

цінностями

елітних

навчальних

закладів

є

різноманітність, повага, чесність, досконалість [211, c. 346].
Цінності, виконуючи функцію стимулів, створюють умови для реалізації
особистості на нормативно-рольовому і особистісно-смисловому рівнях.
Джерело

особистісно-смислової

активності

майбутнього

менеджера

економічного профілю – специфічні для його професійної діяльності потреби.
Даний підхід дозволяє якомога повніше розкрити творчі здібності менеджера,
виявити

особистісний

та

діловий

потенціал

керівника.

Основними

положеннями підходу є: професійний потенціал ґрунтується на особистісній
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системі цінностей, потребує неперервного професійного розвитку та забезпечує
в подальшому успіх діяльності менеджера; на основі розвитку ділових,
особистісних та професійних якостей менеджера відбувається розвиток його
професійного потенціалу; розвиток професійного потенціалу передбачає
усунення професійних деформацій; на кожному рівні управлінської ієрархії
висуваються нові вимоги до професійного потенціалу.
Сутність соціокультурологічного підходу як форма системного підходу
полягає в спробі розгляду суспільства як «деякої цілісності», що утворюються і
перетворюються

діяльністю

людини.

Базовими

теоріями

в

межах

соціокультурологічного підходу є філософська концепція духовної діяльності,
взаємозв’язок культури і моралі особистості, культури і освіти. Філософське й
педагогічне обґрунтування цих теорій зробили вчені: М. Бахтін, А. Гусейнов,
О. Дробницький, Н. Крилова, Г. Щедровицький та інші. Почесний доктор
Університету Рене Декарта, американський соціолог Е. Тірік’ян наголошував,
що загальна теорія соціальної реальності сьогодні не може обійтися без синтезу
соціологічних і культурно-антропологічних підходів, що вивчають відповідно
два взаємопов’язані аспекти цієї реальності ‒ соціальні інститути та культуру
[144, с. 144]. Саме соціокультурологічний підхід має з’єднувати, з одного боку,
можливість інституаціонального аналізу, а з іншого, засоби «глибинного»
аналізу. Тому використання соціокультурологічного підходу до формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю обумовлюється нагальною потребою оцінки трансформаційних
процесів в Україні. В даному дослідженні ми робимо спробу визначення
можливостей використання методології соціокультурологічного підходу у
питанні професійної підготовки майбутніх менеджерів.
Соціокультурологічний підхід передбачає формування професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю в
контексті єдності розвитку його психіки, свідомості й діяльності особистості,
антиномічності етичної свідомості та виховання.
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В широкому значенні, соціокультурний підхід «[…] визначається
сукупністю методологічних прийомів, які забезпечують аналіз будь-якої сфери
соціального і психологічного життя, зокрема сфери освіти і педагогіки, через
призму

системоутворювальних

культурологічних

понять

(«культура»,

«культурні зразки», «норми», «цінності», «побут», «спосіб життя», «культурна
діяльність», «полі культурність», «транс культурність», «інтеркультурність» та
ін.). Загалом, метою культурологічної освіти стає людина культури, змістом –
культура як середовище, а культуротворчість – спосіб розвитку людини в
культурі» [97, с. 12].
Іманентною основою соціокультурологічного підходу є культурологічні
принципи. Визначення культурологічних принципів є важливим підґрунтям для
побудови теоретичної моделі формування професійно-етичної компетентності
майбутніх

менеджерів.

Основними

визначимо

наступні:

культуровідповідності ‒ здатність освіти визначати суть культури, її динаміку,
зміст

і

компоненти

в

цілому,

створювати

умови

для

культурного

самовизначення особистості; продуктивності – можливість освіти визначати
творчу, продуктивну основу культури і створювати необхідні умови для
морального самовдосконалення людини; мультикультурності – здатність освіти
відображати розмаїття культури, її формуючий вплив на особистість [113, с.86].
Соціокультурологічний підхід орієнтує студентів на моральні цінності, на
створення нових елементів культури у процесі навчання та виховання, адже
професійно-етична компетентність для майбутніх менеджерів не може бути
лише зібранням цінностей, моральних норм для сприйняття. Професійноетична компетентність визнається як активна діяльність, що впливає на процес
самовиховання.
В науковому просторі провідною тенденцією є використання системного
підходу як методологічного підґрунтя у дослідженні багатьох педагогічних
проблем.

На

думку

І. Прангишвилі,

актуальність

системного

підходу,

визначається цілою низкою параметрів. По-перше, мистецтво системного
підходу – це, насамперед, уміння максимально просто сформулювати освітню
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проблему, використовуючи найзагальніші властивості складних систем. Подруге, системний підхід окреслює доцільні межі узагальнення й доцільні межі
розуміння структурної будови явищ, дій, процесів, як складових вищої школи.
По-третє, системний підхід є «…основою сучасного світогляду такою ж мірою,
як ньютонівська механіка була основою світогляду за часів першої промислової
революції» [178, с.150].
Педагогічна інтерпретація системного підходу дана в працях В. Долгової,
І. Драч,

Ю. Конаржевського.

Н. Кузьміної,

В. Маслова,

І. Прангишвилі,

Г. Сєрікова, В. Сластьоніна.
У наукових джерелах, як стверджує О. Іонова [83, с. 20], суть поняття
«система» тлумачиться так: певна множина взаємопов’язаних елементів, що
утворюють стійку єдність і цілісність, й має інтеграційні властивості й
закономірності (В. Кузьмін); сукупність об’єктів, взаємодія яких зумовлює
наявність

нових

інтеграційних

якостей,

що

не

властиві

частинам

(компонентам), які її утворюють. Зв’язок між компонентами настільки тісний та
органічний, що зміна одних із них викликає ту або іншу зміну інших, а нерідко
й системи в цілому (В. Афанасьєв). Опора на праці В. Садовського, а також
дослідження інших науковців (П. Анохін, С. Архангельський, В. Афанасьєв,
Ю. Бабанський, А. Берг, Кузьміна, Е. Юдін) надає можливість віднести до
основних системних принципів: цілісність, структурованість, ієрархічність,
множинність опису.
Для предмета нашого дослідження слід екстраполювати властивості
системи на педагогічну сферу. Оскільки про будь-який предмет дійсності
можна говорити лише тоді, коли визначено його складові елементи та
системостворюючі фактори, встановлені зв’язки та обґрунтована цілісність, то
виявлення вказаних характеристик і є результатом реалізації системного
підходу до вивчення педагогічного явища. Тому при розгляді процесу
формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю з системних позицій потрібно проаналізувати саме ці
системні його властивості. Для їх виокремлення розглянемо сутність поняття
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«педагогічна

система».

Поняття

«педагогічна

система»

Н. Кузьміна

характеризує як множину взаємопов’язаних структурних і функціональних
компонентів, підпорядкованих цілям виховання, освіти і навчання учнів і
дорослих людей [114]. В. Гершунський, який визначає компонентами даної
дефініції цілі, зміст, методи, засоби і організаційні форми навчання, виховання і
розвитку учнів, розглядає педагогічну систему як упорядковану сукупність
взаємопов’язаних компонентів, що характеризують

у найзагальнішому,

інваріантному вигляді всі складові, власне, педагогічної діяльності в даних
соціальних умовах [36].
Відповідно до принципів системності і цілісності, у нашому дослідженні
професійно-етична

компетентність

вивчається

як

цілісний

об’єкт

і

поліфункціональне явище. Професійно-етичну компетентність майбутніх
менеджерів економічного профілю з позицій системного підходу будемо
розглядати як цілісну систему взаємодії суб’єктів і об’єктів освітнього процесу,
за допомогою якої відбувається безперервний і цілеспрямований вплив на всі
структурні компоненти і процеси з метою формування даної компетентності.
Керована, свідома взаємодія учасників освітнього процесу при цьому має
здійснюватися на основі об’єктивних принципів, методів, змісту і технологій
діяльності з метою наповнення етичним змістом процес професійної підготовки
майбутніх менеджерів економічного профілю.
Проведене дослідження специфіки професійної діяльності майбутніх
менеджерів, моральної оцінки професії (що професія дає для суспільного
розвитку та становлення особистості) з позицій системного підходу дало змогу
виокремити системні властивості досліджуваної компетентності, а саме:
– наявність

системоутворюючого

професійно-етичної

компетентності

фактора

майбутніх

–

мети

менеджерів

(сформованості
економічного

профілю);
– структурну ієрархічність – наявність рівнів сформованості професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю;
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– взаємодію

елементів

системи

(студентів;

науково-педагогічних

працівників; змісту, методів та засобів навчання), об’єднаних спільністю мети,
що зумовлює наявність внутрішньосистемного потенціалу для збереження
цілісності та рівноваги.
Застосування системного підходу до формування професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю є доцільним у
поєднанні з синергетичним підходом.
Термін

«синергетика»

походить

від

грецького

«synergeia»

‒

«співдружність», «співпраця» і акцентує увагу на узгодженості взаємодії частин
при утворенні структури як єдиного цілого [207, с. 456]. Предметом
синергетики є механізми самоорганізації. Тому її і називають теорією
самоорганізації [213, с. 276]. У науковій літературі широко застосовується
визначення, запропоноване Г. Хакеном: «Синергетика ‒ це сукупний
колективний ефект взаємодії низки підсистем, що призводить до утворення
стійких структур і самоорганізації в складних системах» [239, с. 9].
Ю. Климонтович вважає, що синергетика ‒ новий міждисциплінарний
науковий напрям; його мета ‒ виявлення загальних ідей, методів і
закономірностей у самих різних областях природознавства, а також соціології і
навіть

лінгвістики;

більше

того,

в

рамках

синергетики

відбувається

кооперування різних спеціальних дисциплін [92, с. 111]. В освітній діяльності
синергетичний підхід ґрунтується на домінуванні самоосвіти, самоорганізації,
самоуправління. Він полягає у впливі на суб’єкт з метою його саморозкриття і
самовдосконалення, самоактуалізації в процесі співпраці з іншими людьми і з
самим собою.
Г. Коджаспирова вважає, що поняття «синергетика» дуже близько
поняттю «виховання» (у перекладі з грец. означає «спільна дія», «співпраця»).
Синергетичне розуміння світу важливо для виховання людини: синергетичному
способу мислення властиві відкритість, діалогічність, комунікативність. [95, с.
240]. Е. Нікітіна стверджує, що синергетика дозволяє відновити втрачені в
процесі розвитку педагогічної теорії зв’язку з практичною реальністю, створити

56

«комунікативний міст» між різними компонентами виховної системи та її
суб’єктами на основі розвитку діалогічності, відкритості, взаємодії [150, с. 204].
Автори фундаментальної наукової праці «Синергетика людиномірної
реальності» зазначають: «В різних культурах по-різному зберігається досвід
змін. Існують традиції в яких прийнято незважаючи ні на що залишати все
незмінним, а є й такі, де визнані цивілізовані стандарти – готовність до
мінливості. В цих культурах молодь навчають усвідомлювати течію часу і
змінність, а також на практиці застосовувати змінні критерії світосприйняття»
[232, с.210].
Синергетична концепція, просуваючи і розвиваючи досягнення класичної
науки, переконливо доводить неможливість зведення усього різноманіття явищ
і процесів у природі та в світі тільки до механістичних уявлень. Відмінними
рисами цього підходу є цілісність, міждисциплінарність, світоглядний і
методологічний плюралізм, відкритість процесу пізнання. Цілком поділяємо
позицію російського педагога В. Сластьонина [201, с.5], що принципи
синергетики у системно-синергетичній концепції педагогіки можуть бути
реалізовані як: нелінійний стиль мислення; постулювання хаосу як необхідного
творчого моменту реальності, що самоорганізується; «людиновимірність»
еволюції, коли пізнання зовнішньої реальності у своєму розвитку буде все
більше споріднюватися з пізнанням реальності внутрішньої.
Зробимо проміжний підсумок: будь-якій системі, зокрема педагогічній, не
можна нав’язувати способу існування або розвитку, але можна обирати і
стимулювати один із закладених у конкретних умовах варіантів, розраховуючи
не стільки на кібернетичний (управлінський), скільки на синергетичний
(саморегулювальний) процес, на незначні впливи, які, проте, збігаються з
можливим варіантом розвитку (їх називають резонансними).
Доцільність формування професійно-етична компетентність майбутніх
менеджерів економічного профілю на основі синергетики обумовлено, на нашу
думку, такими чинниками:
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– через свою міждисциплінарність синергетика сприяє взаємодії між
викладачами суспільно-гуманітарних дисциплін;
– поняття «самоорганізація», що є одним з ключових у синергетиці,
передовсім означає самоосвіту. Головне в освітній діяльності – не передавання
знань, а оволодіння способами актуалізації знань, способами самоосвіти.
Професійна діяльність менеджера як управлінця передбачає вирішення
моральних дилем вибору (коли обставини примушують людину прийняти лише
одне рішення за наявності кількох), причому саме прийняття рішення не
завершує акт вибору, продовженням його служить вибір засобів реалізації
рішення, його практичне здійснення й оцінка результату;
– учасники

освітнього

процесу

(адміністрація,

науково-педагогічні

працівники, студенти), з одного боку, є об’єктами для здійснення впливу, а з
іншого – суб’єктами саморозвитку та самореалізації;
– одне

з

головних

завдань

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю в процесі
вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін полягає: використавши чинники
психолого-педагогічного впливу на систему професійної підготовки, домогтися
сприятливих для студентів шляхів особистісного розвитку. Саме тому
професійна підготовка має бути орієнтована не тільки на традиційну функцію
передавання соціального досвіду, а більшою мірою на випереджальну,
превентивну функцію – підготовку людини до життя в епоху криз [102, с. 26].
В рамках даної освітньої стратегії, актуальності набуває ідея позитивної
міжособистісної взаємодії, а викладацький склад має бути готовий до
полісуб’єктної (діалогічний) педагогічної взаємодії.
У психолого-педагогічних дослідженнях, присвячених різноманітним
аспектам педагогічної взаємодії, професійна діяльність педагога розглядається
як

гармонійна

єдність

особистісного,

діяльнісного

і

комунікативного

(діалогічного), що є частинами цілісної педагогічної реальності. Глибоке
усвідомлення динамічності і множинності складових педагогічної реальності
спонукає до переосмислення педагогічної позиції, пошуку більш ефективних

58

шляхів побудови міжсуб’єктної взаємодії. Одним із таких шляхів є
запровадження

полісуб’єктного

(діалогічного)

підхіду

до

формування

професійно-етичної компетентності майбутнього менеджера економічного
профілю. Полісуб’єктний підхід відображає єдність діалогічного, особистісного
і діяльнісного

підходів

професійно-етичної

та

становить методологічну основу розвитку

компетентності

менеджерів

економічного

профілю.

Технологічне забезпечення діалогічного підходу ґрунтується на визнанні
суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників педагогічного процесу, особистіснорівноправної позиції викладача зі студентами, їх самоактуалізації.
В соціально-психологічному аспекті студентство – спільнота, що
характеризується

високою

соціальною

активністю,

яка

виявляється

у

випробовуванні та використанні нових ролей – соціальних та ґендерних.
Ґендерний підхід в освіті має спиратися на концептуальні положення ґендерної
теорії. В освітній практиці ґендерний підхід орієнтований на формування та
затвердження практики рівних, що не залежать від статевої приналежності,
можливостей самореалізації особистості у всіх сферах його життєдіяльності та
врахування статевих особливостей мислення у організації навчальних занять.
Задля дієвого впровадження ґендерного підходу в усі сфери життя
українського суспільства, зокрема й у систему освіти, у вересні 2013 р. було
прийнято Державну програму забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків на період до 2016 року. У даній Програмі пропонується варіант
розв’язання проблеми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків, а саме: «удосконалення законодавства з питань забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема, шляхом приведення його у
відповідність з міжнародними стандартами та законодавством Європейського
Союзу; здійснення заходів щодо виконання положень Декларації тисячоліття
Організації Об’єднаних Націй, зокрема, в частині забезпечення ґендерної
рівності; виконання на постійній основі робіт із впровадження ґендерних
підходів у систему освіти» [52, с. 7‒8].
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Перевага

ґендерного

підходу

в

процесі

навчання

порівняно

з

традиційними підходами полягає у наданні студентам можливості розвивати
індивідуальні здібності й інтереси незалежно від приналежності до конкретної
статі. Так, у майбутнього менеджера економічного профілю як у людини, яка
бере на себе відповідальність з прийняття управлінських рішень, повинні бути
сформовані риси особистості, що сприяють виконанню даного виду діяльності:
сильний характер, професіоналізм, ініціатива, уміння ризикувати. Проте,
прагнення до професійного успіху у багатьох жінок має суперечливий характер.
Внутрішній

конфлікт

одержав назву «конфлікту побоювання

успіху».

Професійний успіх найчастіше викликає у жінок тривогу, сумніви у власній
жіночності й здатності реалізовувати ролі матері й дружини. Культурні
традиції, як правило, підсилюють цю тривогу, формуючи взаємовиключний
вибір жінки стосовно роботи й родини. Відсутність зовнішнього тиску в
традиційно жіночих професіях призводить до різкого зниження побоювання
успіху. На нашу думку, якщо майбутній менеджер-студентка зможе поєднувати
якості справжнього лідера (сильний характер, професіоналізм, ініціатива,
уміння ризикувати) з традиційно жіночими цінностями, такими як чуйність,
гуманність, гнучкість, хитрість, практичність тощо, то вона може стати
ідеальним менеджером-управлінцем [179, с. 7]. Оскільки суспільство потребує
фахівців з мисленням, вільним від стереотипів, професійна підготовка
майбутніх менеджерів економічного профілю має стати зразком впровадження
не лише інформаційних та технічних інновацій, а й ґендерно чутливих
соціально-орієнтованих технологій [30].
Процес

формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів економічного профілю з урахуванням ґендерного підходу має
включати: змістовну частину навчального процесу, що забезпечить необхідний
комплекс знань з ґендерної проблематики (змістовні модулі у процесі вивчення
суспільно-гуманітарних

дисциплін); високий

професійний

рівень

викладацького складу, включаючи його коректну і ґендерно виважену
поведінку,

вільну

від

стереотипів

і

гідну

наслідування;

формування
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корпоративної культури ґендерного паритету; системну просвітницьку роботу
серед студентів, викладачів, співробітників щодо подолання ґендерних
стереотипів. Фактично – це нова якість майбутнього менеджера економічного
профілю: випускника/випускниці, який/яка вимагатиме відповідного до себе
ставлення, демонструватиме таку ж повагу і підтримку по відношенню до своїх
підлеглих, створюючи умови для їх самореалізації, незалежно від статі [30].
Отже,

формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів на засадах визначених нами принципах (об’єктивності, сутнісного
аналізу, соціального детермінізму, єдності теоретичного та емпіричного,
діяльнісного опосередкування) та концептуальних підходах (аксіологічного,
соціокультурного, полісуб’єктного, синергетичного, системного та ґендерного)
означає включення суб’єктного досвіду студентів в освітній процес; створення
середовища для особистісного зростання та діяльнісного самовизначення.

Висновки до першого розділу
Аналіз

теоретичних

основ

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю дозволив зробити
висновки:
1.

Проблема

формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх менеджерів економічного профілю є актуальною, оскільки в
сучасному світі існує тенденція до підвищення ролі моралі як регулятора
поведінки людини як в суспільних, так і професійних відносинах. Важливість
формування
економічного

професійно-етичної
профілю

компетентності

визначається

такими

майбутніх
чинниками:

менеджерів
по-перше,

особливостями їх професійної діяльності й корпоративної відповідальності; подруге,

підвищеними

вимогами

ринкової

економіки

до

професійної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю; по-третє,
необхідністю формування у них системи професійних, морально-етичних та
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особистісних якостей, які забезпечують готовність приймати управлінські
рішення на засадах професійної етики.
2.

Системний

підхід

до

аналізу

філософських,

соціологічних,

педагогічних, психологічних концепцій, а також урахування особливостей та
змісту професійної діяльності майбутніх менеджерів економічного профілю
надали можливість визначити професійно-етичну компетентність майбутніх
менеджерів економічного профілю як здатність інтегрувати ціннісні орієнтири,
теоретичні знання, практичні уміння та особистісні якості менеджера, що
забезпечує здійснення управлінської діяльності на засадах професійної етики.
3.

З

урахуванням

того,

що

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю здійснюється в
спеціально організованій, у рамках певної освітньої системи взаємодії
викладачів і студентів, що спрямована на досягнення поставленої мети,
формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю можна визначити як процес цілеспрямованого й
систематичного впливу на мотиваційну, когнітивну та емоційну сферу
студентів, метою якого є становлення такої особистості, яка усвідомлює
значення етичної складової своїх професійних обов’язків, має розвинуті
морально-особистісні якості та практичні

вміння

менеджера у сфері

професійної етики, що забезпечують вибір ним свідомої етичної поведінки
відповідно до професійно-етичних норм.
4.

Спираючись на наукові праці вчених, присвячених вивченню

системних особистісних утворень (до яких належить і професійно-етична
компетентність), визначені компоненти професійно-етичної компетентності:
мотиваційно-ціннісний, пов’язаний з усвідомленням важливості мотиваційноціннісних аспектів управлінської діяльності, які мають слугувати її підґрунтям;
когнітивний,

який

охоплює

сферу

формування

моральної

свідомості

особистості через систему етичних знань для сприйняття значення і змісту
цінностей, взірців, принципів поведінки та спілкування; діяльнісний, що
виявляється у сформованості у студентів умінь до здійснення управлінської
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діяльності на засадах професійної етики, налагодження комунікативних
контактів з партнерами з урахуванням ділової етики та культури професійного
спілкування; особистісний, який передбачає сформованість у студентів
морально-особистісних

якостей

та

якостей,

необхідних

для

успішної

професійної діяльності.
5.

Для

вирішення

завдань

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю виокремлено
концептуальні
синергетичний,

підходи

–

аксіологічний,

полісуб’єктний

соціокультурний,

(діалогічний),

ґендерний

та

системний,
комплекс

принципів: об’єктивності, сутнісного аналізу, соціального детермінізму, єдності
теоретичного і емпіричного та діяльнісного опосередкування.
Психолого-педагогічні дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців
щодо формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю є такими, що можуть бути застосовані платформою
створення моделі формування професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю.
Основні

наукові

результати,

представлені

відображення у в працях автора [204, 205 ‒ 207, 211].

у

розділі,

знайшли
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РОЗДІЛ 2
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО – ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

2.1. Загальна методика проведення педагогічного дослідження
Основою методики проведення педагогічного дослідження процесу
формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю стали методологічні напрацювання С. Гончаренка [38]
та В. Майбороди [128].
Сформульовано
формування

гіпотезу дослідження, яка полягає в тому, що

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін
буде ефективним, якщо:
‒ формувати у студентів систему етичних цінностей, знань та вмінь їх
використовувати в управлінської діяльності;
‒ доповнити існуючі дидактичні засоби викладання зазначених дисциплін
комплектом завдань для розвитку у студентів навичок професійно-етичної
поведінки;
‒ застосовувати

інтерактивні

методи

навчання

для

формування

особистісних якостей студентів, важливих для реалізації управлінських
функцій;
‒ забезпечити

організацію

рефлексивної

діяльності

студентів

при

вирішенні навчально-професійних завдань.
Для перевірки гіпотези та досягнення мети було проведено дослідноекспериментальну роботу на базі Вінницького національного технічного
університету (2012–2016 навчальних роках). Усього експериментальним
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дослідженням було охоплено 562 студенти, 345 – на констатувальному та 217 ‒
на формувальному етапах експерименту.
Педагогічне дослідження передбачало:
по-перше, обґрунтування необхідності формування професійно-етичної
компетентності у майбутніх менеджерів економічного профілю ;
по-друге, обґрунтування педагогічних умов формування професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю;
по-третє, експериментальну перевірку моделі формування професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю.
До участі в педагогічному експерименті на констатувальному етапі
(2012 ‒ 2013 н.р.) було залучено 345 студентів 3-го курсу за спеціальністю
«Менеджмент»; галузь знань «07 Управління та адміністрування» факультету
фундаментальної

економічної

підготовки

Вінницького

національного

технічного університету (215 студентів), факультету «Економіки і управління»
Хмельницького національного технічного університету (50 студентів) та
економічного факультету Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича (80 студентів).
На

констатувальному

етапі

було

здійснено

теоретичний

аналіз,

систематизацію і класифікацію наукового матеріалу з теми дослідження;
визначено понятійний апарат, методологічну і теоретичну основи дослідження.
Встановлено об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження.
Аналіз вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної літератури з
проблем професійно-етичної компетентності дозволив уточнити сутність
понять «компетентнісний підхід», «компетентність/компетенції», «професійна
компетентність», «професійна компетентність менеджера», «професійно-етична
компетентність майбутніх менеджерів економічного профілю», «формування
професійно-етичної
профілю»,

компетентності

визначити

компоненти

теоретично їх обґрунтувати.

майбутніх

менеджерів

професійно-етичної

економічного

компетентності,
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Для

обробки

психолого-педагогічної

та

філософської

літератури,

визначення об’єкту, предмету, мети, завдань дослідження, виокремлення
компонентів професійно-етичної компетентності; критеріїв, показників та
рівнів професійно-етичної компетентності; умов їх формування; підходів та
принципів до навчальної діяльності майбутніх менеджерів були застосовані
методи

аналізу

(контент-аналіз,

порівняння,

синтез,

абстрагування,

класифікація та прогнозування).
Слід відзначити, що сьогодні діагностика сформованості професійноетичної компетентності – одна з найменш розроблених галузей вітчизняної
педагогіки,

що

пов’язано

як

з

новим

об’єктом

діагностування

–

компетентностями (а не знаннями, уміннями та навичками), так і зі складністю
досліджуваної проблеми.
Питання якості педагогічного вимірювання є одним із найважливіших для
емпіричних досліджень. Тому вважаємо за необхідне при проведенні
експерименту та оцінці його результатів додержання наступних основних
принципів:
– плановість: проведення самого експерименту, аналіз і оцінювання його
результатів мають здійснюватися не стихійно, а з дотриманням певного плану,
етапності проведення, розробки методик оцінки та перевірки результатів.
Принцип

був

експериментальної

дотриманий
роботи,

завдяки

визначенню

прогнозуванню
порівнювальних

результатів
показників

та

критеріїв, побудові методики їх оцінки;
–

системність:

конкретизація

запланованих

результатів

навчання,

оцінювання має відповідати структурним компонентам змісту вивченого
матеріалу.

Розроблена

професійно-етичної

методика

передбачала

компетентності,

якими

формування

мають

компонентів

володіти

майбутні

менеджери економічного профілю. Оцінка навчальної діяльності передбачала
визначення рівнів сформованості даної компетентності. Таким чином,
дотримувалася рівневість та відповідність меті навчальної діяльності. Отже,
принцип дотриманий.
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– надійність – це відтворюваність вимірювання. Надійність стосується
того, якою мірою експеримент, тест чи будь-яка процедура вимірювання дає ті
самі результати за повторного вимірювання (апробація методики відбулась у
Вінницькому

національному

технічному

університеті,

Хмельницькому

національному технічному університеті та Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича);
– валідність – це відповідність вимірювання його меті, наскільки
вимірюється те, що заплановане, валідність також пов’язують з відсутністю
систематичних помилок. Для обробки експериментальних даних, аналізу
отриманих результатів, уточнення висновків і перевірки їх достовірності був
використаний

метод

математичної

статистики

(критерій

φ*

кутового

перетворення Фішера).
Розроблено модель і здійснено публікацію наукових статей у фахових
виданнях;

проведена

діагностика

сформованості

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю.
Формувальним етапом (2013 ‒ 2016 н.р.) педагогічного експерименту
було охоплено 217 студентів за спеціальністю «Менеджмент»; галузь знань «07
Управління та адміністрування», які склали – 3 експериментальні (ЕГ1; ЕГ2;
ЕГ3) та 3 контрольні групи (КГ1; КГ2; КГ3).
Дане дослідження мало наступну логічну послідовність:
по-перше – визначення контрольних та експериментальних груп;
по-друге – застосування комплексу психолого-педагогічних методик для
визначення

рівнів

сформованості

у

студентів

показників

компонентів

професійно-етичної компетентності;
по-третє – проведення аналізу отриманих результатів;
по-четверте – формування професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю можливо через впровадження в освітній
процес

визначених

гумнітарних

педагогічних

дисциплін

знаннями

умов
щодо

(збагачення
сутності

змісту

суспільно-

професійно-етичної

компетентності; застосовування інтерактивних методів навчання у процеc
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викладання

суспільно-гуманітарних дисциплін; організація

рефлексивного

аналізу процесу і результату групової та індивідуальної діяльності студентів
при вирішенні навчально-професійних завдань на їх відповідність професійним
морально-етичними нормами і вимогами);
по-п’яте – повторна діагностика рівнів сформованості професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю;
по-шосте – проведення аналізу отриманих результатів.
Змістом роботи на цьому етапі стали: оцінка ефективності реалізованих
педагогічних умов, що відображені в моделі формування професійно-етичної
компетентності

майбутніх

менеджерів

процесівивчення

суспільно-гуманітарних

економічного
дисциплін;

профілю

вивчення

й

у

аналіз

ефективності формування компонентів даної компетентності; корегування
змісту, форм, методів і засобів науково-методичного й педагогічного супроводу
формування

досліджуваної

компетентності;

впровадження

елементів

апробованої моделі в навчальний процес освітніх установ; виступи на науковопрактичних конференціях; проведення майстер-класів для викладачів вищих
навчальних закладів і одержання експертних висновків про науково-методичну
значимість

результатів

експерименту;

підготовка

наукових

публікацій

інавчального посібника, що узагальнюють результати експериментальної
роботи.
Підхід до досягнення належного рівня експериментальної роботи було
обрано нестандартний – експеримент проводився в групах впродовж трьої років
( з першого по третій курс). Такий розподіл був обумовлений, по-перше, тим,
що

вивчення

суспільно-гуманітарних

дисциплін

(«Історія

української

культури», «Основи педагогіки та психології», «Філософія», «Етика та
естетика», «Практична культурологія») відбувається впродовж перших трьох
років навчання у ВНТУ, по-друге, тим, що у великій вибірці студентів майже
всі мають рівні можливості, адже всі вони пройшли однаковий теоретичний
курс. Таким чином, початкові умови можна вважати рівними.
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Однак, значний вплив можуть, як ми вже переконалися, виявити ті
педагогічні умови, за яких провадиться навчання, адже кожен його результат
безпосередньо залежить від майстерності та професійної компетентності
педагога та додаткових умов. За таких умов, також дотримуємося валідності
експерименту, адже, проводимо його в одному вищому навчальному закладі, з,
викладачами суспільно-гуманітарних дисциплін, але вдосконалюємо методику
та педагогічні умови. Таким чином, різниця в професійності педагогів або в
організаційних умовах проведення занять не буде впливати на результати
експерименту.
Таким чином, ми повністю дотрималися вимог валідності, тим самим
скоротивши час на проведення експерименту, отримавши достатню кількість
результатів за достовірної його оцінки.
‒ ефективність – проведення експерименту та оцінювання його
результатів мають бути виконувані, але не забирати багато часу у викладачів і
студентів. Існує ряд методик, що дозволяють оцінити рівень сформованості
компонентів досліджуваної компетентностей студентів, наприклад, експертна
оцінка, тестування, індивідуальні та групові співбесіди та інші. Обраний
діагностичний апарат дає змогу виміряти рівень сформованості компонентів
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю та швидко обробити результати;
‒ об’єктивність – діагностування повинно спиратися на науково
обґрунтовані критерії та показники сформованості компонентів професійноетичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю.

Розробленні оцінні тести, складались у відповідності до об’єкту оцінювання та
базувалися на теорії педагогічного тестування, що дозволило нам об’єктивно
оцінити рівень сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю.
Отже, основні принципи експериментальної роботи дотримані.
На третьому етапі (2016 р.), контрольному, проаналізовано та
узагальнено результати дослідницько-експериментальної роботи, за допомогою
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математико-статистичних методів перевірено ефективність розробленої моделі
(перевірка

достовірності

результатів

експерименту

здійснювалась

за

допомогою статистичного критерію φ* кутового перетворення Фішера),
описано та викладено зміст експерименту, сформульовано наукові висновки,
здійснено публікацію наукових статей у фахових виданнях, проведено
апробацію

та

впровадження

результатів

дослідження

за

межами

експериментальної бази, обґрунтовано висновки дослідження, проведено
редагування тексту дисертації, підготовлено автореферат дисертаційного
дослідження.
Освітній процес проводився з дотриманням педагогічних умов, описаних
у п. 2.3, моделі – п.2.4., експериментальні дані отримувались згідно критеріїв,
обґрунтованих у п.2.2. Під час експерименту встановлювалася ефективність
розробленої моделі формування професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю.

2.2. Критерії оцінювання та рівні сформованості професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю
Модернізація національної системи освіти висуває нові вимоги щодо
рівня знань, розуміння, здатностей майбутніх фахівців. Найважливішим
завданням

сучасної

вищої

школи

є

підготовка

компетентного,

конкурентоспроможного фахівця, який, за рахунок володіння методами
етичного розв’язання різних видів професійних завдань, здатний досягати
поставленої мети в будь-яких соціокультурних ситуаціях. Ключова роль в
процесі

морально-етичного

розвитку

особистості

майбутнього

фахівця

належить періоду навчання у вищому навчальному закладі, під час якого
розпочинається активне формування особистості фахівця та закладаються
основи ефективності його майбутньої професійної діяльності.
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Обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованості професійноетичної компетентності необхідне для визначення ефективності роботи щодо її
формування

для

того,

щоб

порівняти

мету

й

отриманий

результат

експериментальних досліджень. Незважаючи на деяку умовність, критерії є
ідеальним зразком для порівняння з реальними явищами, за їх допомогою
можна встановити міру відповідності, наближення до заданої моделі
сформованості того чи іншого педагогічного явища. Критерії дають можливість
з’ясувати, яким чином і з якими затратами можна досягти результату
педагогічної дії, у нашому випадку – сформувати професійно-етичну
компетентність майбутніх менеджерів.
За словником іншомовних слів, критерій (від грец. kriterion – здатність
розрізняти) – ознака, на основі якої здійснюється оцінка, визначення або
класифікація чого-небудь, мірило оцінки [207, с. 385].
Проблему визначення критеріїв і показників у педагогічному дослідженні
опрацьовували такі відомі педагоги, як: Ю. Бабанський [7], О. Барабанщиков
[11], В. Ягупов [258]. О. Барабанщиков формулює декілька варіантів визначень
критеріїв: а) це показник, об’єктивний прояв чого-небудь; б) це психологічна
установка діагноста; в) це мірило, тобто правило, яким треба користуватись при
діагностуванні; г) це питання опитувальника, анкети, тесту тощо [11, с.23].
Компонентом критерію є показник. Показник як компонент критерію є
типовим і конкретним проявом однієї із суттєвих сторін певної якості
особистості. Його використання допомагає оцінити якість і рівень її
сформованості. О. Барабанщиков, П. Городов та інші вчені вважають, що
критерії

повинні

бути

об’єктивними

(результати

мають

відповідати

педагогічному явищу), унікальними (не повинно бути взаємопересічних
критеріїв і їх показників), повними (охоплювати найбільш значні й стійкі
сторони педагогічного явища), надійними (має бути достовірний результат у
різних умовах) і зрозумілими (усі експерти мають однозначно тлумачити
критерії та їх показники).
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Проблема

виокремлення

критеріїв

і

показників

сформованості

професійно-етичної компетентності є багатоаспектною. Для обґрунтування
критеріїв сформованості професійно-етичної компетентності фахівця важливе
значення мають праці О. Бондаревської, І. Грязнова, С. Крука, І. Харламова,
Д. Фрідмана, Л. Хоружої, Г. Штефанича та інших, які досліджували проблему
критеріїв моральної вихованості. На думку Г. Штефанича [252], вихідним при
цьому є положення про те, що сутність моральної вихованості та моральної
позиції особистості визначається спрямованістю моральних цінностей, які в
процесі їх освоєння і прийняття перетворюються на моральні якості,
активністю особистості в професійній сфері.
В. Лозова,

М. Панов,

О. Стасевська

називають

декілька

критеріїв

моральної вихованості особистості:
– знання основних норм, правил, принципів, ідеалів. Становлення
моральної культури особистості в індивідуальному житті починається саме з
уявлень про добро і зло, сприйняття їх, аналізу, відбору, створення ієрархічної
системи моральних цінностей на основі інформації про моральну культуру
сучасного суспільства;
– оцінка норм, правил, принципів, ідеалів як соціально справедливих
суспільно необхідних і гуманних;
– вчинки людини та їх відповідність проголошеним принципам,
дотримання принципів у житті, реалізація через стосунки з людьми та
природою;
– здатність особистості до морального розвитку, до самовдосконалення;
– соціальна значущість мотивів поведінки [65].
Л. Хоружа основними критеріями й показниками стану розвитку етичної
компетентності майбутніх учителів початкових класів визначила змістовий
(глибина і системність етичних знань, норм, принципів), особистісний
(домінантність етичної складової в системі цінностей майбутнього педагога,
динамічність і цілеспрямованість у професійно-особистісному моральному
самовдосконаленні),

операціонально-процесуальний

(усталеність

етичної
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позиції в ситуаціях оцінювання різних педагогічних явищ; творчість у виборі
морального рішення) та критерій діалогічної комунікативності (домінування
діалогічної комунікативної спрямованості, відкритість і довіра у спілкуванні,
контактність) [242, с.150].
Для вимірювання сформованості соціокультурної компетенції майбутніх
учителів іноземних мов Т. Колодько пропонує використовувати критерії
навчальних цілей і завдань: мобільність знань, сформованість умінь і навичок
застосовувати теоретичний матеріал на практиці (гнучкість) та критичність
мислення [97, с. 15].
Для

оцінювання

сформованості

компонентів

етнокультурної

компетентності майбутніх педагогів О. Гуренко обґрунтовує такі критерії:
мотиваційно-ціннісний, пізнавальний, діяльнісно-творчий, результативний та
проективно-перспективний (і відповідно до них три рівні сформованості
етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету: високий,
достатній, низький) [44, с. 58].
Д. Годлевська

для

оцінювання

рівнів

сформованості

професійної

комунікативної компетентності у студентів використовує інтелектуальний,
емоційний та діяльнісний критерії [37].
Досліджуючи сформованість професійної етики майстрів виробничого
навчання, О. Кривошеєва загальними критеріями сформованості їх професійної
етики називає усвідомлення етичних цінностей; критичний перегляд моральної
поведінки; моральне професійне вигорання; наявність моральних установок,
наявність моральних переконань; ставлення до суспільства, своєї професії,
праці, колег, учнів, їх батьків, до себе; розуміння доцільності етичних норм;
можливість порушення одних норм заради інших чи значущість норми в
конкретній ситуації, ієрархії моральних засад тощо. До конкретних критеріїв
дослідниця

віднесла

вимогливість,

моральну

відповідальність,

етичну

компетентність, справедливість, честь і гідність, моральний вчинок, моральні
мотиви, моральний аспект спілкування, педагогічний такт, толерантність тощо.
Інтегральним критерієм О. Кривошеєва називає критерій уявлень про моральні
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цінності, який містить уявлення про совість, свободу дії, повагу, обов’язок
тощо [110, с. 73].
Л. Гасюк

сформованість

професійної

етики

майбутніх

молодших

спеціалістів сфери побутового обслуговування визначала за такими критеріями:
інформативна насиченість, сформованість мотиваційної сфери професійної
діяльності молодшого спеціаліста, використання знань норм та правил етикету
(мовленнєвого,

професійного

тощо),

сформованість

умінь

поводитися

відповідно до норм і правил професійної етики та етикету [34].
Узагальнюючи дані проведеного аналізу наукових праць з питань
критеріїв сформованості різних видів компетентності; урахування компонентів
та особливостей професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
дозволяють виділити такі критерії сформованості:
1)

мотиваційно-ціннісний, що характеризує систему цінностей, яка

мотивує професійно-етичну поведінку;
2)

когнітивний, що характеризує цілісність знань про етичну основу

професійної діяльності;
3)

діяльнісний, що характеризує готовність до здійснення професійної

діяльності на етичних засадах;
4)

особистісний,

що

характеризує

сформованість

особистісних

якостей щодо професійно-етичної поведінки при реалізації управлінських
функцій.
Застосування критеріальної системи є більш ефективним, якщо зміст
кожного критерію конкретизується відповідними показниками. Кожен критерій
ми означили сукупністю показників, які підлягали спостереженню та
вимірюванню (табл. 2.1). Вони є достатньо деталізованими та ємними, щоб
сповна

відтворити

компетентності

всі

майбутніх

визначені
менеджерів,

компоненти
які

професійно-етичної

формувалися

в

процесі

експерименту. Кожен з критеріїв ми подали однаковою кількістю адекватних
для діагностування показників.
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Мотиваційно-ціннісному критерію відповідає ‒ усвідомлений вибір
професії менеджера; інтерес до професійної етики; сформованість мотивації до
здобуття професійно-етичних знань; усвідомлення необхідності орієнтуватись
на етичні норми і правила у своїй поведінці.
Таблиця 2.1.
Критерії та показники сформованості професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю
№Критерії

Показники сформованості професійно-етичної
компетентності

мотиваційно1
ціннісний

когнітивний
2

усвідомлений вибір професії менеджера;
інтерес до професійної етики;
сформованість мотивації до здобуття професійно-етичних
знань;
усвідомлення необхідності орієнтуватись на етичні норми і
правила у своїй поведінці
розуміння цілей і завдань професійної етики;
засвоєння понять професійної етики, її норм та принципів;

діяльнісний

осмислення змістової характеристики професійно-етичних
цінностей;
уміння аналізувати прояви професійно-етичних цінностей в
поведінці й управлінській діяльності менеджерів
уміння використовувати професійно-етичні знання в різних
ситуаціях;
розвиненість навичок професійно-етичної поведінки;
толерантне ставлення до оточуючих;
вимогливість до себе

особистісний
4

прийняття професійно-етичних цінностей як особистих
моральних принципів;
самостійність і стійкість суджень щодо професійно-етичних
норм;
самооцінка співвідношення «я-реального професійного» та «яідеального професійного»;
здатність до самоаналізу

Когнітивному критерію відповідає – розуміння цілей і завдань
професійної етики; засвоєння понять професійної етики, її норм та принципів;
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осмислення змістової характеристики професійно-етичних цінностей, уміння
аналізувати прояви професійно-етичних цінностей в поведінці й управлінській
діяльності менеджерів.
Діяльнісному ‒ уміння використовувати професійно-етичні знання в
різних ситуаціях; розвинутість навичок професійно-етичної поведінки;
толерантне ставлення до оточуючих; вимогливість до себе.
Особистісному – прийняття професійно-етичних цінностей як особистих
моральних принципів; самостійність і стійкість суджень щодо професійноетични норм; самооцінка співвідношення «Я-Реального професійного» та «Яідеального професійного», здатність до самоаналізу.
Оскільки використання цих критеріїв дозволяє порівнювати рівні
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю, передбачити результати педагогічного впливу, своєчасно вносити
необхідні корективи у освітній процес, то для ефективності експериментальної
роботи, в якості експертів були залучені викладачі суспільно-гуманітарних
кафедр та співробітники Культурно-художнього і просвітницького центру
Вінницького національного технічного університету. Основними вимогами до
експертів були: компетентність, досвід роботи в аналогічних дослідженнях,
позитивне ставлення до експертизи. Відбір у експерти серед кандидатів
проводився методом взаємних рекомендацій, анкетних даних і оцінкою
узгодженості кандидатів у експерти. До експертної роботи залучались тільки ті
кандидатури, які одержали не менше 75% позитивних виборів. Серед одержаної
групи було проведено аналіз анкетних даних (Додаток Б, Б1). Одержані дані
свідчать, що переважна кількість кандидатів у експерти мають достатній досвід
роботи (стаж роботи більше 10 років), значна частина є кандидатами наук, всі
кандидати у експерти мають досвід роботи в аналогічних експертизах та
позитивне ставлення до педагогічного дослідження даної компетентності. Для
перевірки узгодженості кандидатів у експерти було вирахувано коефіцієнт
конкордації за формулою Кенделла, яка для випадку відсутності співпадаючих
рангів має вигляд
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– середній ранг показника, Ri – сумарний ранг.
значення

коефіцієнта

конкордації

W  0.71

виявилось

значимим, що дозволило стверджувати про узгодженість групи експертів.
За результатами індивідуальних співбесід із кандидатами і було
сформовано групу експертів у кількості 8 осіб, які оцінювали рівень
сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю на основі спеціально розробленого комплексу критеріїв
та показників (додаток В2).
Окрім

якісних

характеристик

критеріїв,

у

дослідженні

стану

сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю важливо враховувати ще й кількісні. Кількісна оцінка
кожного критерію складається з оцінок кожного показника [90, с. 68]. Оцінки у
діапазоні 5–4 бали відповідають високому рівню сформованості професійноетичної компетентності, нижче 4–3 – достатньому рівню, нижче 3–2 –
середньому рівню, нижче 2–1 – недостатньому рівню, нижче 1 – низькому. При
виставленні оцінки за кожним показником було використано п’ятибальну
шкалу: 5 балів – показник яскраво виражений і виявляється систематично, у
різних діях і вчинках, за різних обставин; 4 бали – показник помітно
виражений, характерний для певного студента, виявляється систематично,
практично у всіх його діях і вчинках, але можуть бути несуттєві відхилення,
викликані недостатнім усвідомленням і сприйняттям вимог; 3 бали – показник
виражений, характерний для певного студента, виявляється обмежено і не
завжди, помітні значні відхилення, зумовлені слабким розвитком якостей,
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навіть при знанні студентом суті вимог, що висуваються до нього; 2 бали –
показник виражений слабо, незважаючи на те, що студент розуміє вимоги, які
висуваються до нього; 1бал – ознаки показника не виявляються. Ці положення
було використано для визначення рівнів сформованості професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю.
Відповідно до розроблених критеріїв і показників, урахування думок
вчених щодо рівнів вираженості та якісної відмінності станів сформованості
досліджуваної компетентності [19, 27, 34, 35, 90] було виділено три рівні
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю: високий, середній та низький.
Охарактеризуємо кожен з них.
Студенти

з

низьким

рівнем

сформованості

професійно-етичної

компетентності професію вибирають неусвідомлено, не мають інтересу до
професійної етики, професійно-етичні ідеали в них не сформовані; необхідність
дотримувати у своїй поведінці етичних норм і правил вони майже не
усвідомлюють. Студенти не розуміють цілей і завдань професійної етики, вони
погано засвоїли поняття професійної етики, її норми та принципи, не можуть
дати змістовної характеристики професійно-етичним цінностям, аналізувати їх
вияви в поведінці в управлінській діяльності. Використовувати професійноетичні знання в різних ситуаціях студенти даного рівня не вміють, розвинутість
навичок і звичок професійно-етичної поведінки в них недостатня, деколи
зверхні у ставленні до інших студентів та викладачів, невимогливі до себе.
Професійно-етичні цінності студенти не завжди сприймають як особисті
моральні принципи, несамостійні в судженнях про етичні норми, при
самооцінці співвідношення «Я-Реального професійного» та «Я-Ідеального
професійного» в студентів низького рівня сформованості досліджуваної
компетентності характеризується значною різницею показників, що свідчить
про низький рівень професійно-особистісного розвитку; почуття обов’язку,
відповідальності у таких студентів перебуває в зародковому стані. Поведінка
студентів у міжособистісній взаємодії характеризується тим, що зовні вони
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доброзичливі, однак турботу і співчуття до ближнього виявляють тільки на
словах, вони не завжди готові обмежувати свої егоїстичні бажання, часто не
виконують вимог професійної етики, не дотримуються норм етикету
спілкування, не працюють над професійно-етичним самовдосконаленням.
Студенти із середнім рівнем сформованості етичної компетентності
професію вибирають усвідомлено, але часто під впливом сторонніх, вони
мають інтерес до професійної етики, професійно-етичні ідеали в них переважно
сформовані; такі студенти переважно усвідомлюють необхідність дотримувати
у своїй поведінці етичних норм і правил. Вони в більшості випадків розуміють
цілі й завдання професійної етики, переважно засвоїли поняття професійної
етики, її норми та принципи, але не завжди можуть дати змістовну
характеристику професійно-етичним цінностям, аналізувати їх вияви в
професійній діяльності менеджера. Студенти в більшості випадків уміють
використовувати професійно-етичні знання в різних ситуаціях, навички й
звички професійно-етичної поведінки в них розвинуті посередньо, студенти в
більшості

випадків

дотримуються

вимог професійно-етичного

кодексу,

переважно доброзичливі у ставленні до товаришів та викладачів, але не завжди
вимогливі до себе. Професійно-етичні цінності такі студенти переважно
сприймають як особисті моральні принципи, деколи вони несамостійні в
судженнях про професійно-етичні норми, при самооцінці співвідношення «ЯРеального професійного» та «Я-Ідеального професійного» у студентів
характеризується значною різницею показників, нерідко не в позитивний бік
унаслідок підвищеної критичності самооцінки; мають почуття обов’язку.
Поведінка студентів у міжособистісній взаємодії характеризується тим, що
вони доброзичливі, прислухаються до старших, цінують суспільно-громадську
думку, виявляють доброту, співчуття; вони вміють обмежувати свої егоїстичні
бажання, у більшості випадків виконують вимоги професійної етики,
дотримуються норм етикету спілкування, але не систематично працюють над
професійно-етичним самовдосконаленням.
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Студенти

з

високим

рівнем

сформованості

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю професію
вибирають усвідомлено, вони мають стійкий інтерес до професійної етики,
професійно-етичні ідеали в них сформовані; студенти глибоко усвідомлюють
необхідність дотримувати у своїй поведінці етичних норм і правил.Студенти
розуміють цілі й завдання професійної етики, вони глибоко засвоїли поняття
професійної

етики,

її

норми

та

принципи,

можуть

дати

змістовну

характеристику професійно-етичним цінностям, аналізувати їх вияви у
професійній діяльності менеджера економічного профілю. Студенти вміють
використовувати професійно-етичні знання в різних ситуаціях, мають розвинуті
навички й звички професійно-етичної поведінки, завжди дотримуються вимог
професійно-етичного кодексу, доброзичливі у ставленні до товаришів та
викладачів, здатні давати правильну оцінку власним вчинкам і вчинкам інших
людей. Професійно-етичні цінності студенти сприймають як особисті моральні
принципи, самостійні в судженнях про професійно-етичні норми, при
самооцінці співвідношення «Я-Реального професійного» та «Я-Ідеального
професійного»

у

таких

студентів

характеризується

високим

ступенем

близькості, що свідчить про високий рівень професійно-особистісного
розвитку. Поведінка студентів з високим рівнем сформованості професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у
міжособистісній взаємодії характеризується тим, що вони доброзичливі,
відповідальні за доручену справу, мають розвинуте почуття обов’язку та
обмежують свої егоїстичні бажання вна користь гуманістичним поглядам на
взаємодію з колегами. Виконують вимоги професійної етики, дотримуються
норм етикету спілкування, систематично й цілеспрямовано працюють над
професійно-етичним самовдосконаленням.
Нами

було

визначено

індивідуальну

оцінку

професійно-етичної

компетентності студента як середнє арифметичне оцінок експертів. Для поділу
на підгрупи за рівнями сформованості професійно-етичної компетентності
компонентів було застосовано п’ятибальну шкалу. Студентів, середня оцінка
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яких не перевищувала 2,75, ми вважали такими, що мають низький рівень;
студенти, оцінка яких знаходиться на рівні 2,76–3,85, – мають середній рівень;
для студентів з оцінкою не менше 3,86 встановлено високий рівень
сформованості зазначеного компонента професійно-етичної компетентності.
При цьому було враховано, що самооцінка не завжди є валідною, оскільки
люди з високим рівнем зазвичай мають занижену самооцінку.
Таким чином, виділення критеріїв, показників, рівнів сформованості
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю має важливе значення для визначення педагогічних умов організації
процесу формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін.
В-першу чергу, даними напрацюваннями ми скористаємося для проведення
констатувального етапу педагогічного експерименту.
Для діагностики сформованості професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю (табл. 2.2) було використано
комплекс тестових методик: сформованість мотивації до здобуття професійноетичних знань (адаптована діагностика В.Шапарь); знання професійно-етичних
цінностей (тест «Ціннісні орієнтації» М. Рокіча); уміння використовувати
професійно-етичні знання в професійній діяльності, розвиненість навичок й
звичок професійно-етичної поведінки, дотримання вимог професійно-етичного
кодексу (тест «Етика поведінки в організації» за авторством М. Месконі,
М.Альберт, Ф. Хедоурі; анкета (за А.Кошелєвою); анкета (за Н Борбич);
методика на прояв толерантності В. Бойка); самооцінка співвідношення «яреального професійного» та «я-ідеального професійного» (картка самоаналізу
студента). Для оцінювання рівня сформованості когнітивного компоненту
використовувалися результати комплексних контрольних робіт, тести з
суспільно-гуманітарного

дисциплін.

Рівень

сформованості

діяльнісного

компоненту оцінювався за результатами виконання студентами тестових
завдань, практичних робіт, освітніх проектів.
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Таблиця 2.2

особистісний

діяльнісний

коґнітивний

мотиваційно-ціннісний

Критерії, показники, методи діагностики сформованості
професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
Показники сформованості
професійно-етичної компетентності
усвідомлений вибір
професії менеджера
інтерес до професійної етики
сформованість мотивації до
здобуття професійно-етичних
знань
усвідомлення необхідності
орієнтуватись на етичні норми і
правилам у своїй поведінці
розуміння цілей і завдань
професійної етики
засвоєння понять професійної
етики, її норм та принципів
осмислення змістової
характеристики професійноетичних цінностей
уміння аналізувати прояви
професійно-етичних цінностей в
поведінці й управлінській
діяльності менеджерів
уміння використовувати
професійно-етичні знання в
різних ситуаціях
розвиненість навичок й звичок
професійно-етичної поведінки
толерантне ставлення до
оточуючих
вимоглівість до себе
прийняття професійно-етичних
цінностей як особистих
моральних принципів
самостійність і стійкість суджень
щодо професійно-етичних норм
самооцінка співвідношення «яреального професійного» та «яідеального професійного»
здатність до самоаналізу

Діагностичний інструментарій
анкетування на виявлення
ставлення
студентів до професії
менеджера (авторський опитувальник)
анкетування на усвідомлення
студентами важливості до професійної
етики (авторський опитувальник)
бесіди із студентами,
адаптована діагностика В. Шапаря
[250]
анкетування на виявлення ставлення
студентів до професійної етики
(авторський опитувальник)
спостереження за студентами в
освітньому процесі
усні й письмові опитування, контрольні
роботи, тестування
усні й письмові опитування, контрольні
роботи, тестування
тест «Ціннісні орієнтації» (М. Рокіч),
усні й письмові опитування
анкета (за А.Кошелєвою)
анкета (за Н Борбич) [19]
методика на прояв толерантності (за
В.Бойком), адаптована
самоаналіз
тест «Ціннісні орієнтації» (М. Рокіч)
вербальна діагностика самооцінки
особистості
самоаналіз
тест «Етика поведінки в
організації»[138]
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Чітко окреслені й роздроблені критерії надали можливість об’єктивно
визначити рівень сформованості професійно-етичної компетентності учасників
експерименту.
У всіх групах заради об’єктивності було використано одні і ті ж завдання
для оцінки ступеня розвитку складових професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів. У всіх групах опитування ми проводили за однією
методикою; всі студенти були приблизно в однакових умовах. Констатуючим
дослідженням було охоплено 215 студентів 3-го курсу за спеціальністю
«Менеджмент»; галузь знань 07 «Управління та адміністрування», які вступили
до цього навчального закладу у 2010 році, а також студенти Факультету
«Економіки

і

управління»

Хмельницького

національного

технічного

університету (ХНТУ 1) у кількості 50 осіб і Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ 2) у кількості 80 осіб. Вибір даних
навчальних закладів зумовлений тим, що і ВНТУ, і ХНТУ, і ЧНУ – не належать
до ВУЗів, які надають суто економічну освіту. В технічних університетах
України, до яких належать зазначені вищі навчальні заклади, системно
проводиться скорочення годин вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін.
Тому

ми

вважаєм,

компетентності

що

майбутніх

моніторинг

сформованості

менеджерів

економічного

професійно-етичної
профілю,

дасть

можливість виявити основні тенденції, які відбуваються в даних вищих
навчальних закладах: яким виявиться стан сформованості професійно-етичної
компетентності
зменшення

майбутніх менеджерів економічного профілю за умов

варіативності

суспільно-гуманітарних

дисциплін,

зменшення

кількості годин викладання даних дисциплін.
Вимірювання рівня сформованості професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю було проведено з урахуванням
компонентів даної компетентності (мотиваційно-ціннісного, коґнітивного,
діяльнісного та особистісного) та визначених критеріїв – мотиваційноціннісного, когнітивного, діяльнісного та особистісного.
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Для вивчення стану сформованості професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю було використано такий метод
дослідження, як спостереження задля того, щоб виявити: характер відносин
студента з однокурсниками (доброзичливі, напружені, виважені); специфіку
його моральної самооцінки (позитивна, негативна, невизначена); своєрідність
поведінки в конфліктних ситуаціях (адекватна ситуації, пасивно-залежна,
агресивна). Спостереження здійснювали викладачі суспільно-гуманітарних
кафедр. Результатами спостережень стали протоколи обговорення занять або
спеціально створюваних ситуацій, аналіз опитувань, анкет.
Важливе значення мали також такі методи, як анкетування, індивідуальні
та групові бесіди; аналіз документів, вивчення результатів навчальної
діяльності студентів. Окрім цього, було використано комплекс спеціальних
методик, які дозволяли фіксувати сформованість у студентів компонентів
професійно-етичної компетентності. Це насамперед такі методики, використані
при вхідній діагностиці: 1) діагностика структури навчальної мотивації
студентів; 2) контент-аналіз психолого-педагогічної й фахової літератури для
визначення важливих професійно-етичних якостей менеджера економічного
профілю; 3) письмове опитування студентів для визначення їх уявлень про
професійно-етичні якості менеджера; 4) опитування та анкетування викладачів
кафедр суспільно-гуманітарних кафедр, співробітників Культурно-художнього і
просвітницького центру ВНТУ, а також викладачів щодо сформованості у
студентів найважливіших професійно-етичних якостей; 5) професійно-етичні
ситуації і завдання, що передбачають перевірку вміння студентів приймати
рішення у ситуаціях морального вибору; 6) самооцінка студентів своїх
професійно-етичних якостей «Я – ідеальне професійне» та «Я – реальне
професійне»; 7) експертна оцінка рівнів сформованості професійно-етичної
компетентності.
Мотиваційно-ціннісний компонент професійно-етичної компетентності
ми вивчали за допомогою авторських анкет (додаток В, В1) та адаптованої
діагностики навчальної мотивації студентів, розробленої В. Шапарем [250,
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с. 335–336] (додаток В2). Результати визначення стану сформованості
мотиваційно-ціннісного

компонента

професійно-етичної

компетентності

майбутніх менеджерів економічного профілю подано табл. 2.3.
Для оцінки рівня сформованості мотиваційно-ціннісного компонента
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю було використано діагностику мотивації студентів до здобуття
професійно-етичних знань (додаток В2), індивідуальна картка для вивчення
сформованості професійно-етичних якостей студентів (додаток Ж 2). Рівень
студента було визначено за середньою оцінкою експертів (додаток Б 2).
Таблиця 2.3
Сформованість мотиваційно-ціннісного компонента професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю
Кількість студентів, що знаходиться
на відповідному рівні, осіб (%)
ВНТУ (215)
ХНТУ 1 (50)
ЧНУ 2 (80)
10 (5,07)
1 (2,0)
7 (8,75)
106 (49,31)
25 (50,0)
34 (42,5)
99 (45,62)
24 (48,0)
39 (48,75)

Рівні
діагностованих
показників
Високий
Середній
Низький

Про рівень знань студентів основних етичних категорій можна зробити
висновок передусім за соціальними і моральними поняттями, які сформувалися
в них, а також погляди про професійні права й обов’язки, інші моральні якості.
Для встановлення рівня сформованості когнітивного та особистісного
компонентів

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

потрібно було з’ясувати, якою мірою у студентів сформовані поняття про
значимі професійно-етичні категорії, цінності та моральні норми професії,
наприклад

повагу

до

співробітників,

визнання

їх

гідності,

особисту

відповідальність за наслідки своїх вчинків, емоційна стриманість, чесність. Для
цього було використано такі діагностичні методики, як експертне оцінювання,
шкала суджень, анкетування студентів та викладачів. Для визначення найбільш
важливих професійно-етичних якостей менеджера економічного профілю було
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застосовано контент-аналіз психолого-педагогічної й фахової літератури
(Л. Карамушка [88], О. Винослівська [127], І. Саух [193], та ін.) та проведено
анкетування студентів. За результатами контент-аналізу було розроблено
анкету для майбутніх менеджерів економічного профілю. В анкеті було
запропоновано перелік професійно-етичних якостей, що їх студенти мали
оцінити за ступенем їх важливості для управлінської діяльності менеджера. До
переліку включено 20 найважливіших професійно-етичних категорій, що
стосуються діяльності менеджера (додаток Д). У переліку серед питань були
представлені

професійно-етичні

категорії

та

якості

особистості,

що

відображають світоглядні настанови (високі життєві ідеали, професійна
відповідальність і обов’язок та ін.); відношення до колективу (тактовність у
відносинах, ґендерна толерантність, чесність та ін.); відношення до себе
(особиста репутація, гідність харизматичність та ін.). У цих відносинах
виявляється як соціально відповідальна, так й професійна позиція майбутніх
менеджерів, професійно-етичні цінності та якості, єдність свідомості й
поведінки. Ознакою становлення професійно-етичної компетентності ми
вважаємо правильне розуміння суті означених понять, категорій, якостей.
За основу аналізу правильності розуміння студентами зазначених
категорій, понять, якостей було покладено такі ознаки: «3» – високий рівень
(яскраво виявляється) – повне розуміння студентом сутності розглянутої
категорії чи якості, позитивне особистісне ставлення до тих обов’язків, які
пов’язані з цією категорією; «2» – середній (виявляється часто) – правильне
розуміння суті розглянутих категорій, поняття, якості, активне, але нестійке
ставлення до відповідних обов’язків; «1» – низький рівень (слабко виявляється) ‒
неглибоке, часткове розуміння сутності розглянутої категорії, поняття, якості,
нестійке, іноді пасивне ставлення до пов’язаних з цим обов’язків.
У табл. 2.4 подано результати виконання студентами роботи щодо
характеристики основних професійно-етичних понять: студенти не вміють
давати чітке визначення понять та категорій, часто не можуть ілюструвати
зміст професійно-етичних якостей прикладами з реального життя.
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Таблиця 2.4
Рівень засвоєння студентами ВНЗ змісту професійно-етичних категорій,
понять та особистісних якостей, %
Професійно-етичні
категорії, поняття,
якості
Високі життєві ідеали
Відданість
професійному
обов’язку
Ґендерна толерантність
Емоційна стриманість
Ініціативність,
рішучість
Працьовитість
Відповідальність
Гуманістична
спрямованість
Чесність
Гідність
Компетентність
Креативність
Прогностичність
Комунікативні
здібності
Самокритичність
Самодисциплінованість
Харизматичність
Справедливість
Повага до ділової
репутації організації
Особиста репутація

Високий рівень
(повне розуміння)

Середній рівень
(правильне
розуміння)

Низький рівень
(неглибоке
розуміння)

3 бали

2 бали

1 бали

38

37

25

32

39

29

31
23

42
50

27
27

23

27

50

21
33

35
34

44
33

17

35

48

43
37
32
35
38

41
37
33
35
27

16
26
35
30
35

32

32

36

28
24
24
36

27
26
23
32

45
50
53
32

21

39

40

26

25

49

Правильно поняття чесності розуміють 43 % студентів, гідності ‒ 37 %
студентів, креативності ‒ 35 % студентів, високих життєвих ідеалів ‒ 38 %
студентів, емоційної стриманості ‒ 23 % студентів тощо. Найважливішими
професійно-етичними якостями майбутні менеджери вважають честь, гідність,
відданість професійному обов’язку, відповідальність, тактовність у відносинах.
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Студенти також підтримували думку про те, що менеджери як управлінці
мають звертати увагу на розвиток їх комунікативних здібностей, тактовності та
об’єктивно оцінювати професійну діяльність колег.
Прискіпливої уваги потребують категорії «справедливість», «ділова
репутація організації» та «особистісна репутація». Відповіді щодо розуміння
поняття «справедливість» вказують, що лише третя частина опитаних
усвідомлюють зміст та вагомість даного морального поняття, а от ставлення до
«ділової репутації організації» та «особистісної репутації», свідчать, що
студенти не готові до командної роботи і готові нести відповідальність тільки
за власні вчинки.
Окремі категорії викликали у студентів запитання щодо змісту. Категорія
«ґендерна толерантність» виявила цілу низку запитань. Якщо поняття
«толерантність» студенти розуміють в дуже загальних рисах ( Катя В. гр. 1
МФК – 2012: «розуміння, співпереживання»; Ігор К. гр.2 МФК «рівність,
порозуміння»), то термін «ґендер» потребував окремих пояснень. Студенти не
володіють інформацією щодо ґендерної теорії, не усвідомлюють причетності
даної категорії щодо подальшої професійної діяльності. Ми вважаємо, що в
процесі формувального експерименту необхідно звернути увагу на дану
проблему.
Рівень сформованості когнітивного компонента професійно-етичної
компетентності було визначено як середню арифметичну оцінку експертів
знань студентів з етики; розуміння цілей і завдань професійної етики (додаток
Б2). Результати визначення стану сформованості когнітивного компонента
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю подано в табл. 2.5.
Для вивчення сформованості діяльнісного компонента професійноетичної

компетентності

було запропоновано
(додаток И ).

майбутніх

вирішити

менеджерів-економістів

професійно-етичні

ситуації

студентам
і

завдання
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Таблиця 2.5.
Сформованість когнітивного компонента професійно-етичної
компетентності студентів ВНЗ
Рівні діагностованих
показників
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів, що знаходиться
на відповідному рівні, осіб (%)
ВНТУ (215)
ХНТУ 1 (50)
ЧНУ 2 (80)
10 (4,61)
1 (2,0)
6 (7,5)
98 (45,62)
23 (46,0)
33 (41,25)
107 (49,77)
26 (52,0)
41 (51,25)

У нашому випадку вирішення професійно-етичних завдань стало одним з
основних засобів визначення готовності студентів приймати самостійне
рішення в ситуації морального вибору. Оцінювання рівня сформованості
діяльнісного компонента ми здійснювали за допомогою стандартизованого
тесту «Етика поведінки в організації», який запропонуваний американськими
авторами Майкл Мескон, Майкл Альберт та Франклін Хедоурі [138]
(додаток Ж 3). Саме при виконанні завдань необхідно: чітке визначення мети,
підпорядкування цієї мети всій подальшій діяльності, використання набутого
досвіду. Тест дозволить: по-перше, оцінити поведінку майбутніх менеджерів у
типових ситуаціях професійної діяльності; по-друге, інтерпретувати рівень
етичності поведінки за спеціальною шкалою; по-третє, запланувати можливу
корекцію поведінки майбутніх менеджерів економічного профілю в ситуації
морального вибору.
Передбачено, що професійні завдання адаптовані таким чином, щоб
студенти на будь-якому етапі (курсі) навчання у ВНЗ могли залучитися до їх
розв’язання. Водночас, вони були складені так, щоб надати можливість
студентам розв’язати ситуацію морального вибору на різному рівні: від
звичного розуміння змісту до рівня високого професіоналізму.
Для вивчення рівня сформованості діяльнісного компонента було
враховано, що професійна діяльність майбутнього менеджера пов’язана з
постійною взаємодією та співробітництвом. У реальному професійній
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діяльності колеги, які працюють в одній організації, не завжди можуть
порозумітися. Причиною цього можуть бути різниця у віці, поглядах на життя,
статеві і культурні відмінності. Подібна стратегія поведінки сприятиме
налагодженню етичних стосунків з працівниками та формуванню у них
відповідального ставлень до результатів діяльності. Тому ми запропонували
методику на прояв толерантності, зокрема і ґендерної (додаток Е2), яка
дозволяє визначати причини виникнення етико-психологічних проблем у
взаємовідносинах з оточуючими і скласти індивідуальний план їх подолання.
Рівень сформованості діяльнісного компонента професійно-етичної
компетентності було визначено як середня арифметична оцінка експертів за
діяльнісним

критерієм

сформованості

(додаток

даного

Б

компонента

2).

Результати

визначення

професійно-етичної

стану

компетентності

майбутніх менеджерів економічного профілю подано табл. 2.6.
Таблиця 2.6
Сформованість діяльнісного компонента
професійно-етичної компетентності студентів ВНЗ
Рівні діагностованих
показників
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів,
що знаходиться на відповідному рівні, осіб (%)
ВНТУ (215)
ХНТУ 1 (50)
ЧНУЗ 2 (80)
8 (3,69)
4 (8,0)
3 (3,75)
96 (44,7)
20 (40,0)
37 (46,25)
111 (51,61)
26 (52,0)
40 (50,0)

Особистісний компонент професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю було виміряно з використанням методики
«Я ‒ ідеальне

професійне»

та

«Я ‒ реальне

професійне».

Образ

«Я ‒ професійне», який відіграє важливе значення у процесі професійного
самовизначення і є уособленням складових: «Я ‒ реальне професійне» і
«Я ‒ ідеальне професійне».
У нашому дослідженні, відповідно до мети та завдань, попередній аналіз
результатів опитування студентів, дозволив виявити декілька груп особистісних
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характеристик: 1) риси, що мають відношення до процесу та результату
діяльності (ініціативність, відповідальність, рішучість, працьовитість та ін.);
2) риси, що мають відношення до змісту діяльності (компетентність,
креативність, прогностичність та ін.); 3) риси, що виражають ставлення до
інших людей (справедливість, чуйність, комунікативність, демократичність та
ін.);

4)

риси,

що

виражають

ставлення

до

себе

(самокритичність,

самодисциплінованість, харизматичність та ін.) [236, с.114].
При визначені рис самооцінки було враховано, що самооцінка залежить
від того, як дану особистість оцінюють інші, і як сама особистість ставиться до
цих оцінок [116]. Формування «Я ‒ професійне», залежить від ступеня
узгодженості

«Я ‒ ідеальне

професійне»

та

«Я ‒ реальне

професійне».

Співвідношення «Я ‒ реального професійного» і «Я‒ідеального професійного»
визначає вимоги людини до себе, є джерелом самовиховання. Застосування цієї
методики дозволяє діагностувати «Я ‒ концепцію» студентів (додаток Ж1).
В результаті аналізу даних показників таблиці 2.7, в якій студенти
проаналізували особистісні якостей (додаток Ж 2) та таблиці «Я – реального
професійного» і «Я – ідеального професійного» (додаток Ж1), ми могли
порівняти рівень зближення даних.
Після підрахунку суми балів за «Я – реальним професійним» і «Я –
ідеальним професійним» було з’ясовано, що різниця між цими двома
показниками у студентів склала 18,6 бала.
Рівень сформованості особистісного компонента професійно-етичної
компетентності було визначено як середня арифметична оцінка експертів за
особистісним критерієм (додаток Б 2) з урахуванням результатів самоаналізу
(додаток Ж 1).
Результати

визначення

стану

сформованості

даного

компонента

професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів подано табл. 2.7.
Порівняння результатів констатувального експерименту свідчить,

що

рівень cформованості окремих компонентів професійно-етичної компетентності
у студентів різних ВНЗ загалом не відрізняються.
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Таблиця 2.7
Сформованість особистісного компонента
професійно-етичної компетентності студентів ВНЗ
Рівні діагностованих
показників
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів,
що знаходиться на відповідному рівні, осіб (%)
ВНТУ (215)
ХНТУ (50)
ЧНУ (80)
10 (4,61)
1 (2,0)
11 (13,75)
83 (38,71)
30 (60,0)
20 (25,0)
122 (56,68)
19 (38,00)
49 (61,25)

Для підтвердження цієї гіпотези було проведено статистичну перевірку
однорідності складу груп студентів ВНТУ та інших ВНЗ за допомогою
статистичного критерію φ* кутового перетворення Фішера [86, с. 158].
Результати перевірки представлено у табл. 2.8.
Для полегшення розрахунків, студентів ХНТУ та ЧНУ було об’єднано у
групу загальною кількістю 130 осіб.
Таблиця 2.8

Статистична перевірка однорідності складу студентів ВНЗ за критеріями
сформованості компонентів професійно-етичної компетентності
Компоненти

Групи

Мотиваційноціннісний

ВНТУ
ХНТУ, ЧНУ
 *емп

Коґнітивний

ВНТУ
ХНТУ, ЧНУ
 *емп

Діяльнісний

Особистісний

ВНТУ
ХНТУ, ЧНУ
 *емп
ВНТУ
ХНТУ, ЧНУ
 *емп

Низький

Середній

к-сть
%
99
45,62
63
48,60
0,54
107
49,77
67
51,54
0,31
111
51,61
66
50,77
0,144
122
56,68
68
52,31
0,792

к-сть
%
106 49,31
59
5,38
0,72
98
45,62
56
43,08
0,48
96
44,7
57
43,85
0,153
84
8,71
50
0,77
0,387

Середнє

Високий значення
к-ть %
10 5,07
3,02
8 6,15
2,88
0,02
10 4,61
2,85
7 5,38 2 ,84
0,33
8 3,69
2,86
7 5,38
2,85
0,738
10 4,61
2,81
19 6,92
2,78
0,90
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Емпіричне значення критерію було обчислено за формулою
n1  n2
n1  n2

 *емп  1  2  

,

(2.3)

де 1 – кут, що відповідає більшій % долі;  2 – кут, що відповідає меншій
% долі; n1 , n2 – кількість осіб у вибірках.
Одержані

емпіричні

1,64 ( р  0,05)
2,31 ( р  0,01)

значення

порівнювались

із

критичним:

 *кр  

,

і виявились меншими від критичних значень, що дозволяє стверджувати з
надійністю не менше 95 %, що справедлива основна статистична гіпотеза Н0 –
частки осіб з відповідними рівнями сформованості компонентів професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у групах
Вінницького національного технічного університету та інших ВНЗ не
відрізняються.
Під час констатувального етапу педагогічного експерименту було також
розглянуто питання щодо особливостей, труднощів формування професійноетичної

компетентності

Викладачам

було

майбутніх

запропоновано

менеджерів
оцінити

економічного

перелік

факторів

профілю.
розвитку

професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів, визначивши за
п’ятибальною шкалою ступінь значимості кожного фактора в процесі
формування даної компетентності. Було отримано такі результати аналізу
даних.
При оцінці ступеня значимості кожного фактора в розвитку професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів у процесі вивчення суспільногуманітарних дисциплін найбільшої ваги респонденти надають формуванню у
студентів

мотивації

навчально-професійної

діяльності

й

професійного

саморозвитку. Середнє значення ступеня значимості цього фактора за шкалою з
п’яти балів склало 4,16 бала. Далі в умовному рейтингу викладачі визначають
такі фактори: визначення мети формування професійно-етичної компетентності
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майбутніх менеджерів економічного профілю як складової професійної
компетентності – середній бал 4,08; збагачення змісту суспільно-гуманітарних
дисциплін щодо сутності професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів – середній бал 4,01; використання відповідних методів та прийомів
формування даної компетентності – 3,93; розвиток суб’єкт-суб’єктних відносин
між викладачами та студентами – 3,85; надання студентам можливості для
удосконалення та саморозвитку – 3,85, а також спостереження від першого
до третього курсу за професійно-етичним становленням особистості студента –
3,56 бала (табл. 2.9).
Таблиця 2.9
Ступінь значимості факторів формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів майбутній менеджерів економічного профілю
(за п’ятибальною шкалою оцінки)

Фактори формування професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного
профілю

Формування у студентів мотивації навчальнопрофесійної діяльності, професійно-етичного
саморозвитку
Визначення мети формування професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного
профілю як складової професійної компетентності
Збагачення змісту суспільно-гуманітарних дисциплін
щодо сутності професійно-етичної компетентності
Використання відповідних методів та прийомів
формування професійно-етичної компетентності
Розвиток суб’єкт-суб’єктних відносин між викладачами
та студентами
Надання студентам можливості для удосконалення та
саморозвитку
Спостереження від першого до третього курсу
професійного становлення особистості студента

Ступінь значимості фактора
в процесі формування
професійно-етичної
компетентності
Середнє
Ваговий
значення
коефіцієнт
ступеня
значимості
значимості
фактора
4,16

0,15

4,08

0,15

4,01

0,14

3,93

0,14

3,85

0,14

3,85

0,14

3,56

0,14
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Суб’єктивна оцінка викладачами ступеня важливості того або іншого
фактора формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
в педагогічній діяльності свідчить, що педагоги не завжди ефективно
використовують евристичний потенціал суспільно-гуманітарних дисциплін для
формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю.
Для оцінки важливості компонентів професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів майбутніх менеджерів серед викладачів ВНТУ, ХНТУ,
ЧНУ було проведено експертне оцінювання. За результатами обробки було
одержано

такі

вагові

компетентності

коефіцієнти

майбутніх

компонентів

менеджерів:

професійно-етичної

мотиваційно-ціннісний

–

0,25;

когнітивний – 0,35; діяльнісний – 0,25; рефлексивний – 0,15.
Таким

чином,

дослідно-експериментальна

робота

у

рамках

констатувального експерименту дозволила встановити рівень сформованості
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю, який було обчислено за формулою
ПК і  0,25МЦ і  0,35К і  0,25ФДі  0,15Рі ,

(2.4)

де МЦ ; К і ; ФДі ; Рі – рівні сформованості компонентів професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю.
З урахуванням результатів використаних методик та думок експертів
щодо сформованості усіх компонентів професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів загальний стан її сформованості подано у табл. 2.10.
Таблиця 2.10
Оцінка сформованості професійно-етичної компетентності студентів
за результатами констатувального експерименту
Групи
ВНТУ
ХНТУ,
ЧНУ
 *емп

Низький
К-сть
%
103
47,9
69

53,08
0,36

Середній
К-сть
%
106
49,3
59

45,38
0,44

Високий
К-сть
%
6
2,8
2

1,54
0,26

Середнє
значення

2,64
2,62
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Рівень

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

більшості студентів було оцінено як низький (на ньому знаходяться від 47,9 до
53,08 % студентів), черговими за кількістю є середній (від 45,38 до 49,3 %
студентів) та високий (від 1,54 до 2,8 % студентів). Ці дані свідчать про
необхідність пошуку педагогічних умов і засобів розвитку професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю.
Спостереження, проведені на етапі констатувального експерименту, за
особливостями організації освітнього процесу у ВНЗ в аспекті формування
досліджуваної компетентності показали, що часто викладачі недостатньо
звертають увагу на завдання професійно-етичного становлення менеджерів. Цю
мету потрібно реалізувати в цілісному педагогічному процесі через вирішення
комплексу взаємозалежних завдань.
З’ясовано, що у навчальному закладі не проводяться спеціальні заходи
щодо формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю, не використовуються специфічні методики і засоби
(тренінги, ділові ігри, круглі столи, зустрічі з представниками успішних
кампаній), метою яких було б формування даної компетентності. У результаті
спостереження за проведенням навчальних занять із суспільно-гуманітарних
дисциплін з’ясовано, що в освітньому процесі викладачі недостатньо
використовують інтерактивні форми, методи, прийоми навчання, які б
працювали на загальну справу формуванняя такої особистості, яка б робила
вибір на користь свідомої етичної поведінки відповідно до професійно-етичних
норм.
У процесі констатувального експерименту нами було проведено
анкетування

науково-педагогічного

складу

Вінницького

національного

технічного університету (130 викладачів різних кафедр) з метою з’ясування
думки викладацького складу щодо важливості формування професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі
вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін та його особливостей.

За

результатами анкетування науково-педагогічного складу були виявлені значні
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труднощі

у

формуванні

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів економічного профілю. Було з’ясовано, що 77,7% опитаних
розуміють

важливість

і

необхідність

формування

професійно-етичної

компетентності у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін.
Проте, на питання: «Які методи Ви використовуєтє для формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю»? ‒ 48,5% відповіли, що вони цілеспрямовано цим не займаються.
Також з’ясовано, що 40% опитаних мають недостатні знання щодо етичного
потенціалу навчальних дисциплін, а викладають, використовуючи переважно
традиційні методи навчання.
На питання: «Вкажіть можливі шляхи формування професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю» ‒ 39,2%
респондентів

назвали

поглиблення

професійної

спрямованості

змісту

суспільно-гуманітарних дисциплін; 26,9% викладачів вказали на необхідність
створення цілісної системи формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю. Разом з тим, 33,8% викладачів
було важко відповісти на це питання.
На питання: «Які труднощі виникають у Вашій роботі при формуванні
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю?» ‒ 64,6% опитаних відмітили причину труднощів у недостатньому
розумінні змісту даного поняття, відсутності наукової літератури з цього
питання, як наслідок, відсутність практичних рекомендацій з питань
формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю; 63% опитаних відповіли, що з даної проблеми не
вистачає методичної літератури.
Дані анкетування свідчать про те, що викладачі усвідомлюють важливість
формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін.
Щодо практики здійснення викладачами цілеспрямованої роботи формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного
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профілю, то лише 20%

викладачів при проведенні навчальних занять

приділяють увагу формуванню даної компетентності. Інші приділяють увагу
цьому аспекту епізодично (47,7%), дуже рідко спеціально проводять спеціальні
заходи або використовують певні методи (40%), тому що вважають, що сам
навчальний предмет, який вони викладають, і навчальний процес, в цілому,
мають необхідний виховний і розвивальний вплив.
Таким

чином,

констатувальний

етап

педагогічного

експерименту

дозволив визначити стан сформованості професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю. У результаті з’ясовано, що від
53,08 % до 55,3 % студентів (переважна більшість) має низький; від 42,86 % до
45,38 % студентів ‒ середній і лише від 1,54 % до 1,84 % студентів мають
високий

рівень

сформованості

компонентів

професійно-етичної

компетентності.
Дані констатувального етапу педагогічного експерименту підтверджують,
що у переважної більшості студентів рівень розуміння етичних понять,
сформованості усіх складових професійно-етичної компетентності залишається
невисоким. Викладачі ВНЗ належним чином не використовують потенціал
суспільно-гуманітарних

дисциплін

для

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів у майбутніх менеджерів у процесі
вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін.

2.3. Педагогічні

умови

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі
вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін
Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю – складний багатоаспектний процес, який залежить від
цілого комплексу психолого-педагогічних умов.
Проаналізуємо сутність поняття «педагогічна умова».
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Реалізація

освітніх

інновацій,

спрямованих

на

підвищення

продуктивності освітнього процесу, передусім ставить завдання прискіпливого
аналізу, усвідомлення та осмислення причин, від яких залежать ефективність,
успішність і якість освіти та визначення на цій основі певних умов (обставин),
за яких їх упровадження стає можливим і доцільним. Діяльність педагогічної
системи спрямована на досягнення цілей, поставлених суспільством; як і кожна
система, вона характеризується рівнем досягнутих результатів. Однак
ефективне

функціонування

педагогічної

системи

можливе

лише

при

відповідних соціально-педагогічних обставин [202, с. 506]. Зрозуміло, що
різного роду чинники й обставини можуть як прискорювати реалізацію та
розвиток педагогічних явищ, процесів, систем, так і гальмувати їх [108, с. 97].
Деякі з умов достатньо усвідомити й урахувати, інші можна змінити та
скоригувати. «Якщо ситуація явно несприятлива або відсутні необхідні
(визначальні, обов’язкові) умови, слід утриматися від розгортання досліднопошукової роботи та попрацювати над створенням хоча б прийнятних умов», ‒
зазначає В. Загвязинський [72, с. 37].
Поняття «педагогічні умови» стосується різних аспектів усіх складових
процесу навчання, виховання і розвитку: цілей, змісту, принципів, методів,
форм, засобів тощо. Воно може вживатися стосовно цілісного освітнього
процесу при характеристиці педагогічної системи або окремих її сторін чи
елементів. Як правило, під педагогічними умовами розуміють такі, що
спеціально створюються в освітньому процесі з метою підвищення його
ефективності або реалізації певних інновацій. Термін «умова» визначається як
сукупність об’єктів, чинників, обставин, відношень або правил (табл. 2.11).
Визначення, запропоновані в табл. 2.11 констатують, що В. Беліков,
А. Найн, О. Федорова, Н. Яковлєва та інші під педагогічними умовами
розуміють сукупність об’єктивних можливостей вирішення освітніх завдань.
Подібної думки притримуються В. Андрєєв, Є. Яковлєв і Н. Яковлєва, які
трактують це поняття як сукупність заходів педагогічного процесу. Також під
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Таблиця 2. 11
Визначення поняття «педагогічні умови»
Автор
Бабанський Ю. К.
[7, с. 115]
Звєрєва М. В.
[76, с. 29]
Литвин А. В.
[122, с. 36]
Манько В. М.
[133, с.153]

Пєхота О. М.
[169]
Словникдовідник з
професійної
педагогіки
[210]
Хриков Є. М.
[243, с. 12]
Юцевич Ю. Є.
[257]
Яковлева Н. О.
[259, с.8]

Визначення
чинники ефективного
функціонування
педагогічної
системи
змістова характеристика одного чи декількох компонентів
педагогічної системи, якими є зміст, організаційні форми,
засоби навчання і характер взаємин між учителем та
учнями
комплекс спеціально спроектованих генеральних чинників
впливу на зовнішні та внутрішні обставини навчальновиховного процесу й особистісні параметри всіх його
учасників
взаємозв’язана сукупність внутрішніхпараметрів та зовніш
ніх характеристик функціонування, що
забезпечують високу результативність навчального
процесу і відповідають
психолого-педагогічним критеріям оптимальності
система певних форм, методів, матеріальних умов,
реальних ситуацій, які об’єктивно склалися чи суб’єктивно
створені, необхідні для досягнення конкретної педагогічної
мети
обставини, від яких залежить та відбувається цілісний
продуктивний педагогічний процес професійної підготовки
фахівців, що опосередковується активністю особистості,
групою людей
обставини, які зумовлюють певний напрям розвитку
педагогічного
процесу;
сукупність
об’єктивних
можливостей змісту, форм, методів, прийомів, засобів
педагогічної діяльності
сукупність
різнопланових
факторів
(компонентів),
необхідних і достатніх для виникнення, функціонування та
зміни певної педагогічної системи
сукупність заходів у навчально-виховному процесі, що
забезпечує досягнення студентами професійно-творчого
рівня діяльності

умовами розуміють педагогічні вимоги (О. Бережнова), обставини, за яких
компоненти навчального процесу подані в найкращому взаємозв’язку
(К. Біктагірова); сукупність зовнішніх і внутрішніх впливів (В. Манько,
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В.Полонський). Дещо іншою є позиція дослідників (Ю. Бабанський, М. Звєрєва,
І. Пєхота, та ін.), котрі пов’язують педагогічні умови з конструюванням
освітньої системи, в якій вони виступають одним із компонентів (чинників,
обставин).
Підтримуючи

цю

думку,

під

педагогічними

умовами

розуміємо

сукупність різнопланових (зовнішніх і внутрішніх) соціально-педагогічних і
дидактичних чинників, необхідних і достатніх для виникнення та раціонального
стійкого функціонування певної педагогічної системи [122, с. 44].
Всебічний аналіз різних трактувань поняття «педагогічні умови» дозволяє
виділити низку ознак і положень, важливих для розуміння цього феномена,
зокрема умови: є предметом дослідження методології педагогіки (М. Данилов,
А. Хуторськой); виражають відношення освітньої системи до навколишніх
явищ, без яких він існувати не може (Н. Кузьміна); забезпечують найбільш
ефективний перебіг освітніх процесів та явищ (Ю. Бабанський, В. Сластьонін,
Н. Яковлєва та ін.); необхідні для досягнення конкретної педагогічної мети
(І. Зязюн, О. Пєхота); поєднують суб’єктивне й об’єктивне, внутрішнє і
зовнішнє, сутність та явище (А. Вербицький, В. Загвязинський та ін.);
забезпечують

нормальне

(оптимальне)

функціонування

системи

(Ю. Бабанський, Ю. Юцевич).
Відповідно педагогічні умови: є складовим елементом педагогічної
системи

(цілісного

педагогічного

процесу);

відображають

сукупність

можливостей освітнього середовища (цілеспрямовано конструюються заходи
впливу і взаємодії суб’єктів освіти: зміст, методи, прийоми і форми навчання та
виховання, програмно-методичне оснащення освітнього процесу) і матеріальнопросторового середовища (навчальне та технічне обладнання, природно
просторове

оточення

навчального

закладу

тощо),

що

впливають

на

функціонування освітньої системи; у їхній структурі присутні як внутрішні
елементи, які впливають на розвиток особистісної сфери суб’єктів навчального
процесу, так і зовнішні обставини навчально-виховного процесу; належним
чином обґрунтована їх реалізація забезпечує ефективне функціонування та
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розвиток педагогічної системи, підвищує якість освіти [80, с. 8].
Отже, питання про кваліфікацію педагогічних умов залишатиметься
відкритим, допоки науковці по-різному розумітимуть суть цієї категорії. Однак
вважаємо, що запропонований ряд типологій дозволяє орієнтуватися в усьому
діапазоні найбільш розповсюджених у науковій літературі варіацій трактування
та використання цього поняття. Н. Іполітова наголошує, що найчастіше серед
педагогічних умов розрізняють [80, с. 10]:
1.

Дидактичні

конструювання

та

умови,
реалізації

які

є

результатом

елементів

змісту,

планомірного
методів,

добору,

прийомів

та

організаційних форм навчання для досягнення конкретних дидактичних цілей.
2. Психолого-педагогічні умови – цілеспрямовано створені обставини
(освітнє середовище), в яких забезпечена взаємодія сукупності психологічних і
педагогічних чинників (відносин, засобів тощо), що дозволяють ефективно
здійснювати навчальну та виховну роботу, спрямовану на формування
необхідних компетенцій і якостей особистості та розвиток відповідних аспектів
педагогічної системи.
3.

Організаційно-педагогічні

умови

є

сукупністю

спеціально

спроектованих можливостей (обставин) змісту, форм, методів навчальновиховного процесу, що забезпечують ефективне управління функціонуванням і
розвитком процесуального аспекту освітньої системи і якість навчання
(професійної підготовки).
4. Соціально-педагогічні умови – сукупність процесів і відносин,
необхідних для виникнення, існування (забезпечення) або покращення
соціальної адаптації учасників освітнього процесу до сучасного відкритого
інформаційно-освітнього простору, засвоєння соціокультурного досвіду і
самореалізації в суспільстві з метою ефективного навчання та подальшої
професійної діяльності.
Професор І. Подласий поряд із поняттям «умова» аналізує і поняття
«фактор» та «причина». Науковець визначає педагогічні умови як комплекс
причин, тобто те, як і які чинники застосовуються в педагогічній взаємодії. Під
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факторами ж він розуміє причини, що впливають на перебіг та результати
дидактичного процесу [172, с.334 ‒ 335].
І. Подласий виділив чотири фактори, які визначають у комплексі
формування продуктів дидактичного процесу: навченість студентів і час
вивчення дисципліни ‒ класифікує як фактори, які заздалегідь задані, а
навчальний матеріал і організаційно-педагогічний вплив – піддаються впливу
[172, c. 79]. Навчальний матеріал визначається навчальними програмами
дисциплін і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках,
методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні
навчальних занять та інших видів навчальної діяльності. До організаційнопедагогічного впливу належать методи викладання й навчання, організаційні
форми, практичне використання набутих знань, засоби навчання, обладнання
навчального процесу та ін. – невідповідність яких сучасним вимогам освітнього
процесу та необхідність вдосконалення яких ми спостерігали під час аналізу
відповідей як студентів, так і викладачів [159, c. 213].
Робить спробу розвести поняття «фактор» i «умова» також і М. Боритко
[20] Він відносить категорiю «фактор» до більш об’єктивних обставин (їх
можна лише прогнозувати), у той час як умови не заперечують можливості їх
конструювання. Однак об’єктивну обставину можна не тільки прогнозувати, її
можна враховувати. Тоді виникає питання про можливість асоціювання
фактора із педагогічною умовою. На наше переконання, можна (на це вказує
співвідношення даних понять).
Отже, маємо два фактори, що потребують врахування в педагогічному
процесі: навчальний матеріал та створені педагогічні умови.
Інакший підхід до поняття педагогічних умов мають С. Архангельський
[4] та А. Бахов [12].
Так С. Архангельський співвідносить поняття педагогічних умов з
середовищем, у якому професійні вміння формуються і розвиваються.
Науковець, не класифікуючи, перераховує весь комплекс методів, засобів,
форм, які сприяють ефективності освітнього процесу. Таке тлумачення, на наш
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погляд, актуальне з двох причин: по-перше, більшість сучасних науковців
відзначають необхідність поліпшення операційно-діяльнісної орієнтованості
освіти, адже завдання вищої освіти – сформувати компетентного фахівця,
зокрема, в професійно-етичній сфері. По-друге, при врахуванні мінливості
соціального середовища та розвитку освітньо-педагогічних технологій, їх
конкретизація прив’язує їх до того чи іншого часу (так, наприклад, наприкінці
ХХ ст. – активні методи лише набували свого розвитку, сьогодні ж вони
повинні мати інтерактивне навантаження).
А. Бахов під педагогічними умовами розуміє комплекс взаємодіючих
заходів навчально-виховного процесу, який спрямований на формування певної
компетентності та забезпечує перехід на більш високий рівень її сформованості
[12, с.314].

Пропоноване

термінологічного

підходу

визначення,
С.

окрім

Архангельського,

врахування
актуалізує

переваг
увагу

на

комплексності підходу, взаємодії всіх можливостей педагогічного середовища,
враховує компетентнісний підхід, підкреслюючи необхідність формування не
лише знань, умінь та навичок, а саме компетентностей, які характеризуються
більш високим розвитком студентів; до того ж науковець підкреслив її
постійний розвиток.
Аналіз досвіду вітчизняних дослідників в галузі побудови моделі
формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю дозволили накреслити наступні напрями розв’язання
цієї задачі.
Перший напрям пов’язаний з тим, що для підвищення рівнів
сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю необхідна знаннєва опора. Змістовна компонента
повинна бути засвоєна студентами, оскільки саме вона є базою відпрацювання
умінь виконувати професійну діяльність відповідно до вимог професійної
етики. Це передбачає включення в навчальні програми суспільно-гуманітарних
дисциплін додаткових модулів.
Другий напрям орієнтований на зміну способів освоєння змісту
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професійно-етичних понять. Слід підкреслити, що природа компетентності – не
тільки знаннєва, а діяльнісна. Очевидно, що її неможливо освоїти тільки у
вигляді знання (інформації). Необхідна система навчальних дій, а це неодмінно
означає зміну педагогічних методів викладання. Як цілком справедливо
наголошують

В. Байденко

[9]

і

Б. Оскарссон

[161,

с.

44],

ключові

компетентності «[...] не можуть викладатися як традиційні предмети, але
повинні, навпаки, систематично інтегруватися в цілісний процес освіти». Тому,
на думку науковців, доречним є використання таких педагогічних методів
викладання, що стимулюють навчання по засобам дії, обміну досвідом,
вивчення досвіду, проведення експерименту, співпраці, творчого вирішення
проблем, зворотного зв’язку за допомогою соціальної взаємодії, дослідження
рольових моделей і особливо – за допомогою взаємодії з зовнішнім світом [8,
с. 25 ‒ 26].
Третій напрям пов’язаний з тим, що формування професійно-етичної
компетентності

не

обмежується

формуванням

сукупності

професійно

обумовлених морально-етичних знань, навичок, досвіду. Дана компетентність
повинна

доповнюватися

високим

ступенем

усвідомленості

цих

дій,

мотиваційно-ціннісним ставленням до виконання професійних завдань. Отже,
необхідною умовою успішності вищеназваних напрямів педагогічного впливу
виступає організація викладачем рефлексії: зосередження уваги студентів на
аналізі і осмислені цілей, способів організації професійної діяльності, її
результатів на відповідність професійним морально-етичним нормам і вимогам.
Це, в свою чергу, сприяє накопиченню досвіду, усвідомлення і прийняття
цінностей, формуванню потреби в моральному самосовдосконаленні.
Визначені напрями формування професійно-етичної компетентності
майбутніх

менеджерів

економічного

профілю

дозволили

виокремити

викладачів

суспільно-

педагогічні умови:
1)

організаційно-методична

підготовка

гуманітарних дисциплін до формування професійно-етичної компетентності
студентів;
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2) спрямування змісту суспільно-гуманітарних дисциплін на формування
у студентів системи етичних цінностей, знань та вмінь їх використовувати в
управлінській діяльності
3) розвиток професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю за допомогою використання навчально-професійних
завдань і інтерактивних методів навчання;
4) організація рефлексивної діяльності студентів щодо процесу і
результату індивідуальної та групової роботи.
Виокремлюючи педагогічні умови, що визначають ефективність процесу
формування

професійно-етичної

економічного

профілю,

удосконалити

підготовку

Ключовим

моментом

компетентності

враховували
викладачів

процесу

організаційно-методична

те,

що

сьогодні

менеджерів

є

необхідність

суспільно-гуманітарних

формування

підготовка

майбутніх

даної

викладачів

дисциплін.

компетентності

є

суспільно-гуманітарних

дисциплін до формування професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів.
Опитування

48

викладачів,

які

готують

майбутніх

менеджерів

економічного профілю (із них 20 фахових та 28 – суспільно-гуманітарних
дисциплін) Хмельницького
Чернівецького

національного

національного

університету

технічного
імені

Юрія

університету,
Федьковича,

Вінницького національного технічного університету показало, що проблемі
формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю приділяється певна увага, але були виявлені й суттєві
недоліки. Про це свідчать, зокрема, такі результати: 71 % викладачів вважають
формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю суттєво важливою складовою їх професійної підготовки,
але тільки 29 % викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін відзначили, що
системно займаються в процесі навчальних занять цим питанням. Серед
викладачів фахових дисциплін цей показник виявився ще нижчим – 15 %.
36,5 % викладачів суспільно- уманітарних дисциплін і 76 % викладачів фахових
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дисциплін вважають, що формування професійно-етичної компетентності не в
їх

компетенції.

Водночас

більшість

викладачів

(71,8 %)

у

процесі

індивідуальних бесід, обговорення зазначеної проблеми на засіданнях кафедр
зацікавилися досліджуваною нами проблемою. 85,4 % респондентів сказали, що
раніше не замислювалися над даною проблемою.
До труднощів, які ми зафіксували в процесі «Анкетування викладачів
щодо організації педагогічного процесу формування професійно-етичної
компетентності», належать:.
‒ складність об’єктивно оцінити ступінь реалізації етичного компонента
при викладанні фахівцями суспільно-гуманітарних дисциплін;
‒ не всі викладачі належним чином сприймали важливість актуалізації
проблем професійно-етичної компетентності у змісті навчальних предметів;
‒ наявність суперечності між декларованим викладачем ставленням до
норм етики і практичним їх використанням.
Результати опитування допомогли визначити зміст організаційнометодичної підготовки викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін до
формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю.
В-першу чергу, це стосується спеціальних знань, які необхідні педагогу
для формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю:
‒

знання

сутності

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів економічного профілю, змісту її структурних компонентів;
‒ опанування методології та концептуальних засад процесу формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю;
‒ опрацювання технології діагностики зазначеного процесу;
‒

знання

особливостей

процесу

формування

досліджуваної

компетентності, його принципів, методів, форм та засобів його здійснення.
На думку І. Лугового, компетентності не можуть бути ефективно
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сформовані способом, «подібним до трансляції знань» [125]. Адже знання про
професійно-етичну

компетентність

ще

не

забезпечують

особистісного

сприйняття її засад. «Сама постать викладача, ‒ як зауважує І. Луговий, ‒ не
говорячи вже про його цілеспрямовану викладацьку, виховну діяльність,
свідомо чи підсвідомо справляють формуючий ціннісний вплив на студента»
[126].
З метою ознайомлення викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін з
проблемою формування професійно-етичної компетентності у майбутніх
менеджерів економічного профілю було проведено ряд семінарів-тренінгів
(тематику семінарів-тренінгів подано у розділі 3.1), на яких розглядались
питання змісту і структури професійно-етичної компетентності, особливостей
формування

та

діагностики

рівнів

сформованості

професійно-етичної

компетентності. Метою проведених семінарів-тренінгів було не тільки
ознайомлення з основними сентенціями проблеми значущості етичної
складової в майбутній управлінській діяльності майбутніх менеджерів, а й
опрацювання стратегії зміни ролі викладача. Розв’язання задач якісного
опанування

студентами

компонентів

професійно-етичної

компетентності

вимагає від викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін використання
полісуб’єктного підходу. Зазначимо, що даний підхід відображає суть
методології гуманістичної педагогіки через єдність діалогічного, особистісного
і діяльнісного. Оскільки полісуб’єктний підхід ґрунтується на визнанні суб’єктсуб’єктної взаємодії учасників педагогічного процесу, то це актуалізує
особистісно-рівноправну позицію викладача зі студентами.
Отже, технологічні засоби посилення полісуб’єктного підходу у змісті
суспільно-гуманітарних, його етична спрямованість потребують подальшого
вдосконалення і широкого скоординованого застосування за участю усього
педагогічного колективу. А культивування у процесі викладання діалогічних
технологій стимулює єдність процесів викладання, навчання, виховання й
дослідження. На думку О. Савченко, особистісне спілкування «зумовлює
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потребу діалогу, дискусій, обміну думками, враженнями, моделювання
життєвих ситуацій» тощо [192, с. 5].
Реалізація

педагогічної

умови

спрямування

змісту

суспільно-

гуманітарних дисциплін на формування у студентів системи етичних
цінностей, знань та вмінь їх використовувати в управлінській діяльності
реалізується через включення в робочі програми суспільно-гуманітарних
дисциплін тематичних модулів, які підсилять процес формування компонентів
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю. Перед тим як означити вагомість даної педагогічної умови, варто
зупинитися на статусі та ролі суспільно-гуманітарних дисциплін в процесі
професійної підготовки майбутніх менеджерів.
С. Курбатов в монографії «Феномен університету в контексті часових та
просторових викликах» висловлює думку: «[…] сьогодні зростає значення
особистісного підходу, пошуку оригінальних відповідей на поставлені
завдання, уміння творчо та критично мислити, генерувати нестандартні
рішення» [118, с.77]. Екстраполюємо дану ідею на завдання суспільногуманітарних дисциплін: вчити студентів мислити критично і захищатися від
догматизму; формувати переконання у причетності кожного (групи) до змін, що
відбуваються довкола; для того, щоб творити і відбудовувати зв’язки у
спільноті, постійно ставити питання про людину (тобто, що значить бути
людиною),

виховувати

співчуття

та

«моральний

імпульс»,

який

має

спрацьовувати у складних ситуаціях вибору [102, с. 38]. Реалізація цих завдань
сприяє професійній підготовці майбутніх менеджерів економічного розвитку.
Удосконалення

професійної

підготовки

майбутніх

менеджерів

економічного профілю стосується не лише поліпшення викладання профільних
предметів, а й реалізації принципу професійної спрямованості навчання
суспільно-гуманітарних дисциплін. Наприклад, С. Король характеризує
професійну спрямованість як форму специфічного міжпредметного зв’язку, що
характеризується спеціалізованим взаємозв’язком загальноосвітніх знань з
професійними [102, с. 39].
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До суспільно-гуманітарних навчальних предметів належать предмети з
галузей філософії, історії, педагогіки, психології, філології, економіки, права,
різних видів мистецтва, культури.
Варто зазначити, що дисципліни суспільно-гуманітарної підготовки
становлять від 12 % до 15 % від загального обсягу дисциплін. Вивчивши
Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07
«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» [198],
встановлено, що до першого блоку належать соціально-гуманітарні навчальні
дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток
особистості. Серед них можна назвати «Історію України», «Філософію»,
«Історію

української

спрямуванням)»,

культури»,

«Іноземну

«Українську

мову

(за

мову

(за

професійним

професійним

спрямуванням)»,

«Психологію», «Соціологію», «Політологію», що становить 30 кредитів, тобто
15% від загального обсягу дисциплін.
Проаналізуємо
формуванні

можливості

професійно-етичної

суспільно-гуманітарних
компетентності

дисциплін

майбутніх

у

менеджерів

економічного профілю.
Метою вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» є підвищення рівня загальномовної підготовки, комунікативної
компетентності

студентів,

практичне

оволодіння

основами

стилістики

української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному
мовному рівні. Дисципліна покликана узагальнити й систематизувати знання з
української мови, сформувати уміння і навички для оптимальної мовної
поведінки в професійній сфері.
Вивчення дисципліни «Історія України» (1 курс) передбачає глибоке
засвоєння та розуміння студентами історії виникнення та формування
українського народу та української державності, утвердження національної
самобутності, висвітлення політичної діяльності класів і соціальних груп в
Україні на певних етапах історичного розвитку. Загальне покликання курсу
полягає в тому, щоб на основі процесів гуманізації вищої школи, інтеграції
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професійної і соціально-гуманітарної підготовки, покращення змісту структури
курсу, використання досягнень світової і вітчизняної думки, загальнолюдських
цінностей, здійснити підготовку висококваліфікованих фахівців.
У проекті Концепції національно-патріотичного виховання дітей та
молоді зазначається, що головною домінантою національно-патріотичного
виховання студентської молоді є формування у особистості ціннісного
ставлення до суспільства, держави та самої себе; відчуття свої належності до
України, усвідомлення єдності власної долі з долею своєї країни; активної за
формою та моральної за змістом життєвої позиції [181]. Патріотизм як
моральний принцип, який передбачає національну гордість, громадянську
відповідальність та готовність служити Батьківщині. Головною метою
організації освітнього процесу в процесі вивчення «Історії України» є
«формування цiлiсної i гармонійно розвиненої особистості з високою
національною самосвiдомiстю. Така особистість – це, насамперед, громадянин,
патріот, гуманіст, для якого пріоритетом є загальнолюдські й загальнодержавні
цiнностi, це людина з високою фаховою підготовкою й широким світоглядом,
розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної, політичної та правової
культури. Отже, йдеться про необхідність систематичного і цілеспрямованого
виховання національного типу особистості, формування в неї національної
свідомості і самосвідомості, чим досягається духовна єдність поколінь,
наступність національної культури і безсмертя нації» [100]. Поєднання
професійної компетентності та активної громадянської позиції ‒ запорука змін
в економічній сфері держави.
Навчальна дисципліна «Історія української культури» (2 курс) має
комплексний і міждисциплінарний характер, логічний і методологічний зв'язок
з науками

етнографія, археологія, історія

України, філософія, етика,

мовознавство, мистецтвознавство, релігієзнавство та ін. Метою вивчення
навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними тенденціями та
формами етнокультурного розвитку українського народу від найдавніших часів
до сучасності, аналіз та осмислення різноманітних явищ і процесів культурного
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життя України. У контексті формування професійно-етичної компетентності
майбутніх

менеджерів

економічного

профілю

актуалізуються

питання

духовного життя українського народу, становлення й розвитку української
культури, деякі з цих тем переплітаються з курсом «Історія української
культури». Опанування курсу допомагає студентам зрозуміти своє місце в
культурі та значення для суспільства власної галузі професійної діяльності, до
якої готується.
Вивчення

дисципліни

«Іноземна

мова (англійська,

німецька,

французька)» розвиває у студентів комунікативну компетентність, а саме
використання навичок, умінь та знань з іноземної мови у процесі ділового
спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов’язаних
із бізнесом і ринком праці в галузі сільського господарства, підготовки до
участі у міжнародних конференціях, проектах та дискусіях, а також проведення
презентацій, письмового обміну діловою інформацією (офіційні та неофіційні
листи, резюме різні види науково-дослідних статей і звітів), сприяючи, таким
чином, різнобічному розвитку особистості студента та його соціалізації в
іншомовному суспільстві.
В курсі «Філософія» (2 курс) викладається система знань із таких розділів
філософії як онтологія, гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія,
історичні типи філософії, що розкривають сутність відношення «людина – світ»
в його найосновніших проявах. Курс відзначається світоглядною орієнтацією,
яка дозволяє синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у
цілісне світосприймання – теоретичне підґрунтя університетського рівня
підготовки фахівців. Основною метою вивчення курсу філософії є підготовка
висококваліфікованих фахівців, які сполучатимуть фундаментальну професійну
підготовку із плюралістичним мисленням та високою методологічною
культурою творчого пізнання й практичною діяльністю. Вивчення курсу
спрямовано

на

формування

духовного

світу

студентів,

подомагає

усвідомлювати своє місце у світі, суспільстві, розуміти сенс власного
існування. Проблеми моралі є провідними в рамках вивчення курсу
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«Філософії»,

який

проблематизує

питання

справедливості,

моральних

цінностей, релігійних цінностей, толерантності. Опанування даного курсу є
важливим в процесі фахової підготовки менеджерів економічного профілю,
оскільки

він

сприяє

формуванню

етичної

самосвідомості:

внутрішніх

переконань, рефлексивних умінь в систематизації цінностей та візначенні
життєвих пріоритетів.
Мета опанування «Основ педагогіки та психології» (2 курс) полягає у
вивченні загальних закономірностей, механізмів становлення та розвитку
психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень. Завдання
дисципліни – сформувати систему теоретико-методологічних знань із проблем
психологічної науки і практики, пізнання структурних елементів психіки психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів і утворень на рівні
відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі
фахової діяльності майбутнього спеціаліста. Ми вважаємо, що розвиток етичної
складової в професійній діяльності майбутніх менеджерів економічного
профілю має здійснюватися шляхом психологічного супроводу, який і
забезпечує вивчення курсу «Основи педагогіки та психології». В процесі
вивчення курсу студенти набувають системних знань з питань: емоції та
почуття; психологічна регуляція поведінки та діяльності; мислення та інтелект;
між групові відносини та взаємозв’язок; єдність освіти та самоосвіти.
«Соціологія», яка передбачає ознайомлення студентів з історією
соціологічної думки та проблемним полем української і світової соціології.
Досягненню мети підпорядковуються такі навчальні завдання: надати
студентам цілісне уявлення про суспільство; сформувати навички оперування
теоретичним та фактичним матеріалом; допомогти в розумінні процесів, що
відбуваються в сучасному суспільстві в різних його проявах.
Мета викладання «Політології» полягає у формуванні цілісної, логічної,
послідовної системи знань про політику як суспільне явище і соціальний
феномен. Завданням навчальної дисципліни: оволодіти основними поняттями
та категоріями політичної науки на рівні відтворення і тлумачення для
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практичного застосування та втілення в процесі майбутньої професійної
діяльності; усвідомити сутність політичних явищ та процесів.
Курс «Етика та естетика» (3 курс) формує гуманістичний світогляд
майбутнього менеджера економічного профілю, його вміння творчо мислити,
створює підґрунтя економічно доцільних і водночас соціально відповідальних
рішень.
Окремого слова заслуговує дисципліна «Практична культурологія» (1‒3
курс). Проведення «Практичної культурології» ‒

це «багаторічний досвід

творчої співпраці Викладач – Студент – Митець, в якій кожному студенту дана
можливість ставати безпосереднім учасником певної мистецько-культурної
події, набуваючи навички художньої рецепції, креативно-діалогічного буття в
просторі культури», ‒ так сформулювала місію навчального курсу її автор
Т. Буяльська [24, с. 4 ]. Впровадження занять «Практична культурологія» було
спробою продовжити гуманістичні традиції класичної освіти, що протидіє
тенденції протистояння двох культур (технічній/ гуманітарній) і захищає право
людини на всебічний розвиток [24, с. 5]. Нагадаємо, що у тексті Великої Хартії
університетів (прийнятої в Болоньї 18 вересня 1988 року та підписаної
ректорами

430

університетів)

проголошена

теза

про

духовну

місію

університету, який має бути центром культури, що створює, вивчає, оцінює та
передає культуру за допомогою досліджень і навчання. Ми ж керувалися ідеєю
К. Ушинського: «Прекрасне пробуджує добре. Збудіть у людини щирий інтерес
до всього корисного, високого й морального ‒ і ви можете бути переконаними,
що вона на все життя збереже людську гідність» [197, с.31]. «Практична
культурологія» дозволяє змінити підхід до здобуття морально-етичних знань:
відійти від сприймання їх як одновимірного простору трансляції соціальних
норм і цінностей і побачити багатовимірність освіти як простору вільної
культурної творчості [24, с. 29]. А ключові поняття культурології – «цінність»,
«творчість», «норма», «зразок поведінки і діяльності» та інші – сприяють
усвідомленню необхідності керуватися в суспільному та приватному житті
загальнолюдськими цінностями. Викладання практичної культурології дозволяє

114

не обмежувати виміри професійно-етичної компетентності лише «знаннєвопоняттєвим відображенням світу, а й враховувати емоційно-почуттєве
відображення

буття

(його

поціновування

й

пріоритетизацію

шляхом

переживання)» [126].
Отже, слід враховувати, що інтеграція змісту гуманітарних дисциплін
уможливлюють формування таких моральних якостей майбутнього менеджера,
які сприяють його позитивного саморозвитку, дають можливість в подальшій
професійній роботі бути не тільки компетентним управлінцем, а й залишатися
суб’єктом культури, здатним оцінювати наслідки прийнятих рішень, котрі
усвідомлюють відповідальність за долю організації.
Специфіка професійної діяльності менеджера є такою, що його
досягнення ‒ це результат колективної праці. «Знання індивідуумів є
малопридатними, якщо індивідуум не вміє брати участь у постійному обміні», ‒
наголошує Пшемислав Фенрих, викладач Вищої школи публічної адміністрації
у Щецініі [82, c. 25]. Професійна підготовка майбутніх менеджерів, враховуючи
основні функції управлінської діяльності (планування, організація, мотивація та
контроль), – це не тільки і не стільки рівні, модулі, експерименти, кредити,
рейтинги. Це, перш за все, нова філософія освітньої діяльності, це нові
принципи організації навчального процесу, це новий тип відносин між
викладачем і студентом, це нові «технології» опанування знань, це
унеможливлення репродуктивних методів навчання, це прозорість навчального
процесу. Важливий акцент ставиться на інтеграції групи, на те, щоб студенти
були готові до взаємодії, вчилися усвідомлювати та справедливо реагувати на
позицію чи дії членів команди. Саме тому, на нашу думку, необхідною умовою
формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю є розвиток професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю за допомогою використання
навчально-професійних завдань та інтерактивних методів навчання, в яких
наявні є вже два важливі елементи: активність та співпраця. «[…] використання
інтерактивних інноваційних технологій навчання, ділових ігор, інтегральних
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курсів, ідеї співробітництва, діалогу, поваги до особистості і її прав, визнання
іншої точки зору […] дають кожному студенту можливість стати суб’єктом
конкретної професійної діяльності, власного розвитку й зіставити свої
можливості з психологічними вимогами до професії», ‒ таким, на думку
професора В. Майбороди, має бути педагогічний інструментарій підготовки
майбутніх компетентних фахівців вищої школи України [129, с. 33].
Сучасні фахівці мають чітко розрізняти суто економічні аспекти
професійної діяльності менеджера, відчувати її моральні аспекти та розуміти, в
чому полягає їх особиста відповідальність. Для підготовки майбутніх
менеджерів з подібними якостями особистості необхідна й нова стратегія
викладання:окреслення проблемності та віддзеркалення реальностей соціальноетичного середовища, зокрема у професійній сфері; створення умов вільного
вибору сфер залучення до соціально-культурних цінностей; визначення сфер
розвитку життєдіяльності студента та формування його професійно-значущого
досвіду; культивування різних форм його творчої активності. Таке розуміння
навчання відповідає його гуманістичній сутності і передбачає переосмислення
функцій і ролі викладача, розвиток творчої взаємодії викладача та студента на
рівні суб’єктно-суб’єктних відносин.
Ми погоджуємося з думкою Пшемислава Фенриха, що «інтерактивні
методи – це дорога – напевне, краща, ніж інші – для досягнення цілі» [82, с.23].
Проте, використання інтерактивного методу не має перетворюватися на
самоціль.
Слово «інтерактив» (пер. з англійської «inter» – «взаємний», «act» – діяти)
означає взаємодіяти, а термін технологія (від грецького τεχνολογια) –
майстерність [26]. Отже, основою інтерактивного навчання є взаємодія. Ми
поділяємо думку Д. Панькова, який пише, що у процесі навчання розвиток
базових навичок (ключових компетенцій) найбільш ефективно відбувається при
застосуванні

інтерактивних

технологій

навчання

(ІАТН).

Інтерактивні

технології спрямовані на розвиток у студентів в процесі взаємодії, спільного
вирішення проблемних ситуацій професійної та ключових компетенцій. Вони
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передбачають спільну діяльність викладача та студента, їх співпрацю [164,
с.11]. У методичному посібнику Д. Панькова «Інтерактивні технології навчання.
Організаційно-методичні аспекти» [164, с.12] зазначається, що перевага
застосування саме інтерактивних технологій навчання проявляє себе у
вирішенні багатьох завдань навчання.
Ключовими

складовими

інтерактивних

технологій

навчання

є

інтерактивні методи навчання. В останні роки інтерактивні методи навчання з
використанням моделей, кейсів, різних ігрових форм, імітацій, набувають
нових форм, які відрізняються примусовою активізацією мислення (примусова
активність). Студент має бути активним незалежно від його бажання.
Студент під час навчання у вищому навчальному закладі має опрацювати
величезний потік інформації. Обсяг інформації, яку має опанувати студент,
збільшується, але в цьому процесі збільшення обсягу інформації відсутня
активна навчальна діяльність самого студента. Розв’язати цю проблему, хоча б
частково, можна за допомогою використання інтерактивних методів навчання.
Практичною реалізацією інтерактивного навчання є використанні
освітніх проектів. Проект – це поєднання теорії та практики, постановка
академічного завдання і практичне його виконання. На думку Дж. Дьюї «грам
досвіду є кращим, ніж тонна теорії, і тільки тому, що будь-яка теорія має живе
значення в досвіді та доступне значення у перевірці» [65, с. 48.]. Освітні
проекти

спрямовані

на

оволодіння

способами

творчої,

дослідницької

діяльності, сприяють духовному та професійному становленню особистості
через активні дії й створенню суб’єктом власної стратегії навчання.
Основний принцип методу проектів – це опора на інтереси сьогодення,
що повинно бути вихідним принципом навчання. Робота над проектом,
зазначає О. Пєхота та інші – це практика особистісно орієнтованого навчання
на основі вільного вибору з урахуванням пізнавальних інтересів. Для педагога –
це пошук балансу між академічними і прагматичними знаннями, уміннями,
навичками та когнітивними перевагами [160, с. 119].
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Окреслимо такі специфічні характеристики методу проектів, які
забезпечать

не

тільки

професійно-етичної

підвищення

компетентності,

рівня
а

сформованості

будуть

готувати

компонентів

до

виконання

управлінських функцій майбутніх менеджерів економічного профілю. Поперше, метод проектів вимагає від учасників високої організаційної дисципліни
та відповідальності. Даний метод передбачає самостійний розрахунок часу на
виконання проекту, чіткий розподіл різних видів роботи шляхом планування,
організації та контролю. Таким чином, планування та опрацювання проекту
повністю лежить у сфері відповідальності групи, яка ним займається. По-друге,
результат проектої роботи ‒ створений соціально значимий продукт ‒ дозволяє
перетнути рівень симуляції дійсності. Завдання проекту пов’язане з практикою
не тільки з точки зору його виконання, а спрямованістю на життєвий,
професійно значущий досвід, який виходить за рамки університетського
заняття та взаємодіє з реальністю життя, економічною та професійною
сферами. У ході спільної проектної діяльності виховуються такі особистісні
якості, як готовність до співпраці (спільне планування, розподіл робочих
завдань), комунікації, взаємної критики та здатності вирішувати конфлікти, що
є вкрай важливо для майбутної професійної діяльності майбутніх менеджерів
економічного профілю. І, по-третє, інтегративність – ознака, яка вимагає
зрозуміти завдання та постановку проблеми у їх комплексному взаємозв’язку,
що стосується різних фахових сфер, а саме інтеграції знань, умінь, досвіду з
різних предметних галузей: економіки, управління, психології та ін.
Отже, метод проектів передбачає досягнення дидактичної мети через
детальне розв’язання проблеми, яка повинна завершитись цілком реальним
практичним результатом, оформленим відповідним способом. Для досягнення
цієї мети студенти повинні навчитись самостійно мислити, окреслювати та
розв’язувати проблеми, інтегрувати знання різних навчальних предметів,
установлювати причинно-наслідкові зв’язки, прогнозувати наслідки реалізації
різних варіантів. Тому, займаючись проектами на заняттях з дисциплін
«Етика», «Основи психології та педагогіки», «Історії української культури» та
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ін. ми активізуємо дослідницький, пошуковий потенціал майбутніх менеджерів
економічного профілю; уміння використовувати професійно-етичні знання в
різних ситуаціях; розвиненість навичок й звичок професійно-етичної поведінки.
В педагогічній практиці широко використовуються ділові та симуляційні
ігри. У 1955 році члени американської Асоціації Менеджменту розробили
першу гру «Імітація рішень у вищій управлінській ланці» та випробували її на
семінарі у Саранак Лейк (1957 р.). Там вперше з’явився термін «ділова гра».
Вже через 10 років цей термін почав широко використовуватися у школах
бізнесу.

Широкого

розповсюдження

ділові

ігри

в

західних

школах

менеджменту набули у 80-х роках минулого століття.
Сучасні дослідники [68, 72, 82, 84, 168, 266], розробники та користувачі
ділових ігор, найважливішими їх ознаками вважають: цільове призначення гри,
різноманітність тематичних рамок, імітувальні контекстно-орієнтовані галузі,
ступінь свободи рішень, рівень невизначеності розв’язків, характер комунікацій
між учасниками, ступінь відкритості гри, комплексність використовуваної
моделі, форму проведення та ін.
Найцікавішими методами в навчальній діловій грі вважають метод
інциденту і метод розігрування ситуації у ролях. У першому випадку
аналізується мікроситуація (службові інциденти, повчальні історії), коли
викладач лаконічно пояснює суть проблеми і задіює студентів до її розв’язання.
Зазвичай, це наочні приклади з життя, вони швидко засвоюються студентами і в
подальшому входять у їхній власний досвід. Розігрування ситуацій у ролях
(методика «Ток-шоу», «Ажурна пилка») полягає у визначенні власного
ставлення до конкретної соціальної чи виробничої ситуації, набутті досвіду
поведінки в подібній ситуації шляхом виконання «ролі», яка є близькою до
реальної професійної ситуації (як візія майбутнього). Студенту пропонується
поводитись і розігрувати роль, моделюючи свою реальну поведінку, якщо це
ситуації, в яких він уже побував, або імпровізувати, уявляючи себе в ситуації,
яка пропонується.
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Актуалізує навчальну діяльність використання кейсів (кейс-стаді).
Сутність цього методу полягає у тому, що проблемне викладання знань
супроводжується організацією самостійної роботи студентів. Особливістю
кейсів є відтворення проблемної ситуації на основі фактів реального життя.
Кейс – це єдиний інформаційний комплекс, який включає описання реальних
подій та містить питання, які приводять до розв’язання завдання. Кейс як метод
має задовольняти такі вимоги: відповідати чітко сформульованій меті
створення; мати відповідний рівень труднощів; ілюструвати різноманітні
аспекти економічного життя; бути актуальним; ілюструвати типові ситуації;
розвивати аналітичне мислення; провокувати дискусію; мати варіативні
способи розв’язків. Значна кількість вчених вважають, що кейси бувають
«мертві» і «живі». До мертвих кейсів вони відносять ті, що містять всю
необхідну для аналізу інформацію, а до «живих» – ті, що спонукають студентів
до пошуку додаткової інформації для аналізу [84].
Безпосередня мета методу case-study – спільними зусиллями групи
студентів проаналізувати ситуацію – case, яка має місце у реальному житті і
розробити практичне рішення; закінчення процесу – оцінка запропонованих
алгоритмів і вибір кращого в контексті поставленої проблеми.
Перспективним напрямом розробки і впровадження кейсів у освітній
процес є моделювання типових ситуацій професійної діяльності. І кейси, і
ділові ігри виконують не лише діагностичні та когнітивні функції, а й
тренінгові. У ході гри студенти, виконуючи ролі, приймають власні рішення, у
процесі чого очевидна спрямованість на формування навичок професійної
поведінки у колективі, вміння аналізувати характер міжособистісних стосунків.
Практично всі зарубіжні школи виділяють три загальні групи ігор, спрямованих
на організацію самостійності

студентів:

ігри, спрямовані

на набуття

теоретичних знань; ігри, спрямовані на набуття практичних вмінь; ігри, що
сприяють зміні ставлень до проблеми або предмета, що вивчається [168, с.128] .
Серед неімітацйних розвиваючих методів, які активно застосовуються в
процесі формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
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під час викладання суспільно-гуманітарних дисциплін є: мозковий штурм,
вивчення конкретних ситуацій, обговорення критичного явища, групова
дискусія, рольова гра, форум, тренінг комунікативності, імітація, ділова гра,
моделювання, майстерня, семінар, діагностика проблем, групові проекти,
методи роботи студентів у співпраці, брифінг (підбиття підсумків).
Мета методу «мозковий штурм» ‒ тренування у вирішенні проблем,
розвиток творчого мислення, розвиток навичок спілкування, роботи у малих
групах. Серед переваг методу «мозковий штурм» виокремимо: високу ступінь
активності, продуктивності результатів, отримання досвіду творчої діяльності,
орієнтованість на вирішення проблем та стимулювання нових ідей.
Метою методу вивчення конкретних ситуацій є розвиток умінь вирішення
проблем, прийняття рішень, зв’язок теоретичних знань та здатності вирішувати
конкретні професійні ситуацій, розвиток міжособистісних відносин. Серед
переваг виокремимо: реалістичність ситуації, що була викладена, інтенсивний
процес групової взаємодії, синтез різних поглядів, розвиток навичок відбору
оптимального варіанта вирішення ситуації.
Метою методу обговорення ситуцій морального вибору є розвиток умінь
прийняття рішень і усунення проблем у нестандартних (критичних) ситуаціях
та розвиток міжособистісних відносин. Серед переваг виокремимо:це більш
конкретний метод в ілюстрації реальних проблем, у процесі його застосування
активно розкривається послідовність дій, що відбулися, відбувається також
асоціювання себе з тим чи іншим учасником певної події.
Метою методу групової дискусії є розкриття теоретичних концепцій,
розвиток

умінь

вирішення

проблем

та

розвиток

умінь

планування,

формулювання стратегії. Серед переваг виокремимо: можливість уточнення і
перевірку гіпотез, обмін знаннями і досвідом, удосконалення навичок
комунікації.
Метою проводження тренінгів комунікативності є зміна настанов і
поведінкових реакцій, розкриття особистих здібностей, практичне розв’язання
конфліктних ситуацій, сприяння побудові команд, відпрацьовування навичок

121

роботи в групі та аналіз і розподіл ролей [164, с. 14]. Сутнісною перевагою
метода є те, що навчання може відбуватися на основі розбору реальних реакцій
на поведінку, взаємне навчання учасників процесу і більш ефективне
застосування інших інтерактивних методів навчання.
Отже, використання інтерактивних методів навчання займають стійку
позицію у процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у ВНЗ. Ділові
ігри слугують підвищенню ефективності опанування знань основних категорій
з етики; «мозковий штурм», вивчення конкретних ситуацій, метод обговорення
ситуцій морального вибору дозволяють економити час для формування уміння
використовувати професійно-етичні знання в ситуаціях морального вибору;
моделювати майбутню самостійну професійну діяльність; метод групової
дискусії, тренінги комунікативності ‒ удосконалити навички комунікації,
розвивати творчий потенціал майбутніх менеджерів економічного профілю, що
забезпечить підготовку управлінців нового типу, що володіють інноваційним
мисленням, мобільністю і високою етичної культурою.
Наступною умовою формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю є організація рефлексивної
діяльності студентів щодо процесу і результату індивідуальної та групової
роботи.
Поняття

рефлексії

(від

пізньолат.

reflexio

–

звернення

назад,

відображення) тлумачать як форму теоретичної діяльності людини, спрямовану
на осмислення власних дій та їх законів; діяльність самопізнання, що розкриває
специфіку духовного світу людини [153, с. 678]; роздуми про свій внутрішній
стан, самоаналіз [256, с. 38].
Як вказує А. Хуторський, наявність рефлексії є головною ознакою
самоусвідомлення, самоаналізу, критичного мислення, його «продуктом і
інструментом»,

бо

спрямована

на

усвідомлення

й

оцінку

діяльності

особистості. Завдяки рефлексії людина аналізує власні дії, зважує, з точки зору
відповідності

умовам

завдання,

способи,

що

використовуються.

Слід

відзначити, що характерною особливістю навчально-пізнавальної діяльності
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студентів

при

спостереження

рефлексивному
і

практичних

навчанні
дій

над

є

переважання

слуханням

і

активного
механічним

запам’ятовуванням, тобто пасивним сприйняттям навчального матеріалу [244,
с. 16].
С. Степанов та І. Семенов зазначили, що рефлексія є зверненням уваги
суб’єкта на самого себе, продукти власної активності, зміст та функції власної
свідомості, до складу яких входять особистісні структури (цінності, інтереси,
мотиви), мислення, механізми сприйняття, прийняття рішень, емоційного
реагування, поведінкові шаблони, а також будь-яке їх переосмислення

[218,

с. 31–40]. Отже, рефлексія як поняття розглядає діяльність людини, спрямовану
на осмислення власних дій, своїх внутрішніх станів, почуттів, переживань,
аналіз цих станів і формулювання відповідних висновків.
Щодо рефлексії в педагогічному процесі, то О. Даутова, Н. Суворова
зазначають, що це процес самоідентифікації суб’єкта педагогічної взаємодії з
існуючою педагогічною ситуацією, її учасниками (студенти, викладач),
умовами розвитку учасників педагогічного процесу, середовищем, змістом,
педагогічними технологіями [50, с. 25–27]; комплексна розумова здатність до
постійного аналізу й оцінки кожного кроку професійної діяльності [46, с. 309].
З погляду багатьох дослідників [238, 249, 256], роль рефлексії у розумовій
діяльності полягає в цілепокладанні, встановленні та регулюванні адекватних
вимог до себе на основі співвіднесення наявних ззовні вимог, ситуаційної
специфіки самого суб’єкта.
Зупинимося на власних поглядах щодо доцільності технологічного
забезпечення процесу рефлексивного аналізу процесу і результату групової та
індивідуальної діяльності студентів при вирішенні навчально-професійних
завдань на їх відповідність професійним морально-етичними нормами і
вимогами.
Перш за все, під час організації процесу навчання з метою «запуску» в
майбутніх менеджерів механізму рефлексії, вважаємо за доцільне створювати
різноманітні професійно спрямовані ситуації, які б спонукали майбутніх
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управлінців замислитись. Ж. Дельоз зауважує: «...ми шукаємо істину лише тоді,
коли конкретна ситуація нас змушує це робити, коли ми відчуваємо певного
роду «насильство», що спонукає нас до пошуку» [53, с.40]. Усвідомлення
думки в процесі мислення й переосмислення відбувається у той момент, коли
особистість розуміє її проблемність.
З метою рефлексивного аналізу доцільним вважаємо послугування
методом рефлексивного полілогу, авторами якого є І. Семенов, С. Степанов,
О. Поліщук [218]. Метод рефлексивного аналізу спрямований на формування
рефлексії у процесі колективного пошуку та прийняття рішень. Реалізація
зазначеного методу передбачає поетапність дій:
– проблематизація інформації, що вивчається; є необхідною умовою
створення цілісного образу проблемної події або проблемної ситуації та
усвідомлення ролі різних факторів у її розвитку;
– генерація ідей усередині мікрогруп щодо зняття і вирішення
проблемних моментів, узгодження цих пропозицій та їх об’єднання в цілісні
принципи вирішення проблем в порядку їх значущості. Як результат –
відбувається формування банку пропозицій щодо вирішення проблеми і
розробляється мікропроект рішення. Рефлексія полілогічного характеру
вибудовується як процедура послідовного залучення учасників до обговорення
залежно від рівня виявленої ними активності та компетентності, що забезпечує
сприятливий психологічний мікроклімат усередині мікрогруп, виключаючи
конфлікти і протистояння. Всі напрацювання, які є результатом колективного
мислення, фіксуються, зберігаються, збагачуються всіма членами групи.
Завдяки узгодженій співдіяльності, принцип ведення дискусії розвиває в
учасників здатність слухати і чути своїх колег та на основі висловлених думок
вибудовувати власну концепцію бачення проблеми та шляхів її вирішення.
Необхідність розвитку вже висловлених

ідей

забезпечує максимальне

включення в спільну діяльність, яка нейтралізує вияв професійних і
особистісних амбіцій, що привносять в обговорення елемент конфліктності і
можуть запобігати збагаченню позитивного досвіду;
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– колективне обговорення і аналіз вироблених рішень (верифікація
висунутих версій вирішення проблеми), передбачення можливих позитивних і
негативних наслідків їх реалізації. У ході проведення зазначеної роботи
отримуються

результати,

які

ставлять

під

сумнів

правильність

або

оптимальність раніше побудованих версій. Тобто опрацювання одного рівня
проблеми може призвести до виявлення проблемності більш високого і
фундаментального

рівня,

вирішення

якої

потребуватиме

додаткового

рефлексивного осмислення та аналізу;
–

ітерація

(повторення

на

новому

витку

опрацювання)

етапів

рефлексивного полілогу [218].
Дотримання зазначеної схеми сприяє як формуванню предметнопозиційного бачення професійно спрямованих ситуацій на різних рівнях їх
рефлексивного осмислення, так і об’єктивної різноманітності досліджуваних
проблем, самовизначення майбутніх менеджерів економічного профілю.
Підсумовуючи, вкажемо, що теоретичне обґрунтування педагогічних
умов надало можливість визначити їх значущість у формуванні професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю. Відтак,
разом вони утворюють цілісний взаємопов’язаний, взаємодоповнюваний
комплекс, який, припускаємо, забезпечить результативність досліджуваного
процесу.

2.4.

Модель

формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх менеджерів економічного профілю
У процесі дослідження для відображення особливостей формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю використано моделювання як метод пізнання суттєвих, провідних
властивостей об’єкта через створення моделі.

125

Поняття «модель» (з французької мови modele – міра, зразок, норма; у
перекладі з латини – образ, зменшений варіант, спрощений опис складного
явища чи процесу) трактується як зразок, що відтворює, імітує будову та дію
будь-якого об’єкта, а, відтак, використовується для отримання нових знань про
об’єкт [203, с. 196 ].
Термін «модель» у науці використовується як будь-який уявний,
знаковий

або

матеріальний

образ

модельованого

об'єкта

(оригіналу):

відображення об’єктів і явищ у вигляді описів, теорій, схем, креслень, графіків
Є. Гусинський [46], Т. Гуменюк [43, с. 67], Л. Капченко [86, с. 70–73],
Л. Фрідман [237]. У науково-прикладних психолого-педагогічних працях
розробка моделі системи, що досліджується, відіграє одну з головних ролей.
Ми будемо спиратися на твердження про те, що модель – це:
«…специфічна, якісно-своєрідна форма і одночасно засіб наукового пізнання»
(В. Штофф) [252, c. 87]; «…система, дослідження якої слугує засобом для
отримання

інформації

про

іншу

систему»

(А. Уйомов)

[225,

с. 48];

«…суб’єктивне відтворення у свідомості людини або групи людей і зовнішнє
відображення різними способами та формами найбільш суттєвих ознак, рис та
якостей, властивих конкретному об’єкту, процесу, які об’єктивно йому
(об’єкту) притаманні і дають загальну уяву про феномен, що нас цікавить, чи
його окремі складові» (В. Маслов) [236, с. 19].
Моделі, за В. Штоффом, властиві чотири ознаки: це – уявлено
представлена або матеріально

реалізована система; відображає об’єкт

дослідження; дає нову інформацію про об’єкт [ 252, с.7].
Досягти такого результату, на наш погляд, можна, спираючись на вже
існуючі технології проектування моделей. Зокрема, німецькі вчені (С. Гласер,
А. Хaкер та ін.) виділяють чотири етапи проектування педагогічних моделей:
пошук

моделі

на

евристичній

основі

з

використанням

інтуїції

дослідника; перевірка моделі через поняття; перевірка моделі прагматично;
застосування моделі [271].

126

В. Пікельна зазначає, що модель дає змогу перейти від емпіричного
пізнання до теоретичного, інтерпретуючи найскладніші теоретичні положення,
проте моделі мають оцінюватися з врахуванням реальних властивостей системи
і слугувати при цьому опосередкованим джерелом інформації. Вчена
виокремлює такі основні ознаки моделі: об’єктивна аналогія і максимально
наближене відтворення оригіналу [170, с.191].
Таким чином, як показав аналіз наведених позицій, модель будемо
розглядати як систему, яка відтворює сутність та найважливіші якості
оригіналу і призначена для його дослідження. В змодельованій системи (за
Н. Ничкало) [151, с.28] слід зважати на те, що вона складається на основі
єдності мети, завдань, різноманітних видів діяльності, організаційних форм,
критеріїв функціонування як системи в цілому, так і окремих її підсистем.
Із теоретико-методологічної точки зору заслуговує на увагу аналіз
поняття «моделювання». Моделювання визначається вченими-педагогами як
процес та метод пізнання, що дає змогу вивчати певні загальні закономірності,
оскільки модель допомагає пояснити накопичені факти навіть тоді, коли ще не
має розробленої теорії [222, с.191]; як метод пізнавальної та управлінської
діяльності, який уможливлює адекватний опис і цілісне відображення в
модельних уявленнях сутності, найважливіших якостей та компонентів
системи, отримання інформації про її минулий та майбутній стан та умови
побудови, функціонування та розвитку [107, с.120].
Ми дотримуватимемося визначення, яке сформульоване В. Масловим:
моделювання

є

творчий

цілеспрямований

процес

конструктивно-

проектувальної, аналітико-синтетичної діяльності з метою відображення
об’єкта

в

цілому

або

його

характерних

складових,

які

визначають

функціональну спрямованість об’єкта, забезпечують йому стабільність його
існування та розвитку [136, с.19]. Таким чином, моделювання дає змогу
інтерпретувати знання, перевіряти на практиці висунуті припущення та
концептуальні положення (А. Вознюк) [28, с. 72]; формувати кращу стратегію в
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діяльності, проте потребує обов’язкового врахування ситуаційних факторів
(В. Пікельна) [170, с. 319].
Моделювання відбувається на етапі теоретичного осмислення проблем
дослідницької діяльності та належить до класу концептуальних проектувальних
процедур. Суть моделювання полягає в тому, що характеристики певного
об’єкта відтворюються на іншому, спеціально створеному об’єкті, який
називається моделлю. Процес моделювання передбачає абстрагування, яке є
однією з найбільш істотних розумових операцій. Абстрактно-логічне людське
мислення дає змогу обрати із нескінченної кількості властивостей і відносин
усіх явищ об’єктивного світу, з якими людина стикається в процесі своєї
практичної діяльності, їх найбільш значущу частину, яка відображає
найважливіші якості та компоненти системи.
Важливо підкреслити, що модель не має самостійного значення у процесі
дослідження об’єкта, вона є лише засобом його пізнання. В зв’язку з цим,
моделювання передбачає чітке визначення мети створення моделі, визначення
її структурних складових та об’єктивно існуючих взаємозв’язків між ними,
практичну перевірку (апробацію) моделі. Моделювання процесу формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю розглядається як процес, що поєднує прогнози з умовами, факторами
щодо їх втілення (рис.2.1).
Проведений теоретичний аналіз дав змогу визначити основні структурні
компоненти моделі: методологічний, змістовий, організаційно-технологічний.
Методологічний компонент включає мету, основні підходи та принципи
процесу формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю.
На основі узагальнення різних теоретичних положень, що склали
методологічний концепт дослідження, визначені провідні концептуальні
підходи до реалізації його мети та завдань: аксіологічний, соціокультурний,
системний,синергетичний, полісуб’єктний (діалогічний) та ґендерний.
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Зазначені підходи детально розглянуто у першому розділі дисертаційного
дослідження.
До

основних

принципів процесу формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менедж ів економічного профілюнами віднесено:
принцип об’єктивності, єдності теоретичного і емпіричного, сутнісного
аналізу, соціального детермінізму та діяльнісного опосередкування.
Розроблена модель включає змістовий компонент, який передбачає
характеристику компонентів професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю: мотиваційно-ціннісного, когнітивного,
діяльнісного та особистісного. Визачені компоненти ґрунтовно описані в
першому розділі дисертаційного дослідження.
Наступним

компонентом

є

організаційно-технологічний.

Даний

компонент моделі охоплює такі складові: критерії, показники та рівні
сформованості;
формування

методику

діагностування;

професійно-етичної

педагогічні

компетентносіт

умови

майбутніх

та

етапи

менеджерів

економічного профілю.
Аналіз педагогічної літератури щодо критеріїв моральної вихованості й
сформованості
особливостей

різних

видів компетентності, урахування складових

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

та

менеджерів

економічного профілю, дають змогу виділити такі критерії сформованості
етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю:

мотиваційно-ціннісний, що характеризує систему цінностей, що мотивує
професійно-етичну поведінку; когнітивний, який характеризує цілісність знань
про етичну основу професійної діяльності; діяльнісний - характеризує
готовність до здійснення професійної діяльності на етичних засадах;
особистісний, який характеризує здатність до самооцінки професійно-етичної
поведінки.
Відповідно до розроблених критеріїв, урахування думок учених щодо
рівнів вираженості моральних якостей можна виділити три рівні сформованості
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професійно-етичної компетентності майбутнього менеджера: високий, середній
та низький.
Компоненти системи реалізуються через ряд педагогічних умов:
організаційно-методична

підготовка

викладачів

суспільно-гуманітарних

дисциплін до формування професійно-етичної компетентності студентів;
спрямування змісту суспільно-гуманітарних дисциплін на формування у
студентів системи етичних цінностей, знань та вмінь їх використовувати в
управлінській

діяльності;

розвиток

професійно-етичної

компетентності

майбутніх менеджерів економічного профілю за допомогою використання
навчально-професійних завдань і інтерактивних методів навчання; організація
рефлексивної діяльності студентів щодо процесу і результату індивідуальної та
групової роботи.
Таким

чином,

модель

процесу

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю являє собою
певну систему, що відображає єдність теоретичного і емпіричного підходів до її
побудови. Важливою ознакою моделі є наступність і перспективність
методологічного,

змістового,

організаційно-технологічного

структурних

компонентів; поетапних характер формування досліджуваної компетентності.
Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю ‒ процес динамічний, тому в умовах функціонування
моделі він охоплює декілька етапів: аксіологічний, когнітивний, рефлексивнокорегувальний.
Так, мета аксіологічного етапу ‒ усвідомлення студентами моральноетичних цінностей професії менеджерами економічного профілю. Мета
досягається запровадженням у навчальний процес дисципліни «Ділова етика та
культура

професійного

спілкування»;

організацією

навчальних

занять,

спрямованих на процес усвідомлення студентами І курсу необхідності
керуватися у своїй поведінці етичними нормами і правилами, які відповідають
вимогам майбутньої професії.
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Метою когнітивного етапу є: оволодіння знаннями основних категорій з
етики; розуміння цілей і завдань професійної етики; засвоєння понять
професійної етики, її норм, принципів та професійно-етичних цінностей.
Визначена мета досягається завдяки професійній спрямованості викладання
суспільно-гуманітарних дисциплін: «Історія української культури» (2 курс),
«Основи педагогіки та психології» (2курс), «Філософія» (2 курс), «Практична
культурологія» (1‒3 курси). В процесі викладання зазначених дисциплін, поперше, актуалізується питання етичного ідеалу майбутнього менеджера
економічного

профілю;

по-друге,

(використання

інтерактивних

організація

методів

навчання)

навчального
допомагає

процесу
студентам

визначитися, наскільки вони відповідають вимогам професії, яку обрали та
сформувати нормативну базу своєї професійної поведінки. У такий спосіб
закладаються основи для конструювання етичних орієнтирів рефлексивної
професійно-оцінної свідомості майбутнього менеджера.
Етап рефлексивно-корегувальний стосується змін в діяльнісному та
особистісному компонентах професійно-етичної компетентності майбутнього
менеджера, що відбувається завдяки екстеріорізації етичних цінностей. Даний
етап сприяє самоусвідомленню індивідуального та професійного «Я». Головна
мета цього етапу – закріплення в повсякденному житті й на практиці етичних
норм, пошук етично виправданих методів вирішення ситуацій морального
вибору. Динамізм діяльнісного та особистісного компонентів на рефлексивнокорегувальному етапі залежить від постійної корекції з боку викладачів.
Результатом
професійно-етичної

реалізації

моделі

компетентності

є

зростання

майбутніх

рівня

менеджерів

сформованості
економічного

профілю.
Важливо зауважити, що визначені етапи є свідченням послідовності
процесу формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю, його керованості. Проте їх виокремлення є умовним,
оскільки в реальному освітньому процесі завдання кожного з етапів
розв’язується системно, вони взаємопроникні, взаємозалежні. Так, наприклад,
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якщо ми визначили мету запровадження дисципліни «Ділова етика та культура
професійного спілкування» як професійно орієнтовну, то це не значить, що в
процесі вивчення даної дисципліни не будуть створюватися умови для аналізу
поведінки, вчинків майбутніх менеджерів.
Висновки до другого розділу
Наукове

обґрунтування

моделі

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю дозволило
зробити висновки:
З урахуванням сутнісних, структурних характеристик поняття

1.

«професійно-етична компетентність майбутніх
профілю»

розроблені

комплексні

критерії

менеджерів економічного
(мотиваційно-ціннісний,

когнітивний, діяльнісний та особистісний), показники та рівні сформованості
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю.
Констатувальний

2.

експеримент

дозволив

з’ясувати

стан

сформованості компонентів професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю. Його результати свідчать про загалом
невисокий

рівень

компетентності

сформованості

майбутніх

менеджерів

компонентів

професійно-етичної

економічного профілю.

Так,

за

результатами констатувального етапу педагогічного експерименту, в якому
взяли

участь

215

студентів

факультету

фундаментальної

економічної

підготовки Вінницького національного технічного університету, встановлено,
що серед опитаних майбутніх менеджерів економічного профілю високий
рівень сформованості професійно-етичної компетентності мають 3 % студентів,
середній – 49 % студентів, низький рівень ‒ 48 %.
Ці дані вказують на необхідність пошуку педагогічних умов, форм і
методів

удосконалення

процесу

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю.
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3.

Врахування специфіки професійної діяльності та характеристик

управлінських функцій, представлених у науково-педагогічній літературі, дало
змогу виокремити такі педагогічні умови формування професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі
викладання

суспільно-гуманітарних

дисциплін:

організаційно-методична

підготовка викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін до формування
професійно-етичної компетентності студентів; спрямування змісту суспільногуманітарних дисциплін на формування у студентів системи етичних цінностей,
знань та вмінь їх використовувати в управлінській діяльності; розвиток
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю за допомогою використання навчально-професійних завдань та
інтерактивних методів навчання; організація рефлексивної діяльності студентів
щодо процесу і результату індивідуальної та групової роботи.
4.

Розроблена модель формування професійно-етичної компетентності

майбутніх менеджерів економічного профілю надає можливість наочно подати
складний, багатофункціональний, тривалий педагогічний процес. Проведений
теоретичний аналіз дав змогу визначити основні структурні компоненти моделі:
методологічний, змістовий, організаційно-технологічний. В основу моделі
закладено логіку зв’язку сучасної візії менеджера економічного профілю, мети
формування його професійно-етичної компетентності, концептуальних підходів
та принципів цього процесу, змісту професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю, діагностики та критеріїв
сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів,
установки на подальше самовдосконалення.
Основні

наукові

результати,

представлені

відображення у в працях автора [201‒203, 204, 206, 209].

у

розділі,

знайшли
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РОЗДІЛ 3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ
РОЗРОБЛЕНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЕКОНОМІЧНОГО
ПРОФІЛЮ

3.1.

Організація

та

хід

формувального

етапу

педагогічного

експерименту
Аналіз

стану

сформованості

професійно-етичної

компетентності

майбутніх менеджерів економічного профілю, розглянутий у другому розділі,
свідчить про обґрунтованість припущення про наявність суперечності між
підвищенням значущості етичної складової в професійній діяльності менеджера
та невідповідністю змісту навчально-методичного забезпечення процесу
формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю.
Формульний етап відбувався протягом 2013–2016 рр. та охопив 217
студентів

факультету

«Фундаментальна

економічна

підготовка»

за

спеціальністю «Менеджер». На основі констатувального експерименту було
сформовано контрольну (115 осіб) та експериментальну (102 особи) групи. Для
з’ясування

ефективності

запропонованої

моделі

визначався

рівень

сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів в
контрольних та експериментальних групах на початку та наприкінці
педагогічного експерименту. Склад цих груп залишався незмінним упродовж
усього терміну проведення формувального етапу педагогічного експерименту.
Вибір

груп

для

проведення

експерименту

було

здійснено

із

забезпеченням репрезентативності та однорідності. Ці вимоги було дотримано
за рахунок випадковості вибору (контрольні групи з непарними номерами,
експериментальні − з парними) та статистичної перевірки однорідності складу
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груп за основними якісними показниками й рівнем сформованості компонентів
професійно-етичної компетентності (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Статистична перевірка однорідності складу студентів експериментальної
і контрольної груп за критеріями сформованості компонентів професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю
на початку експериментального дослідження
Низький
Компоненти

Групи
к-сть
КГ

Мотиваційноціннісний

ЕГ
 *емп

КГ
Когнітивний

ЕГ
 *емп

КГ
Діяльнісний

ЕГ
 *емп

КГ
Особистісний

ЕГ
 *емп

Професійноетична компетентність
майбутніх менеджерів
економічного профілю

КГ
ЕГ
 *емп

%

ксть

45,22

58

5
52
4
47

Середній

46,08
0,15
5
58
0,43
5
50
49,02
0,21
5
59
51,3
5
53
51,96
0,10
6
68
59,13
5
55
53,92
0,76
6
64
55,65
5
56
54,9
0,10

%

5
50,43
4
49 48,04
0,35
5
56 48,7
5
51 50,0
0,19
4
46 40,0
4
40 39,22
0,02
4
44 38,26
4
40 39,22
0,13
4
48 41,74
4
45 44,12
0,37

Високий
к-сть

%

5

4,35
6
6 5,88
0,49
1
1 0,87
2
0
1 0 ,98
0,01
1
10 8,7
9
9 8,82
0,02
3
3 2,61
7
7 6,86
1,31
3
3 2,61
1
1 0,98
0,93

Одержані емпіричні значення порівнювались із критичним:
1,64 ( р  0,05)
2,31 ( р  0,01)

 *кр  

Середнє
значення

2,92
2,9

2,83
2,82

2,87
2,88

2,74
2,84

2,77
2,76
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і виявились меншими від критичних значень, що дозволяє стверджувати з
надійністю не менше 95 %, що справедлива основна статистична гіпотеза Н0 –
частка осіб з відповідними рівнями сформованості компонентів професійноетичної компетентності в контрольних та експериментальних групах не
відрізняються.
Розглянемо
формування

реалізацію

кожної

професійно-етичної

із

визначених

компетентності

педагогічних

майбутніх

умов

менеджерів

економічного профілю.
У забезпеченні високої ефективності освітнього процесу значну роль
відіграє особистість викладача, його морально-етичні якості. Міністр освіти і
науки Лілія Гриневич на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної
ради МОН, яке відбулося 10 червня 2016 р., наголосила, що зараз триває робота
над освітнім кодексом учителя. «Цінності, – наголошує міністр, – це дуже
вагомий елемент у підготовці педагога […]. Саме орієнтація на етику та
цінності – головна ознака провідних освітніх систем». Отже, особисті якості
викладача, манера викладання і неповторна індивідуальність не меншою мірою,
ніж нові знання, впливають на особистості студентів, формуючи та виховуючи
їх.
Успішне

вирішення

завдань

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів залежить від організаційно-методичної
підготовки викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін до формування
професійно-етичної
ознайомлення

компетентності

викладачів

майбутніх

менеджерів.

суспільно-гуманітарних

дисциплін

З

метою

(а

також

експертів) з специфікою процесу формування означеної компетентності, було
проведено ряд семінарів-тренінгів, на яких розглядались питання змісту і
структури, діагностики рівнів сформованості, особливостей формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю. Тематику семінарів-тренінгів представлено у таблиці 3.2.
Проведене анкетування викладачів кафедр філософії та гуманітарних
наук, суспільно-політичних наук та підготовки менеджерів ВНТУ показало
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результативність проведення таких семінарів-тренінгів. 98% викладачів
позитивно оцінили зміст і якість проведених занять.
Таблиця 3.2
Тематика семінарів-тренінгів для викладачів
суспільно-гуманітарних дисциплін
/

Тема семінару-практикуму

Мета семінару-практикуму

п

1

2

3

4

Професійно-етична компетентність
майбутніх менеджерів нкономічного
профілю як педагогічна проблема

Ознайомити викладачів
із поняттям «професійно-етична
компетентність майбутніх
менеджерів»
Особливості
формування професійноОзнайомити викладачів
1
етичної компетентності майбутніх
із особливостями
менеджерів економічного профілю в
формування професійно-етичної
процесі вивчення суспільно-гуманітарних компетентності майбутніх
дисциплін
менеджерів в процесі вивчення
суспільно-гуманітарних дисциплін
Технологія
формування професійноНавчити викладачів
2
етичної компетентності майбутніх
використовувати технологію
менеджерів економічного профілю в
формування професійно-етичної
процесі вивчення суспільно-гуманітарних компетентності менеджерів
дисциплін
економічного профілю в процесі
вивчення суспільно-гуманітарних
дисциплін
Діагностика
рівнів
сформованості
Навчити викладачів
3
професійно-етичної компетентності
організовувати та
майбутніх
менеджерів
економічного проводити діагностику
профілю
рівнів сформованості професійноетичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю

На семінарах-тренінгах

обговорювалися

питання ролі і

функцій

викладача в освітньому процесі. Було наголошено, що в процесі формування
компетентності, зокрема професійно-етичної, викладач набуває іншу роль і
функцію в освітньому процесі (в порівнянні з класичним): якщо при класичній
системі викладач є і компетентним джерелом знань, і контролюючим обʼєктом
пізнання, то при новій парадигмі освіти викладач більше виступає в ролі
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організатора

самостійної

активної

пізнавальної

діяльності

студентів,

компетентного консультанта і помічника. Його професійні вміння повинні бути
спрямовані не просто на контроль знань, вмінь студентів, а на діагностику їх
діяльності, щоб вчасно допомогти та усунути труднощі в опануванні і
застосуванні знань. А це, в свою чергу, вимагає високої педагогічної
майстерності.
Учасникам семінарів було запропоновано обговорити питання ролі
викладача на різних етапах формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю.Так, на аксіологічному етапі
студенти виступають об’єктами педагогічних дій викладача. Основні завдання
педагога ‒ викликати інтерес до професійно-етичних знань, сприяти розвитку
моральних устремлінь і потреб особистості студентів. Учасники семінарів в
процесі обговорення сформулювали загальну позицію: для реалізації завдань
аксіологічного етапу важливим є створення умов набуття позитивних
емоційних реакцій щодо обраної професії. Викладачі, які приймали участь у
семінарах,

пропонували

залучати

до

участі

в

навчальних

заняттях

представників професії (топ-менеджерів), які поділяться з студентами історіями
власного успіху.
Ознака

когнітивного

етапу

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю – концентрація
моральних уявлень, почуттів студентів на моральному виборі. Для цього
педагог залучає студентів до розв’язання навчальних та життєвих ситуацій на
засадах моральних норм. Основне педагогічне завдання на цьому етапі –
сприяти формуванню морального досвіду студентів через максимальне
включення їх у ситуації морального вибору.
Учасники семінарів були одноголосні в думці, що на рефлексивнокорегувальному етапі важливе значення має створення педагогічних умов для
професійно-етичного самовизначення та моральної самооцінки майбутніх
менеджерів

економічного

профілю

через

актуалізацію

морального

особистісного потенціалу. У цьому випадку педагог враховуватиме таку
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закономірність: для просування студентів в моральному розвитку потрібно,
щоб про свої недоліки студенти говорили самі, а віру в їх позитивний
особистісний потенціал висловлювали інші люди. На даному етапі, на нашу
думку, педагог повинен намагатися зробити все для того, щоб студенти вірили
у

свої

людські

можливості,

розвивали

почуття

особистої

гідності,

відповідальності за свою поведінку перед собою. В результаті загального
обговорення, учасники семінарів сформулювали завдання педагога на
рефлексивно-корегувальному етапі: підтримка суб’єктної позиції студентів,
визнання їх провідної ролі. Педагог має працювати над тим, щоб студенти
усвідомили зв’язок професійно-етичних проблем, розглянутих на заняттях, з
типовими ситуаціями й проблемами в професійній діяльності менеджерів.
Показником успішного проходження даного етапу є розвиток у студентів
потреби у професійно-етичному самовдосконаленні. Для цього викладач
створює умови для рефлексії студентів щодо їх морального вибору,
особистісної позиції. Загальний висновок був сформульований як: надання
студентам самостійності щодо етичного рішення й морального вибору на
заняттях, у ситуаціях повсякденного життя, стимулювання до прогнозування
майбутніми менеджерами моральних наслідків своїх управлінських рішень. На
цьому етапі студенти внутрішньо приймають норми професійної етики, вони
стають їх переконанням. Педагогічне завдання – акцентувати увагу студентів на
етичній вагомості моральної відповідальності за наслідки своїх слів, емоційних
виявів та дій, а процес формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю включає поступову і послідовну
підготовку думок, почуттів і дій студентів до морально орієнтованого досвіду
поведінки в професійних умовах.
Спрямування змісту суспільно-гуманітарних дисциплін на формування у
студентів системи етичних цінностей, знань та вмінь їх використовувати в
управлінській діяльності сприяв формуванню у студентів ідеї про необхідність
моральної оцінки суспільної поведінки, що дозволяє піднятися у процесі
отримання знань з суспільно-гуманітарних дисциплін на загальнолюдський
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рівень осмислення моральних проблем, що сьогодні так необхідні для
оздоровлення духовної атмосфери суспільства загалом, так і економічної сфери.
В зміст навчальних курсів («Історія української культури», «Основи педагогіки
та психології», «Етики та естетики», «Практичної культурології») включено
модульні

блоки,

які

актуалізували

морально-етичну

проблематику.

У

Вінницькому національному технічному університеті для студентів І курсу
спеціальності 073 «Менеджмент» було запроваджено інтегрований курс
«Ділова етика та культура професійного спілкування» (програма курсу –
додаток М). Курс викладається з урахуванням знань з ділової української мови,
історії України, етики ділового спілкування.
Теоретичний зміст програми дисципліни «Ділова етика та культура
професійного спілкування» тематично не збігається з проблемами, які
висвітлюють дисципліни суспільно - гуманітарної підготовки. Він поглиблює та
розширює питання, що названі у базових дисциплінах, але не повністю розкриті
(дисципліна запроваджена, аби студенти оволоділи системою способів і засобів
ділового спілкування, його стратегіями, навчитись їх обирати відповідно до
психологічних і соціокультурних особливостей співрозмовників, до норм і
правил гуманістичної етики).
У

процесі

вивчення

курсу

теоретичний

матеріал

обов’язково

підкріплювався та ілюструвався прикладами з практики. На семінарах
використовувалися активні методи навчання: дискусії; відеофрагменти ділових
зустрічей, публічних виступів та їх аналіз; анкетування; творчі завдання та ін.
Підготовка з ділової етики студента нами сприймається як базова
складова фахового навчання, що має свою логіку, зміст, структуру і форми
реалізації. Запровадження у навчальні плани дисципліни «Ділова етика та
культура професійного спілкування» уможливлює інтегрування змісту інших
суспільно-гуманітарних дисциплін навколо проблеми гуманізації, формування
етичних установок. Вивчення курсу сприяє засвоєнню основних норм і правил
етичної поведінки; дає змогу оцінити свій стан розвитку всіх компонентів
професійно-етичної компетентності і шляхом рефлексії відшукати нормативне
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в індивідуальному; аналізувати факти реального процесу управління крізь
призму морального вибору; допомагає формуванню його позитивного
ставлення до себе та інших студентів процесу.
На вивчення курсу відводиться 15 годин ( 0,5 кредиту ECTS).
До змісту програми входять такі теми: «Етичні проблеми управління та
ділового спілкування», «Моральні основи ділового спілкування», «Організація
ділового спілкування», «Етичні та психологічні вимоги до публічних виступів»,
«Теорія і практика техніки ділового спілкування», «Форми колективного
обговорення проблем» та ін.
Перша лекція курсу присвячена темі «Етичні проблеми управління та
ділового спілкування». Студенти ознайомлюються з поняттям «етика»,
«професійна етика», «професійне спілкування», «рівні моральної культури
спілкування»; встановлюють моральні передумови ділової етики. Важливим
підсумком лекційного заняття є переконаність студентів, що основою
гуманістичного спілкування виступають моральні цінності.
Друга лекція курсу присвячена темі «Моральні основи ділового
спілкування». Впродовж лекції студенти встановлюють зв’язок між поняттями
«етика», «етикет», «діловий етикет». Основним питання лекції є питання норм
поведінки керівника в площині: керівник-підлеглий. На лекції відбувається
активне обговорення правил спілкування за Д. Карнегі. Як окреме питання –
звучить питання щодо національних особливостей спілкування та особливостей
чоловічої та жіночої ділової комунікації; ґендерних аспектів управлінської
комунікації.
Наступна тема «Організація ділового спілкування». В теоретичній частині
студенти знайомляться з питаннями структури та функцій спілкування, видів
та рівнів спілкування. В практичній – організується ділова гра «Діловий
прийом». Студенти заздалегідь готують ділові атрибути: візитні картки, ділові
подарунки, діловий одяг; знайомляться з вимогами щодо проведення прийомів.
В ході гри набуваються уміння організації та проведення ділових зустрічей.
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Четверта лекція стосується опануванню технік ділового спілкування.
Обговорюються питання: взаєморозуміння в діловому спілкуванні та його рівні;
перешкоди на шляху до взаєморозуміння. Студентам пропонуються ситуаційні
завдання щодо подолання перешкод в спілкуванні. Ситуаційні завдання
викладаються таким чином, щоб їхні рішення не були очевидними. Це дає
можливість студентам сформулювати власні аргументи «за» і «проти» того чи
іншого рішення.
Наступна

лекція

–

лекція-знайомство

з

формами

колективного

обговорення. Основою теоретичного матеріалу є роботи Р. Фішера з правил
принципових переговорів. Студенти знайомляться з техніками «мозкового
штурму», опрацьовуючи проблемні навчально-виробничі ситуації в групах.
Підсумком заняття є обговорення ефективних аргументів задля переконання
опонента. Задля закріплення матеріалу, студенти готують пам’ятку «Етичне
вирішення ділових конфліктів».
Шосте заняття присвячене етичним та психологічним вимогам до
публічного виступу. Обговорюються питання: підготовка до публічного
виступу, подолання страху публічних виступів, взаємодія зі слухачами.
Студенти

опановують

практичні

навички

конструювати

повідомлення,

презентувати тему, проводити прес-конференцію.
Важливим доповненням у створенні необхідної атмосфери сприйняття
студентами інваріантного характеру норм і принципів ділової етики було
використання
історичних

публічних
постатей,

виступів

відомих

великих

людей

бізнесменів).

(політичних

Систематична

діячів,

робота

з

використанням на заняттях зразків урочистих промов було спрямоване на те,
щоб перетворити публічний виступ, його основні тези на етичну опору для
майбутніх менеджерів, дати інструмент для керування своєю поведінкою і
оцінювання дій оточуючих на моральній основі.
Студенти виконують комплексну роботу:
1) вибирають і обґрунтовують тему промови;
2) формулюють варіант назви промови;
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3) формулюють мету;
4) розробляють зміст тексту (список запитань, коло асоціацій, денотатний
граф);
5) складають бібліографію (факти, цифри, літературні приклади, цитати,
прислів’я та ін.)
6) готують текст промови.
Таке навчальне завдання дає можливість добре засвоїти алгоритм
підготовки

тексту,

формує

комунікативні

уміння,

які

необхідні

для

встановлення ділових стосунків на засадах професійної етики.
Іманентною рисою занять з «Ділової етики та культури професійного
спілкування» ‒ змагальність. В межах курсу були організовані конкурси як
стимул до опанування знань і набуття нових навичок. Зокрема, це конкурс на
найкраще запитання та відповідь у інтерв’ю, промову, проект «Пам’ятка з
ділового етикету», «Правила ділової етики». При цьому не забуваємо, що
активність студентів залежить від атмосфери занять. Доброзичливість та
емоційний комфорт – важливі атрибути впевненої щирої поведінки студентів.
У спілкуванні зі студентами закцентовано увагу на тому, що формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю неможливе без постійної наполегливої роботи над собою, тому на
заняттях обговорюються шляхи і методи самовиховання, в тому числі на
прикладах з життя відомих політичних та культурних діячів, представників
бізнес-еліти. Вправи «Професійний герб і професійне кредо», «Життєвий та
професійний кодекс економіста», «Типи професій» та ін. (додаток З) були
спрямовані на усвідомлення власного вибору професії, створення ситуацій
успіху (схвальні відгуки після вдалих промов, приз за найкращу роботу в
команді та ін.), розвиток моральної свідомості студентів, яка є рушійною силою
в процесі етичного самовиховання та розвитку етичної компетентності.
Таким чином, вивчення курсу «Ділова етика та культура професійного
спілкування» сприяло засвоєнню майбутніми фахівцями основних норм і
правил ділової поведінки, дає змогу оцінити свій стан розвитку моральної
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свідомості і шляхом рефлексії відшукати нормативне в індивідуальному;
аналізувати факти реального процесу ділової сфери крізь призму морального
вибору; допомагає формуванню його позитивного ставлення до себе, майбутніх
ділових партнерів.
Слід зазначити, що зміст етичних знань за своєю сутністю містить
суперечність ситуацій суб’єктивного морального вибору і, отже, може бути
абстрактним щодо конкретних соціальних явищ. Ця суперечність підлягає
кореляції лише завдяки механізму саморегуляції, в процесі якої відбувається
об’єктивізація суб’єктивно засвоєних моральних вимог. Тому курси, подібні до
курсу «Ділова етика та культура професійного спілкування» є необхідною
складовою процесу розвитку професійно-етичної компетентності студентів у
процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін і визначаються як
комплекс заходів, спрямованих на розвиток механізмів інтеріоризації і
екстеріоризації етичних знань, самооцінки та саморегуляції.
Як вже зазначалося у п. 2.3 суспільно-гуманітарні дисципліни мають
широкі виховні можливості для формування професійно-етичних цінностей,
проте вони реалізуються неповною мірою. На заняттях дисциплін «Історія
української культури», «Основи педагогіки та психології», «Філософії», «Етики
та

естетики»,

«Практичної

культурології»

ми

реалізували

завдання

когнітивного етапу формування професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю. В процесі вивчення навчальних дисциплін
«Основи педагогіки та психології», «Філософії», «Етики та естетики»
передбачено засвоєння знань з нормативної етики, ділового етикету, етики і
моралі професійної діяльності майбутніх менеджерів. Були створені умови
(проблемна лекція, лекція-диспут), щоб студенти мали можливість оцінювати,
перевіряти, осмислювати, закріплювати основні поняття професійної етики
через зіставлення з професійною діяльністю, суспільством, історією. Широко
практикували в процесі навчання активний аналіз етичних понять, їх
уточнення, порівняння різних суджень і міркувань та інші логічні операції.
Йдеться про такі професійно-етичні поняття, як «професійний обов’язок»,
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«професійна репутація», «совість», «гідність», «справедливість», «моральний
ідеал менеджера» та інші категорії професійної етики менеджера. У реальній
практиці ці поняття використовуються як для оцінки конкретного вчинку тієї
чи іншої людини, так і для самооцінки. Засвоєні, перетворені в особисті
переконання, ці категорії мають подвійну силу: спонукають студентів
дотримуватись тої або іншої соціальної норми (добро, моральний ідеал),
уникати негативного впливу (зло), активно боротися зі злом (героїзм), виробити
в собі внутрішні стимули й регулятори діяльності (совість). Зазначені
професійно-етичні категорії є теоретичною основою життєвих установок
студентів, обумовлюють їх моральне сприйняття, світорозуміння й світогляд. З
огляду на це в експериментальній роботі велику увагу було приділено
засвоєнню студентами професійно-етичних категорій, виробленню моральних
основ їх світогляду.
Студенти ознайомлювалися із структурою професійної етики, відповідно
до яких будується професійна діяльність менеджера економічного профілю: 1)
етичне ставлення (прийнятність/неприйнятність сумнівних з моральної точки
зору дій в конкретних ситуаціях професійної діяльності); 2) етична поведінка
(виконання менеджером професійних функцій у відповідності до професійних
етичних норм); 3) налаштування на етичні стосунки у процесі здійснення
менеджером управлінської комунікації.
Для

реалізації

поставлених

задач,

необхідно

було

скористатися

потенціалом суспільно-гуманітарних дисциплін, які викладаються майбутнім
менеджерам. Для студентів, які навчалися в експериментальних групах ми
ввели додаткові тематичні блоки (табл. 3.3). Впродовж вивчення дисципіни
«Історії української культури» (ІІ курс) ми, опираючись на морально-духовний
досвід українського народу, поставили за мету розв’язати декілька завдань. Поперше, актуалізувати проблему місця і ролі жінки в суспільстві, ґендерних
відносин в економічній сфері; по-друге, актуалізувати цілісну спрямованість
економічних та соціальних інтересів, щоб знайти способи забезпечення їх
балансу.
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Таблиця 3.3
Зміст тематичних блоків
Назва навчальної
дисципліни
Ділова етика та
культура
професійного
спілкування
(1курс)

Історія
української
культури
(2 курс)

Основи
педагогіки та
психології
(2 курс)
«Етика та
естетика»
(3 курс)

Зміст тематичних блоків, які підсилюють етичну складову
професійної діяльності майбутнього менеджера
‒ «Моральний вимір діяльності людини в умовах ринкових
відносин»
‒ «Управлінське спілкування як соціально необхідний
інструмент співпраці»
‒ «Комунікації в управлінському спілкуванні і їх моральні
характеристики»
‒ «Відображення моральних відносин менеджера в невербальної
комунікації»
‒ «Ділова нарада: етичні принципи і тактика»
‒ «Моральна оцінка ділової бесіди і консультування підлеглих»
‒ «Ґендерні аспекти управлінської комунікації»;
‒ «Особливості чоловічої та жіночої ділової комунікації»
‒ «Ґендерний аспект архаїчних зразків культури»;
‒ «Традиції меценатства в Україні: історія і сучасність»;
‒ «Меценати з числа гетьманів та козацької старшини.
Близькість понять ктиторства та меценатства у часи
гетьманату» ;
‒ «Освіта та вища школа в Україні ХVI-ХVIІІ ст. Галшка
Гулевичівна – фундаторка української освіти і КиєвоМогилянської академії»;
‒ «Соціальний портрет жіночих образів ШевченкаТ. Г.»
‒ «Колекціонери-меценати. Їх внесок в садово-паркову та
маєткову культури України (Качанівка на Чернігівщині,
Немирів на Вінниччині)
‒ «Конфліктна ситуація та інцидент»
‒ «Соціально-етичні основи взаємовідносин керівника та
підлеглих»
‒ «Загальнолюдські принципи і норми моралі як регулятор
управлінського спілкування»
‒ «Моральність і етикет, їх роль в управлінсь-кому спілкуванні»
‒ «Морально-етичні вимоги до сучасного ефективного
менеджера»
‒ «Етичні аспекти ухвалення менеджерських рішень»
‒ «Професійна етика: мода чи необхідність?»
‒ «Прибуток чи етичні принципи: що важливіше для
керівника?»
‒ «Поняття меценатства. Історія терміну. Спільне й відмінне між
меценатством та спонсорством. Моральне задоволення
мецената»;
‒ «Благодійність та нові форми благодійності»
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Продовження табл. 3.3
Практична
культурологія
(1-3 курс)

-«Меценатство нового часу: традиція, збережена у діаспорі

З цією метою були запропоновані теми для розгляду: «Ґендерний аспект
архаїчних зразків культури»; «Освіта та вища школа в Україні ХVI-ХVIІІ ст.
Галшка Гулевичівна – фундаторка української освіти і Києво-Могилянської
академії»; «Соціальний портрет жіночих образів Т.Г. Шевченка», «Меценати
української культури. Меценати з числа гетьманів та козацької старшини.
Близькість

понять

ктиторства

та

меценатства

у

часи

гетьманату»;

«Колекціонери-меценати. Їх внесок в садово-паркову та маєткову культури
України (Качанівка на Чернігівщині, Немирів на Вінниччині)».
В рамках реалізації проекту «Ґендерний мейнстримінг у вищих
навчальних закладах України», який розпочато Всеукраїнською мережею
осередків ґендерної освіти в вищих навчальних закладах, запропоновані теми з
ґендерних питань відтворюють природну ситуацію перегляду проблеми
взаємовідносин статей. Факти, якими оперували студенти свідчать, що
незважаючи на те, що українська жінка має рівний доступ до вищої освіти,
займає активну громадянську позицію, вона перебуває у складних умовах для
досягнення кар’єрних висот та успіхів у бізнесі. За рівнем «можливостей в
економіці для жінок» (Economic Participation and Opportunity) наша держава
посідає лише 43 позицію. Фахівці Міжнародної фінансової корпорації (IFC)
дійшли висновку, що в Україні жінкам значно складніше вести бізнес. Жінкам
важче розпочати бізнес, бо немає доступу до ресурсів. Приватизація в Україні
фактично пройшла повз жінок і 95 відсотків капіталу зосереджено в руках
чоловіків, а у жінок лише 5 відсотків. Студенти констатували, що необізнаність
в питаннях ґендерної стратифікації призводить до наявності ґендерних
стереотипів і упереджень. Катерина Н. (Мен – 13) висловила занепокоєння, що
подібний стан речей (біологічна стать визначає психологічну) призведе до того,
що кар’єрний ріст не залежитиме не особистісного потенціалу.
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Врахувавши подібний стан суспільної свідомості, на практичному занятті
з «Історії української культури» з вивчення теми «Ґендерний аспект архаїчних
зразків культури» студентам пропонуються для розгляду питання:
1. «Ненька

–

земля»

як

найхарактерніший

архетип

українського

колективного несвідомого.
2.

«Кордоцентричність», емоційно-почуттєвий характер української

душі, що співпадає з домінуючою психологічною тенденцією жінки в
українському патріархальному суспільстві.
3. Усталеність поглядів на жінку як месницю роду (на прикладі постаті
княгині Ольги).
Обговорення даних питань дозволили студентам експериментальних груп
сформулювати висновок: менталітет найбільш виразно проявляється у
світосприйнятті та типовій поведінці представників певної культури, тому
важливо проаналізувати як відображено «жіноче начало» в ментальності
українського народу. Це і є визначальним чинником дієвості та поведінки
жінки в суспільстві, а також певних уявлень суспільства про її роль та статус,
як в історичній ретроспективі, так і в сучасних умовах.
Відповідно до Стандарту вищої освіти галузі знань 07 «Управління та
адміністрування»

спеціальності

073 «Менеджмент»,

до

загальної

компетентності менеджера включена «здатність діяти на основі етичних
міркувань, соціально відповідально і свідомо»; а до фахової – «здатність
формувати та демонструвати лідерські якості ; другий блок запропонованих тем
з «Історії української культури» стосувався історії меценатства (благочинності,
благодійності, філантропії) в Україні. Вибір тем був продиктований ідеями, яку
сформулював Д. Адаір «Ми повинні знайти управлінців, які є не тільки
кваліфікованими менеджерами, але й натхненними і надихаючими лідерами,
призначеними… для того, щоб зайняти вищі посади в управлінському апараті»
[1, с. 35]. Ми сьогодні є свідками змін суті філософії бізнесу, його місії: «Бізнес
переходить до побудови суспільства, в якому прибуток є не первинною метою,
а необхідним побічним ефектом завдяки глибинному баченню та творенню
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цінності у світі» [255, с. 40]. Тому вищими мотивами-цілями керівника є благо
людини, служіння державі й народу України, суспільна відповідальність,
утвердження власного авторитету [75]. Ознайомлення на заняттях «Історії
української культури» з роллю меценатів у процесі формування національної
інтелектуальної духовної еліти України, формує у майбутніх менеджерів думку
про соціокультурний вимір майбутньої професії, спонукав до розроблення
проектів соціального інвестування.
Тема «Традиції меценатства в Україні: історія і сучасність» відбулася у
формі

семінара-конференції.

Студентами

були

представлені

доповіді,

присвячені представникам старовинних українських родів, які відігравали
важливу роль у процесі формування національної інтелектуальної еліти
України. Серед них: Антоновичі, Апостоли, Брюховецькі, Велички, Вернадські,
Виговські, Войцеховичі, Галагани, Терещенки та ін. У висновках студенти
зазначали, що запропоновані теми ствердили їх у ідеї визнання цінностей
освіти, науки та культури та корпоративній соціальній відповідальності.
Педагогічну умову «розвиток професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю за допомогою використання
навчально-професійних

завдань

та

інтерактивних

методів

навчання»

упроваджено у межах дисциплін «Основи педагогіки та психології» (ІІ курс),
«Етика та естетика» (ІІІ курс) на лекційних і практичних заняттях.
Психолого-педагогічна

обізнаність

сучасного

студента

є

досить

обмеженою, тому викладання дисципліни «Основи педагогіки та психології»
(ІІ курс) є цілком закономірним. Введення до навчальних програм додаткових
тем:

«Конфліктна

ситуація

та

інцидент»,

взаємовідносин

керівника

та

підлеглих»

комунікативної

співпраці;

формуванню

у

«Соціально-етичні

сприяло
студентів

опануванню
навичок

основи
технік
ділового

спілкування як механізму удосконалення етичних відносин. Заняття з даних тем
відбувалися у формі ділових ігор. В процесі гри у студентів формувалася як
індивідуальна відповідальність, так і відповідальність за роботу всієї команди,
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оскільки успіх заняття в цілому залежав від узгодженості та взаємодії усіх
учасників ігрового поля.
Опишемо хід заняття, який проводився в ігровій формі.
Тема: «Конфліктна ситуація та інцидент».
Конфліктна ситуація – основа конфлікту та її характерні ознаки. Інцидент
як пусковий гачок конфліктної ситуації. Чотири типи конфліктної ситуації та
інциденту за характером їх виникнення. Конфліктна ситуація як основа для
нових інцидентів і конфліктів. Методи вивчення особистості з метою
удосконалення управління: спостереження, опитування, бесіда, анкетування.
Використання результатів діяльності для вивчення особистості.
Питання, які виносяться для самостійного опрацювання: залежність
конфлікту від конфліктної ситуації та інциденту, основні поведінкові
характеристики.
Метод: ділова гра «Страйк» (ідея Н. Костриці, В. Свистун та В. Ягупова,
доповнено та адаптовано під менеджерів економічного профілю нами) [103].
Мета: формування у студентів навичок ділового спілкування; компетенцій
в розв’язуванні конфліктних ситуацій; підвищення рівня знань і вмінь
планувати, аналізувати та приймати рішення.
Страйк може принести багато матеріальних та моральних втрат
керівникам підприємств. Ділова гра «Страйк» має бути своєрідним тренінгом
вироблення певної поведінки з боку керівництва підприємства, якщо на
підприємстві виникне страйк.
Гра має сприяти розвитку творчих здібностей студентів, здатності
абстрагуватися від існуючих обмежень у суспільстві та формуванню вміння
зосередитися на певних об’єктах тощо.
Ця гра ефективна за умови зацікавленості всіх учасників у досягненні
результату та дотримання ними правил проведення гри.
Основні принципи «Страйку» полягають у тому, щоб прагнути до
найбільшої кількості ідей; під час гри можна висловлювати будь-яку думку;
стимулювати будь-яку ініціативу.
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Правила «Страйку»: заохочуються оригінальні ідеї, заборонена критика
учасників; усі учасники гри незалежні один від одного.
Підготовчий етап. Студентам було запропоновано написати список з 5-ти
професій економічного напряму. Потім студентам разом з викладачем потрібно
проаналізувати за п’ятибальною шкалою професії за такими показниками:
ступінь соціальної захищеності; ступінь економічної захищеності; важливість
цієї професії на сучасному етапі розвитку економіки країни та регіону.
Професії, що набрали мінімальне число балів за всіма наведеними вище
показниками, будуть вважатися такими, що готові до страйкування. Це
дозволило обрати підприємство (установу), на якому існує небезпека
потенційного страйку. До підготовчої частини гри входить збір необхідної
інформації щодо професій, підприємства або установи, які були обрані нами
для ділової гри.
Ролі: ведучий, експерти, страйкарі, керівництво підприємства та
посередники.
Функції учасників гри.
Ведучий повідомляє про цілі ділової гри, ставить завдання перед
учасниками гри, визначає, у разі потреби, умови, підбиває загальні підсумки.
Страйкарі мають сформулювати вимоги до керівництва підприємства або
установи, взяти участь у заходах примирення відповідно до вимог чинного
законодавства. У випадку незадоволення їхніх вимог вони

організовують

проведення страйку згідно з чинним законодавством.
Керівники підприємства розробляють заходи запобігання страйку, беруть
участь у проведенні заходів примирення; обґрунтовують свої заперечення
страйкарям; висувають свої пропозиції щодо вирішення конфлікту, що виник;
аналізують збитки, що можуть виникнути від страйку на цьому підприємстві
або установі, та розробляють заходи пом'якшення всіх можливих наслідків
страйку.
Експерти разом із посередниками повідомляють про зроблені оцінки.
Бажано, щоб попередній прогноз спирався також і на статистичні дані, які
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аналізують економічний стан обраної галузі (підприємств), що, своєю чергою,
характеризує економічний та соціальний стан працюючих на них людей.
Експерти перевіряють правильність проведення процедур примирення, беруть у
них участь та дають рекомендації, а згодом роблять загальні висновки.
Система стимулювання (в балах) передбачає:
за дотримання мовленнєвих форм………………………………….

0–5

аргументація обраного рішення…………………………………….

0 – 10

правильне прогнозування результатів прийнятого рішення……..

0 – 10

Премії
вміння ведення конструктивного діалогу…………………………

0–5

«акторська» майстерність…………………………………………..

0–5

оригінальність висунутої ідеї……………………………………....

0–5

Штраф
порушення дисципліни (запізнення)………………………………..

0–5

консультація у викладача…………………………………………...

0–5

критика учасників………………………………………….………...

0–5

Тема «Конфліктність в системі «керівник-колектив» та шляхи управління
нею», метою якої є формування культурі

ведення дискусії, знанні методів

взаємодії та їх ефективного використання у процесі роботи за фахом,
компетентності

в

розв’язуванні

конфліктних

ситуацій,

проходила

в

експериментальних групах в формі гри «Деспот» (додаток З).
Курс «Етики та естетики» (ІІІ курс) для вирішення задання формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю є найбільш вагомим. Методика викладання (лекційної форми) «Етика
та естетика» проводилися на засадах проблемності, діалогічного спілкування.
Наша практика підтвердила ефективність таких видів лекції:
1. На лекція-бесіді з постановкою проблемних запитань «Етика –
підґрунтя сучасного бізнесу» студенти відповідали на запитання: Чим
зумовлена необхідність відокремлення професійної етики від загальної етики?
Тема «Етика менеджменту» актуалізувала питання: Яким морально-етичним
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вимогам має відповідати сучасний ефективний менеджер? В чому полягають
відмінності між лідером і керівником? тощо. Сформульовані питання дозволяли
з’ясувати рівень поінформованості з даної проблеми, ступінь готовності
майбутніх менеджерів до сприйняття навчального матеріалу, стимулювало
студентів робити самостійні висновки й узагальнення.
2. Лекція-дискусія передбачала вільний обмін думками в проміжках між
розділами викладу навчального матеріалу. Так, наприклад, при вивченні теми
«Професійна етика менеджера» студенти ознайомлювалися з історично
сформованою системою моральних норм, кодексів різних компаній про
належну поведінку менеджерів. При аналізі характеру професійної діяльності
менеджерів студенти обговорювали принцип людиноцентризму в управлінні.
Майбутні менеджери ознайомлювалися з клятвою студентів МВА Гарвардської
школи бізнесу. Впродовж лекції, завдяки колективній співпраці, студенти,
керуючись текстом клятви студентів МВА Гарвардської школи бізнесу, мали
написати клятву студентів факультету фундаментальної економічної підготовки
Вінницького національного технічного університету. Студенти переконувалися
в справедливості принципу: від букви закону ‒ до духу довіри. Дискусія щодо
принципів професійної моралі зактуалізувала питання особистісних якостей
майбутнього менеджера. Вони доводили, що для ефективної управлінської
діяльності важливими є такі якості особистості як: довіра, інтелект, чесність,
впевненість, відповідальність, справедливість та ін.
3. На лекції із застосуванням елементів «мозкового штурму» студенти
експериментальних груп висловлювали різні ідеї з обговорюваної проблеми,
потім їх узагальнювали. Ми пропонувати аудиторії спільно вивести те або інше
правило, набір вимог, закономірностей (теми «Проблеми етики бізнесу»,
«Соціокультурні особливості етики бізнесу»). У цьому випадку ми зверталися
до особистого досвіду й знань студентів, уточнювали, доповнювали й
систематизували внесені пропозиції й формулювали їх у вигляді «спільно
відпрацьованого»

узагальненого

знання:

модель

прийняття

рішень

організаціях; модель ухвалення рішення з опорою на філософію моралі.

в
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4. Лекція з аналізом мікроситуацій. За формою аналогічна лекції-дискусії,
але при цьому ми обговорювали конкретні ситуації з практики. Такі ситуації
було передбачено подавати у формі словесного опису або шляхом демонстрації
конкретного відеозапису (теми «Етичні механізми ділового спілкування»,
«Соціально-етичні основи взаємовідносин керівника та підлеглих»). Так,
наприклад, студенти експериментальних груп обговорювали продемонстрований
уривок стрічки «Стів Джобс: Загублене інтерв’ю», «Богдан Гаврилишин. Місія ‒
Свобода». Викладач при цьому активізував студентів, розвивав дискусію,
спрямовував її в необхідне русло, ненав’язливо, але аргументовано підводив
групу до колективного висновку або узагальнення. Для аналізу було підібрано
досить типові й суб’єктивно значимі для більшості учасників дискусії ситуації.
5. Лекція-консультація складалася з короткого викладу основних питань
теми й подальших відповідей викладачів на питання студентів (теми «Прибуток
чи етичні принципи: що важливіше для керівника?» «Взаємозв’язок етики
бізнесу і ділового етикету»). Лекція-консультація «Прибуток чи етичні
принципи: що важливіше для керівника?» проводилась за сприяння доцента
кафедри філософії та гуманітарних наук М. Прищака, який є викладачем курсу
«Психології управління в організаціях». Завдяки співпраці, теоретичні знання
набули практичних вмінь (способів реалізації управлінських функцій: від
плану, мотиву до способу реалізації). Наприкінці заняття студенти вільно
обмінювалися думками й підсумовували результати.
Важливою складовою частиною навчального процесу у ВНЗ є практичні
заняття. Ми запропонували студентам взяти участь в навчальних проектах.
Проект, як елемент дослідницької роботи, має такі складові: мету, назву,
стислий опис, повний опис (завдання), термін реалізації, перелік учасників
проекту.
Реалізація проекту передбачала:
1. Мотивацію самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів та
представлення проекту.
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2. Формування груп по 3‒4 особи, в кожних з яких визначається експерт,
для допомоги іншим студентам.
3. Формулювання завдання для груп.
4. Виконання завдання.
5. Представлення результату діяльності.
Одним із запропонованих проектів був проект «Гідність». Мета проекту:
формувати почуття власної гідності; виховувати моральність; розвивати
психічні процеси та мовлення у студентів; удосконалювати вміння писати
твори на морально-етичні теми; вміння користуватися засобами комунікативної
взаємодії.
Ураховуючи всі переваги, при викладанні дисципліни «Етика та
естетика» використовувся кейс-метод. В процесі викладання «Етики та
естетики» був розроблений алгоритм роботи та теми міні-кейсів (додаток И).
Перед початком роботи з кейсом, студентів ознайомлювали з темою та метою;
ми повідомляли студентам, який теоретичний матеріал відповідає темі кейсу та
порекомендували відповідну навчальну літературу. Виконання завдань,
передбачених ситуаційною вправою, базувалося на детальному ознайомленні та
розумінні фактів, наведених в умові кейсу.
Нами розроблений детальний алгоритм аналізу кейсу: класифікація
інформації для подальшого аналізу; відбір та оцінювання факторів, що
впливають на проблему; розроблення альтернативних варіантів вирішення
виявлених проблем; відбір альтернатив та аргументація вибраної відібраної
альтернативи; розроблення конкретних рекомендацій щодо реалізації вибраної
альтернативи.
Труднощі, пов’язані з виявленням проблем та причин, що їх зумовили,
залежать від описаної в кейсі ситуації. Стадія визначення проблеми при аналізі
кейсу є вирішальною для всіх наступних стадій опрацювання проблеми.
Практика показала, що більшість студентів обмежувалася лише часткою
наданої інформації та, поквапившись, починала діяти тільки в одному напрямку
розв’язання проблеми. Завданням викладача було: допомогти студентам
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усвідомити проблему та розробити альтернативні варіанти вирішення проблем,
описаних в кейсі. Подальша робота над кейсом відбувалася у групах (4–5осіб).
Під час командного обговорення студенти вчилися використовувати метод
«мозкового штурму». Кожен член команди виступав спеціалістом з певних
питань проблеми (причин та суб’єктів ситуації, шляхів розв’язання). Цим
забезпечувалася активна участь кожного студента у спільній роботі.
Захист та колективне обговорення кейсу проходило публічно. Після
закінчення обговорення всіх команд, у студентській групі складався рейтинг за
результатами

виступів.

Лише

після

загального

обговорення

викладач

повертався до традиційної ролі й підводив підсумки заняття. Для цього
спочатку ми поверталися до теоретичного матеріалу, який був закріплений за
допомогою кейсу. Далі, якщо кейс побудований на реальних фактах,
озвучували спосіб розв’язання проблеми в реальній ситуації, вказавши при
цьому, що рішення, прийняті в практичній ситуації, не завжди бувають
найбільш оптимальними.
Експериментальна

практика

підтвердила

ефективність

організації

рефлексивної діяльності студентів щодо процесу і результату індивідуальної
та групової роботи.
Так, у процесі вивчення навчальної дисципліни «Етика та естетика» в
межах реалізації даної педагогічної умови, були сформульовані задачі:
актуалізувати свідоме ставлення студентів до професійної комунікації;
формувати уявлення про етикет, толерантність; рефлексувати обґрунтованість
або, навпаки, помилковість своїх поглядів. Звичайний акт комунікації дозволяв
майбутньому менеджеру сформулювати, «озвучити» своє ставлення до тих або
інших професійних норм й оцінити ті зміни, що відбулися в ньому самому і в
оточуючих. Рефлексивні процеси проявлялися як на рівні інформаційних
(соціальних, культурних, професійних та ін.) контактів, так і відносинах
студента з педагогами, іншими студентами; досвіді цивілізованого вирішення
конфліктних ситуацій; ситуацій морального вибору.
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Реалізація

даної

педагогічної

умови

відповідала

рефлексивно-

корегуючому етапу формування професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю. Студентів експериментальних груп під час
вивчення дисциплін «Ділова етика та культура професійного спілкування»,
«Основи педагогіки та психології», «Етика та естетика» залучали до
рефлексивно-оцінної діяльності: аналіз та оцінка відповідей та доповідей
товаришів, аналіз розв’язання етичних дилем на основі моральних принципів.
Як

результат

впровадження

вищезазначених

прийомів

‒

відчутний

синергетичний ефект (результати роботи експериментальної групи були більш
значними порівняно із сумою результатів контрольної групи студентів).
Особливе значення для формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю мав розв’язок змодельованих
ситуацій морального вибору (або розв’язання етичних дилем на основі
моральних принципів). В результаті колективного обговорення, студенти
сформулювали визначення ситуації морального вибору як сукупності умов, які
свідчать про моральну дилему, яку потрібно розв’язати згідно з нормами
професійної етики і прийняти відповідне моральне рішення. Формувальний
етап педагогічного дослідження передбачав поетапність заглиблення майбутніх
фахівців у вирішення ситуацій морального вибору, а саме: від інтуїтивного до
репродуктивного, інваріантного (перенесення етичних дій на завдання різного
морального змісту і складності), творчого (варіативність поведінки на основі
моральних цінностей і норм). На першому етапі (І курс: «Ділова етика та
культура професійного спілкування») студентам треба було визначити
моральну суть проблеми, особливості моральної колізії; на другому (ІІ курс:
«Основи педагогіки та психології», «Філософія») – запропонувати різні
варіанти вирішення моральної дилеми; на третьому (ІІІ курс: «Етика та
естетика») — обрати найдоцільніший з етичної точки зору варіант. Розв’язання
ситуації морального вибору вважалось успішним, якщо було знайдено
ефективне рішення відповідно до норм професійної етики, яке своєчасно і
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економічно сприяло реалізації мети морального впливу. Деякі ситуації
морального вибору та алгоритм розв’язання наведено в додатку К.
В процесі цілеспрямованої реалізації педагогічної умови студентам був
запропонований аналіз моральних оцінних суджень. Аналіз моральних суджень
передбачав оцінку висловлювань видатних особистостей відповідно до норм
професійної етики за такими критеріями: гуманістична спрямованість, ступінь
узагальнення, емоційна виваженість, зв’язок з діяльністю і поведінкою. Даний
вид роботи обумовив створення ситуацій, а саме: ситуації «моральної оцінки»
(покликані виявити професійно-етичних цінності); ситуації «гальмування
негативної дії» (сукупність умов, що ставить студента перед проблемою
морального вибору: як тактовно припинити негативну поведінку колеги).
Процес аналізу моральних суджень майбутніх менеджерів відбувався через
осмислення

ідей,

висловлювань

видатних

бізнесменів,

топ-менеджерів,

визначення власного ставлення до цих дефініцій. Наприклад:
«Успіх не-лідера полягає в саморозвитку. Лідера ‒ в розвитку інших»
(Джек Уелч, генеральний директор всесвітньо відомої корпорації General
Electric:»);
«Коли здається, що весь світ налаштований проти тебе, пам’ятай, що
літак злітає проти вітру» (Генрі Форд, засновник корпорації «Форд Мотор»,
перший віце-президент Співтовариства автомобільних інженерів SAE);
«Жити без відповідальності ‒ значить деградувати до стану безсилої
жертви. Це означає жити за правилами, які написали для вас інші» (Бодо
Шефер, практик в області тайм-менеджменту і по управлінню фінансами);
«Слухати ‒ це універсальна ознака поваги. Це вирішальний мотиватор.
Це нескінченне джерело знань» (Том Пітерс, керівник консалтингової компанії
Tom Peters Company);
«Бухгалтери переймаються минулим, менеджери ‒ сьогоденням, лідери ‒
майбутнім» (Пол Орфала, засновник компании Kinko’s).
Деякі з висловлювання стали темами роздумів і дискусій, студентських
доповідей та написання рефератів.
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Майбутні менеджери економічного профілю на лабораторних заняттях з
«Основ педагогіки та психології» опанували діагностичним інструментарієм,
який допоміг здійснювати самодіагностику, самопізнання та самовизначення
студентів: методика Л.Попова «Інтерв’ю з самим собою» [177], вправи та
ситуативні ігри «Я – експерт», «Стратег чи тактик?», «Мій характерний стрес»
[157], «Хто Я?», «Плюс чи мінус?», «Кожен...», «Професійне «Я» в променях
сонця» і т.д. [ 163]) (додаток Л).
Реалізацію завдань рефлексивно-корегувального етапу формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю забезпечувала і така форма навчання як музейний практикум.
Існування Культурно-художнього і просвітницького центру в Вінницькому
національному технічному університеті уможливила таку навчальну ситуацію,
в якій мораль постає як вид духовно-практичної діяльності. Нами була
розроблена дидактична гра «Екскурсія» (додаток З1). Після перегляду художніх
творів, студенти отримували завдання: написати твір-роздум, твір-враження.
Студент Олег К. (гр.Мен-1-12), в есе, присвяченому роботі О. Рожкова «Лики»
написав: «Я бачу прірву, яка відділяє духовність, прекрасні моральні принципи,
які несло мистецтво наших пращурів і бездуховність, спустошеність багатьох
представників моїх ровесників». Світлана М. (гр. Мен-2-12) про твір
О. Рожкова «Художник навмисно показав такі полярні образи: як фон-обличчя
наших сучасників: жорстокі, байдужі, наче не схожі на людські та лик Іісуса
Христа («Спас» Андрія Рубльова)». Глибокими є роздуми студентів щодо
роботи М. Мігріна «Байдужість». Тарас Т. (гр. Мен-1-13) в творчій роботі так
сформулював своє бачення ідеї автора художнього твору: «Байдужістьлюдяність,

байдужість-співчуття,

байдужість-милосердя:

це

теми

вічні,

загальнолюдські. Образи картини ніби відбитки людської бездушності. Вони –
аморфна маса: без користі, без загрози».
Написання творів-есе спонукали студентів аналізувати не тільки художні
образи, а співставляти свій спосіб життя, мотиви вчинків, ставлення до
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оточуючих – тобто аналізувати свій внутрішній стан, духовний світ,
особистісний вибір в разі ситуації морального вибору.
Реалізація завдань рефлексивно-корегувального етапу виявила ряд
проблем у студентів. Вони потребували педагогічної підтримки та допомоги.
Тому, у разі необхідності, проводилося індивідуальне консультування.
Отже, формувальний етап педагогічного експерименту передбачав
упровадження

педагогічних

компетентності

майбутніх

умов

формування

менеджерів

економічного

професійно-етичної
профілю.

Серед

викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін проведено семінари-тренінги з
метою організаційно-методичної підготовки до формування професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю; з метою
спрямування змісту суспільно-гуманітарних дисциплін на формування у
студентів системи етичних цінностей, знань та вмінь їх використовувати в
управлінській діяльності запроваджено додаткові модулі; розвиток професійноетичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю

здійснювався за допомогою використання навчально-професійних завдань і
інтерактивних методів навчання (методу проектів, ігрових методів, різновидів
кейсів); організація рефлексивного аналізу здійснювалася завдяки розв’язанню
студентами навчально-професійних завдань на їх відповідність професійним
морально-етичними нормам і вимогам.

3.2. Результати педагогічного експерименту та їх аналіз
Сутність формувального експерименту полягала у створенні умов в
експериментальних ВНЗ для формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю і визначення ефективності
запропонованої

моделі.

Для

впорядкування

діагностичних

процедур

і

систематизації даних на експериментальному етапі дослідження нами були
визначені три експериментальні групи за спеціальністю «Менеджмент»; галузь
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знань «07 Управління та адміністрування» Вінницького національного
технічного університету загальною кількістю 102 особи (ЕГ : ЕГ1, ЕГ2, ЕГ3), які
об’єднані в один лекційний потік. Контрольними групами були визначені також
три групи студентів даної спеціальності загальною кількістю 115 осіб (КГ: КГ1,
КГ2, КГ3).
Вибірка була репрезентативною й відображала генеральну сукупність,
оскільки характеризувалася типовістю, об’єктивністю, однорідністю, що
відображено в п. 3.1
Зазначимо, що експериментальна та контрольна групи навчалися у
Вінницького національного технічного університету практично в однакових
умовах. Відмінність полягала лише в тому, що в експериментальній групі
цілеспрямовано

й

професійно-етичної

систематично

здійснювалася

компетентності

майбутніх

робота

менеджерів

з

формування
економічного

профілю:
1) засідання навчально-наукового Інституту соціально-гуманітарних наук
були присвячені проблемам формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю; опрацьований додатковий
матеріал з питань професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю для сприяння професійному зростанню молодих
викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін;
2) для студентів І курсу був запроваджений курс «Ділова етика та
культура професійного спілкування»;
3) у зміст та методику викладання дисциплін «Історія української
культури»,

«Основи

психології

та педагогіки»,

«Етика

та естетика»,

«Практична культурологія» було внесено додаткові модулі з метою збагачення
змісту суспільно-гуманітарних дисциплін знаннями щодо сутності професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю;
4) організація рефлексивного аналізу здійснювалася завдяки розв’язанню
студентами навчально-професійних завдань на їх відповідність професійним
морально-етичними нормами і вимогами.
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Після закінчення формувального етапу педагогічного експерименту в
кожній

із

зазначених

груп

було

проведено

повторене

вимірювання

сформованості усіх складових професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю. Для цього було використано ті ж методики
та тести, що застосовувались для діагностики рівня сформованості професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю, що й на
початку експерименту. Зокрема йдеться про такі методики: 1) діагностика
навчальної мотивації студентів; 2) письмове опитування студентів для
визначення їх уявлень про професійно-етичні якості менеджера економічного
профілю; 3) опитування та анкетування викладачів щодо сформованості у
майбутніх

менеджерів

найважливіших

професійно-етичних

якостей;

4) професійно-етичні ситуації і завдання, що передбачають перевірку здатності
студентів приймати рішення у ситуаціях морального вибору; 5) самооцінка
студентів-майбутніх менеджерів своїх професійно-етичних якостей «Я –
ідеальне професійне» та «Я – реальне професійне»; 6) експертна оцінка рівнів
досліджуваної компетентності.
Експерти,

співробітники

Культурно-художнього

і

просвітницького

центру ВНТУ й викладачі суспільно-гуманітарних дисциплін оцінювали рівень
сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю на основі спеціально розробленого комплексу критеріїв
та показників (додаток Б). Окрім цього, для підсумкової діагностики було
використано анкету для курсантів «Ваша оцінка спецкурсу «Ділова етика та
культура професійного спілкування» (додаток Р).
Сформованість мотиваційно-ціннісного компонента професійно-етичної
компетентності було вивчено за допомогою адаптованої діагностики навчальної
мотивації студентів, розробленої В. Шапарем [250, с. 335–336] (додаток В2).
Щодо змін в мотиваційно-ціннісній сфері майбутніх менеджерів економічного
профілю виявлено зростання їх інтересу до проблем професійної етики: 31%
студентів до експерименту, після – 79 %, а в контрольній групі відповідно –
32% і 59 %. З’ясовано також, що відбулися зміни в мотивах діяльності
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майбутніх менеджерів: зросла кількість студентів (з 21% до 63 %), які прагнули
підвищувати рівень професійно-етичної компетентності (в контрольних
групах − з 24% до 48 %. Результати сформованості мотиваційно-ціннісного
компонента

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю подано в табл. 3.4
Таблиця 3.4
Динаміка сформованості мотиваційно-ціннісного компонента
професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного
профілю
Етапи

Групи

На початок
експерименту
(ПЕ)
На кінець
експерименту
(КЕ)

Кількість
осіб

% осіб, що знаходяться на відповідному
рівні
Низький
Середній
Високий

КГ

115

45,22

50,43

4,35

ЕГ

102

46,08

48,04

5,88

КГ

115

43,48

41,74

14,78

ЕГ

102

37,25

34,31

28,44

Ці результати свідчать про те, що в процесі вивчення суспільногуманітарних дисциплін підготовки у майбутніх менеджерів експериментальної
групи актуалізувалися потреби до здобуття знань з професійної етики.
Для

з’ясування

економічного

профілю

рівня

сформованості

когнітивного

у

майбутніх

компонента

менеджерів

професійно-етичної

компетентності було передбачено з’ясувати, якою мірою у них сформовані
поняття про значимі професійно-етичні категорії, зокрема цінності та моральні
норми професії. Для цього студенти виконували роботу щодо характеристики
основних професійно-етичних понять, категорій, якостей (додаток В). Як було
з’ясовано, майбутні менеджери експериментальної групи краще засвоїли
поняття чесності (з 12% до 24% зросла кількість студентів, які мають високий
рівень розуміння цього поняття, з 13% до 35 % – тих, що мають середній рівень
розуміння), гідності (з 12% до 24% зросла кількість студентів, що мають
високий рівень розуміння цього поняття, з 13% до 35% – тих, що мають
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середній рівень розуміння), гуманістичної спрямованості (з 12% до 24 % зросла
кількість студентів, що мають високий рівень розуміння цього поняття, з 13%
до 35 % – тих, що мають середній рівень розуміння), відданості професійному
обов’язку (з 12% до 24% зросла кількість студентів, що мають високий рівень
розуміння цього поняття, з 13% до 35% – тих, що мають середній рівень
розуміння).
застосування

Результати
методики

сформованості
формування

когнітивного

компонента

професійно-етичної

після

компетентності

майбутніх менеджерів економічного профілю подано табл. 3.5.
Таблиця 3.5
Динаміка сформованості когнітивного компонента професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю
Етапи

Кількість
осіб

Групи

На початок
експерименту
(ПЕ)
На кінець
експерименту
(КЕ)

% осіб, що знаходяться на відповідному рівні
Низький

Середній

Високий

КГ

115

50,43

48,7

0,87

ЕГ

102

49,02

50,0

0,98

КГ

115

40,87

41,74

17,39

ЕГ

102

24,51

40,2

35,29

Для вивчення зміни у рівнях сформованості діяльнісного компонента
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю їм знову було запропоновано вирішити морально-професійні ситуації і
завдання (додаток К). Майбутні менеджери повинні були дати відповідь на
п’ятнадцять завдань, кожне з яких дозволяло визначити рівень відповідності
поведінки студентів професійно-етичним нормам. Зокрема майбутні менеджери
повинні були визначити лінію своєї поведінки у ситуації, і, якщо до
експериментального етапу експерименту 96% студентів набрали таку кількість
балів, яка відповідала рівню: «потрібне моральне вдосконалення», то після
цілеспрямованої й систематичної роботи з формування професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів (проведення спецкурсу, використання
інтерактивних методів навчання: методу проектів, ігрових методів, всіх
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різновидів кейсів) відповіді 22,5% студентів відповідала «високому етичному
рівню».
На початку експериментальної роботи студенти володіли лише загальним
уявленням про те, якими особистісними якостями повинен володіти майбутній
менеджер, що він повинен знати й уміти, аби достойно чинити в ситуаціях
морального вибору, не мали можливості «примірити» до себе професійноетичні вимоги професії й визначити своє мотиваційно-ціннісне ставлення до
складових професійної діяльності. При вивченні спецкурсу «Ділова етика та
культура професійного спілкування» вони змогли усвідомити й відчути всю
серйозність, складність і неоднозначність ситуацій морального вибору, які
можуть

постати

перед

ними.

Результати

сформованості

діяльнісного

компонента після застосування методики формування професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю подано табл. 3.7.
Таблиця 3.7
Динаміка сформованості діяльнісного компонента професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю

Етапи

Кількість
осіб

Групи

На початок
експерименту
(ПЕ)
На кінець
експерименту
(КЕ)

% осіб, що знаходяться на відповідному
рівні
Низький
Середній
Високий

КГ

115

46,96

52,17

0,87

ЕГ

102

43,14

56,86

0

КГ

115

43, 48

40,87

15,65

ЕГ

102

29,41

38,24

32,35

Особистісний компонент майбутніх менеджерів економічного профілю
так само, як і на початку педагогічного експерименту, було виміряно з
використанням

методики

«Я – ідеальне професійне» та

«Я

–

реальне

професійне» (додаток З). Студенти експериментальної групи за переліком
якостей оцінили наявність їх у себе й необхідний рівень розвиненості
професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів економічного профілю.
Порівняння показників «Я – реального професійного» і «Я – ідеального
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професійного»

показали,

професійно-етичної

що

після

компетентності

використання
майбутніх

моделі

менеджерів

формування
економічного

профілю вони зблизилися. Зокрема різниця між «Я – реальним професійним» і
«Я – ідеальним професійним» до проведення спецкурсу склала 41,08 бала, а
після проведення – 34,45 бала. Таким чином, можна говорити про підвищення
рівня

сформованості

особистісного

компонента

професійно-етичної

компетентності.
Динаміка розвитку самооцінки майбутніх менеджерів на початку та в
кінці педагогічного експерименту подано в табл. 3.8. Як свідчать дані таблиці,
одночасно з підвищенням оцінки своїх власних якостей у майбутніх
менеджерів збільшилися й вимоги до ідеалу.
Таблиця 3.8
Результати самооцінки студентами своїх професійно-етичних якостей
(особистісного компонента професійно-етичної компетентності)

Професійно-етичні

На початку експерименту

На кінець експерименту

«Я – реальне
професійне»
6,9

«Я – ідеальне
професійне»
9,2

«Я – реальне
професійне»
7,7

«Я – ідеальне
професійне»
9,3

Відданість
професійному обов’язку
Ґендерна толерантність

7,9

9,4

9,0

9,6

8,7

9,1

9,5

9,7

Емоційна стриманість

7,3

9,4

8,5

9,0

7,9

8,6

8,1

9,4

8,5

8,6

8,2

9,0

7,8

7,5

7,6

9,0

7,2

8,5

8,0

9,5

7,0

8,9

7,9

9,4

Гідність

6,5

8,5

7,1

9,0

Компетентність

7,1

9,9

7,6

9,6

Креативність

7,9

9,4

7,5

9,7

Прогностичність

6,7

8,7

8,0

9,0

якості
Високі життєві ідеали

Ініціативність,
рішучістиь
Працьовитість
Відповідальність
Гуманістична
спрямованість
Чесність
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Продовження табл. 3.8
Комунікативні здібності

6,1

7,3

8,0

8,8

Самокритичність

7,0

8,8

8,0

8,4

Самодисциплінованість

7,2

7,7

7,6

9,3

Харизматичність

7,2

7,7

7,6

9,3

Справедливість

6,5

8,5

7,1

9,0

Повага до ділової
репутації організації

8,5

8,6

8,2

9,0

Особистісна репутація

7,3

9,4

8,5

9,0

Результати сформованості особистісного компонента після застосування
моделі формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю подано табл. 3.9.
Таблиця 3.9
Динаміка сформованості особистісного компонента професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю
Етапи

Групи

На початок
експерименту
(ПЕ)
На кінець
експерименту
(КЕ)

Аналіз

Кількість
осіб

% осіб, що знаходяться на відповідному
рівні
Низький
Середній
Високий

КГ

115

59,13

38,26

2,61

ЕГ

102

53,92

39,22

6,86

КГ

115

48,7

40,87

10,43

ЕГ

102

30,39

39,22

30,39

динаміки

сформованості

компонентів

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю надає можливість
зробити висновок, що порівняно невисокі зміни відбулися у мотиваційноціннісному компоненті, оскільки на сучасному етапі соціалізації ціннісні
орієнтації

студентів

формується

в

умовах

трансформації

сучасного

українського суспільства та переосмислення духовних цінностей, норм, ідеалів
та ідей.
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Порівняльні

результати

рівнів

сформованості

усіх

компонентів

професійно-етичної компетентності студентів подано у табл. 3.10.
Таблиця 3.10
Статистична перевірка однорідності складу студентів експериментальних
груп за критеріями сформованості компонентів професійно-етичної
компетентності на кінець формувального експерименту
Компоненти

Групи
КГ
ЕГ
 *емп

Мотиваційноціннісний

КГ
ЕГ
 *емп
КГ
ЕГ
 *емп

Коґнітивний

Діяльнісний

КГ
ЕГ
 *емп

Особистісний
Професійноетична
компетентність
майбутніх
менеджерів
економічного
профілю

КГ
ЕГ
 *емп

Низький

Середній

Високий

к-сть %
к-сть
%
к-сть
%
5о 43,48 48
41,74
17
14,78
38 37,25
35
34,31
29
28,44
0,96
1,11
2,47
47 40,87 48
41,74
20
17,39
25 24,51 41
40,2
36
35,29
2,84
0,22
3,02
50 43,48 47
40,87
18
15,65
30 29,41 39
38,24
33
32,35
2,16
0,40
2,62
56
48,7
47
40,87
12
10,43
31 30,39 40
39,22
31
30,39
2,77
0, 26
3,76
50
43,5
48
41,7
17
14,8
35
34,3
44
43,1
23
22,6

1,61

0,49

Середнє
значення
3,01
3,05
3,08
3,44
3,07
3,25
2,93
3,33
3,09
3,3

2,46

Одержані емпіричні значення критерію виявились у більшості випадків,

1,64 ( р  0,05)
2,31 ( р  0,01)

 *кр  

виявились більшими від критичного значення що дозволяє із надійністю не
менше 95 % прийняти гіпотезу про значимість відмінностей між студентами
контрольних груп і експериментальних груп наприкінці формувального
експерименту.
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Як свідчать результати табл. 3.10, в експериментальних групах відбулись
суттєві кількісні та якісні зміни. За результатами експериментальної роботи,
встановлено,

що

мотиваційно-ціннісний

компонент

досліджуваної

компетентності в експериментальних групах був на високому рівні у 28,44 %
студентів, досяг середнього рівня – у 34,31 % студентів, низького рівня ‒ у
37,25% майбутніх менеджерів.
Важливим є те, що підвищення рівня мотиваційно-ціннісного компонента
обумовило успішне формування когнітивного та діяльнісного компонентів
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. Так, високий
рівень сформованості когнітивного компонента досліджуваної компетентності
діагностували у 35,29 % студентів, середній – у 40,2 %, низький – у 24,51 %
студентів.

Аналогічну позитивну динаміку виявлено

у

сформованості

діяльнісного компонента: високий – у 32,35 % студентів, середній – у 38,24 %,
низький рівень у 29,41 % студентів. Особистісний компонент професійноетичної компетентності досяг високого рівня у 30,39 % студентів, середнього –
у 39,22 %, низького ‒ у 30,39 % майбутніх менеджерів економічного профілю.
Загальну динаміку рівнів сформованості професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю подано в табл. 3.11.
Таблиця 3.11
Динаміка рівнів сформованості професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю
На початку експерименту
Рівні

ЕГ

Наприкінці експерименту

КГ

ЕГ

КГ

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

Високий

3

3,0

2

1,7

23

22,6

17

14,8

Середній

50

49,0

55

47,8

44

43,1

48

41,7

Низький

49

48,0

58

50,5

35

34,3

50

43,5
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Наведені дані показують, що після проведення експерименту у
контрольних

групах

сформованості

кількість

основних

студентів,

компонентів

які

мають

досліджуваної

низький

рівень

компетентності,

є

більшою порівняно з експериментальними.
Таким чином, в результаті впровадження моделі формування професійноетичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю

спостеріглося зростання успішності знань про етичну основу професійної
діяльності менеджерів, підвищилася готовність до здійснення професійної
діяльності на етичних засадах, здатність до самооцінки професійно-етичної
поведінки та сформованість професійно значущих якостей, що спричинило
позитивний вплив на результативність моделі формування професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю.
Як свідчать результати таблиці 3.10 і 3.11, після формувального
експерименту зросли, але дещо менше, показники сформованості професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю і в
контрольних групах. На наш погляд, це можна пояснити тим, що отримані
показники не можна віднести тільки на рахунок експериментальних заходів.
Вони є результатом усього освітнього процесу у Вінницькому національному
технічному

університеті.

Експеримент

виявився

додатковим

значущим

чинником, що сприяв більш успішному формуванню професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю.
Далі для перевірки ефективності формувального етапу педагогічного
експерименту щодо формування професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю було проведено статистичний аналіз
отриманих результатів. Узагальнення результатів експерименту здійснювалося
за

допомогою

комплексу

методів,

зокрема

методами

узагальнення

характеристик вибірки та статистичними критеріями для оцінки відмінностей
між вибірками.
Обробка даних і оцінка результатів нашого педагогічного експерименту
методами математичної статистики дозволили зробити висновок, що в
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експерименті спостерігається пряма залежність між експериментальними
змінними

і

позитивною

динамікою

рівня

сформованості

професійної

компетентності студентів експериментальних груп.
Оцінка майбутніми менеджерами результатів вивчення спецкурсу
«Ділова етика та культура професійного спілкування» за результатами
анкетування (додаток М) також підтвердила вагомість та результативність
проведеної

роботи.

Зокрема

84 %

студентів

вказало

на

необхідність

обов’язкового вивчення даного курсу.
Дослідження показало, що духовно-моральні

уявлення

майбутніх

менеджерів відображають досвід моральної поведінки, у той час самі ці
уявлення розвиваються, збагачуються, удосконалюються під впливом усього
життєвого досвіду студентів. Порівняно високий рівень сформованості
професійно-етичних уявлень у студента, за даними нашого дослідження,
автоматично не означає ще відповідного рівня розвитку у нього потреби й
здатності дотримувати моральних норм. Це обумовлено тим, що професійноетичний розвиток майбутніх менеджерів економічного профілю відбувається
під впливом не тільки цілеспрямованої педагогічної діяльності, але багатьох
інших, іноді стихійних впливів, і опосередковується власною активністю
студентів, позначається моральний клімат навчальної групи, самого ВНЗ, ті
моральні цінності,які пропагуються у цих колективах у повсякденному житті.
Чим сильніша моральна позиція педагогічних колективів, тим інтенсивніше
розвиваються професійно-етичні якості студентів, формується їх здатність
протистояти негативним впливам.
Отже, під час педагогічного експерименту підтвердилася гіпотеза про те,
що рівень сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю можна підвищити,

якщо: формувати у

студентів систему етичних цінностей, знань та вмінь їх використовувати в
управлінської діяльності; доповнити існуючі дидактичні засоби викладання
зазначених дисциплін комплектом завдань для розвитку у студентів навичок
професійно-етичної поведінки; застосовувати інтерактивні методи навчання для
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формування

особистісних

якостей

студентів,

важливих

для

реалізації

управлінських функцій; забезпечити організацію рефлексивної діяльності
студентів при вирішенні навчально-професійних завдань.
Аналіз

отриманих

даних

показав,

що

наприкінці

педагогічного

експерименту рівень професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю експериментальної групи значно зріс. Якщо на початку
формувального етапу експерименту в експериментальній групі помітною була
висока частка студентів із низьким рівнем сформованості професійно-етичної
компетентності (48,0 %), то наприкінці експерименту вона зменшилась до
34,3 % (у контрольній групі відповідно з 50,5% до 43,5 %). Помітно зросла в
експериментальній групі кількість студентів з середнім рівнем – до 43,1 % (у
контрольній групі – до 41,7 %) та частка студентів із високим рівнем
сформованості професійно-етичної компетентності ‒ до 22,6 % (у контрольній
групі ‒ до 14,8 %).
Позитивна динаміка сформованості професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю (визначена на основі порівняння
даних початкового та підсумкового контролю) свідчить про те, що модель її
формування, яка ґрунтується на запровадженні у навчальний процес
обґрунтованих педагогічних умов, є результативною і дозволяє зробити процес
формування професійно-етичної компетентності більш ефективним.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю. В докладі Європейської комісіі з питань освіти сконцентрована увага
на впровадженні нових освітніх технологій за допомогою «відкритого
цифрового контента» [272]. Так вимоги інформаційного суспільства, обмежена
кількість аудиторних годин, необхідність створення умов для індивідуальної
навчальної траєкторії студентів ‒ диктують необхідність переходити до
сучасних інформаційних технологій, запровадження дистанційного навчання.
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Висновки до третього розділу
Педагогічний експеримент, у процесі якого перевірялася ефективність
обґрунтованої

у

дослідженні

моделі

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю, підтвердив
доцільність її створення та впровадження. Для забезпечення поетапного
(аксіологічний, когнітивний, рефлексивно-корегувальний етапи) формування
компонентів

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного профілю було впроваджено:
1.

Розроблене навчально-методичне забезпечення спецкурсу «Ділова

етика та культура професійного спілкування». Запровадження у навчальні
плани дисципліни «Ділова етика та культура професійного спілкування»
уможливлює інтегрування змісту суспільно-гуманітарних дисциплін навколо
проблеми гуманізації, формування етичних установок. Вивчення курсу сприяє
засвоєнню основних норм і правил етичної поведінки; дає змогу оцінити стан
розвитку компонентів професійно-етичної компетентності і, шляхом рефлексії,
відшукати нормативне в індивідуальному; аналізувати факти реального
процесу управління крізь призму морального вибору; допомагає майбутнім
фахівцям формувати позитивне ставлення до майбутньої професії.
2.

Внесені зміни у зміст навчальних дисциплін «Історія української

культури», «Психологія і педагогіка», «Практична культурологія», «Етика та
естетика» з метою збагачення їх інформаційності щодо сутності професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю.
3.

Використання у комплексі інтерактивних методів навчання (методу

проектів, ігрових методів, кейсів) та організація рефлексивного аналізу
професійно-етичних ситуацій, що дозволяли моделювати ситуації морального
вибору й вирішувати їх. Дидактичні нововведення сприяли підвищенню рівня
сформованості

професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів

економічного профілю.
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4.

Результати, отримані на формувальному етапі педагогічного

експерименту, підтверджують доцільність впровадження моделі формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю. За допомогою комплексу діагностичних засобів, статистичних
методів доведено, що запровадження розробленої моделі у систему викладання
супільно-гуманітарних дисциплін має безпосередній вплив на підвищення рівня
сформованості досліджуваної компетентності. Аналіз результатів контрольних
та експериментальних груп засвідчив розбіжності у зміні діагностованих
параметрів.

Так,

за

результатами

експерименту

кількість

студентів

експериментальних груп з низьким рівнем професійно-етичної компетентності
у середньому скоротилася на 7,85 %, з середнім рівнем ‒ на 7,84%, з високим –
зросла на 8,82 %. У контрольних групах показники професійних якостей мали
незначні позитивні зміни, від 2% до 8%.
5.

Для підтвердження достовірності результатів експерименту в

експериментальних і контрольних групах використано непараметричний метод
дослідження критерій φ* кутового перетворення Фішера. Встановлено, що
узагальнені зміни рівнів формування професійно-етичної компетентності
майбутніх менеджерів економічного профілю в експериментальній групі мали
вірогідні розбіжності (р≤0,05) за всіма компонентами, водночас у контрольній
групі таких розбіжностей не виявлено (р>0,01), що статистично підтверджує
ефективність розробленої моделі. З метою ефективної реалізації моделі
досліджуваної компетентності майбутніх менеджерів розроблено методичний
посібник з реалізації завдань розвитку компонентів професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю.
Основні

наукові

результати,

представлені

у

відображення у в працях автора [205, 208, 210, 212 ‒ 213].

розділі,

знайшли
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ВИСНОВКИ
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та
запропоновано вирішення актуального педагогічного завдання ‒ формування
професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. Підсумки
проведеного дослідження підтвердили

правомірність гіпотези

та дали

можливість сформулювати такі висновки та рекомендації щодо наукового і
практичного використання одержаних результатів:
1.

Проведений теоретичний аналіз сучасних психолого-педагогічних

досліджень засвідчив актуальність теоретичного обґрунтування та методичного
забезпечення

формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх

менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних
дисциплін, що пов’язано з підвищенням значущості етичної складової у
професійній підготовці фахівців.
Виявлено, що проблема професійно-етичної компетентності майбутніх
менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-економічних
дисциплін не була предметом окремого дослідження.
2.

Професійно-етичну

компетентність

майбутніх

менеджерів

економічного профілю визначено як здатність інтегрувати ціннісні орієнтири,
теоретичні знання, практичні уміння та особистісні якості менеджера, що
забезпечує здійснення управлінської діяльності на засадах професійної етики.
Основними

її

компонентами

є:

мотиваційно-ціннісний,

коґнітивний,

діяльнісний та особистісний. У дисертації розкрито зміст компонентів
досліджуваної компетентності.
Процес
менеджерів

формування
економічного

професійно-етичної
профілю

розглянуто

компетентності
як

майбутніх

цілеспрямований

й

систематичний вплив на мотиваційну, когнітивну та діяльнісну сфери
студентів, метою якого є становлення такої особистості, яка усвідомлює
значення етичної складової своїх професійних обов’язків, має розвинуті
морально-особистісні якості та практичні вміння у сфері професійної етики, що
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забезпечують вибір свідомої етичної поведінки відповідно до професійноетичних норм.
Визначено критерії, показники та рівні сформованості професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю.
3.

У процесі дослідження визначено, що формування професійно-

етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю буде
ефективним, якщо у процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін
реалізувати такі педагогічні умови: організаційно-методична підготовка
викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін до формування професійноетичної компетентності студентів; спрямування змісту суспільно-гуманітарних
дисциплін на формування у студентів системи етичних цінностей, знань та
вмінь їх використовувати в управлінській діяльності; розвиток професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю за
допомогою використання навчально-професійних завдань і інтерактивних
методів навчання; організація рефлексивної діяльності студентів щодо процесу
і результату індивідуальної та групової роботи.
4.
етичної

Обґрунтовано та розроблено модель формування професійнокомпетентності

майбутніх

менеджерів

економічного

профілю.

Проведений теоретичний аналіз дав змогу визначити основні структурні
компоненти моделі: методологічний, змістовий, організаційно-технологічний.
Методологічний компонент моделі включає мету, концептуальні підходи та
принципи

формування

професійно-етичної

компетентності.

В

основу

змістового компоненту розробленої моделі покладено зміст компонентів
досліджуваної
формування

компетентності.

Організаційно-технологічне

професійно-етичної

компетентності

включає

забезпечення
технологію

діагностування, педагогічні умови та основні етапи формування професійноетичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю.
5.

Результати формувального етапу педагогічного експерименту

підтвердили

ефективність

моделі

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю. Кількісні та
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якісні зміни сформованості професійно-етичній компетентності студентів
експериментальних груп за обраними критеріями та показниками показали
позитивну динаміку. Якщо на початку формувального етапу експерименту в
експериментальній групі помітною була висока частка студентів із низьким
рівнем

сформованості

професійно-етичної

компетентності

(48,0 %),

то

наприкінці експерименту вона зменшилась до 34,3 % (у контрольній групі
відповідно з 50,5 % до 43,5 %). Помітно зросла в експериментальній групі
кількість студентів з середнім рівнем – до 43,1 % (у контрольній групі – до
41,7 %) та частка студентів із високим рівнем сформованості професійноетичної компетентності ‒ до 22,6 % (у контрольній групі ‒ до 14,8 %).
За допомогою критерію φ* кутового перетворення Фішера доведено, що
виявлені позитивні зміни є статистично значущими.
Урахування основних результатів дисертаційного дослідження дає
підстави запропонувати практичні рекомендації на таких рівнях:
‒ методичному: при розробленні навчально-методичних посібників для
майбутніх менеджерів враховувати необхідність формування у студентів
системи етичних цінностей та знань як підґрунтя реалізації управлінської
діяльності;
‒ практичному: у професійній підготовці майбутніх менеджерів
економічного профілю цілеспрямовано та систематично використовувати
завдання для розвитку у студентів навичок професійно-етичної поведінки.
Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, зокрема
подальшого вивчення потребує виявлення нових факторів і умов підвищення
ефективності підготовки майбутніх менеджерів економічного профілю до
управлінської діяльності на засадах професійної етики.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України
Етична поведінка стосовно професії:
1. Дотримуватися Етичного кодексу, діяти відповідно до принципів і
норм етичної поведінки.
2. Постійно та безперервно розвивати якості доброї та чесної людини,
працювати над своїми недоліками.
3. Бути відповідальним за клієнтів у рамках обмежень, установлених
положеннями цього кодексу та заключених договорів.
4. Визначати і з’ясовувати характер та причини індивідуальних, сімейних,
групових соціальних проблем, проблем територіальної громади та глобальних
соціальних проблем.
5. Визнавати пріоритети професійної відповідальності над власними
інтересами.
Етична поведінка стосовно колег:
1. Визнавати різні погляди та форми практичного досвіду колег й інших
фахівців, висловлювати критичні зауваження та пропозиції лаконічно і
коректно, використовувати тільки конструктивну критику.
2. Піддавати конструктивному аналізу професійні дії колег, теоретичні та
методичні засади їхньої професійної діяльності.
3. Створювати та систематично використовувати можливості, умови для
обміну знаннями, досвідом і поглядами з колегами, фахівцями інших галузей, з
метою вдосконалення власної практики роботи та збагачення інтелектуальних
ресурсів професійної групи.
4. Звертати увагу відповідних організацій на будь-які порушення
положень цього Кодексу.
5. Відстоювати професійну честь і гідність своїх колег, не допускати
упередженої критики на їхню адресу.
Етична поведінка стосовно клієнтів:
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1. Поважати особистість клієнта і гарантувати захист його гідності та
прав незалежно від походження, статі, віку та внеску в суспільний і соціальний
розвиток.
2. Прагнути зрозуміти кожного клієнта, з’ясовувати всі чинники
проблеми,

що

виникла,

пропонувати

оптимальні

види

професійної

діяльності,послуг, продукції.
3. Забезпечувати безпеку клієнтів.
4. Допомагати всім клієнтам рівною мірою добре та якісно.
5. Заохочувати клієнта до взаємодії, яка ґрунтується на довірі, співчутті та
збереженні конфіденційності.
6. Визнавати і поважати наміри щодо відповідальність клієнтів за
прийняте рішення.
7. Якщо неможливо виконати відповідне замовлення, повідомити про це
клієнтам завчасно, залишивши за ними право на свободу дій.
Етична поведінка стосовно взаємодіючих організацій:
1. Співпрацювати з тими установами й організаціями, наміри та
діяльність яких спрямовані на надання соціальних послуг, використовувати
досвід їхньої роботи як ресурсну можливість для підвищення якості допомоги
клієнтам.
2.

Підтримувати

та

популяризувати

партнерські

стосунки

між

організаціями, що здійснюють соціальну діяльність у громаді, в суспільстві.
3. Забезпечувати професійну звітність перед клієнтами та громадськістю
про ефективність і продуктивність роботи шляхом періодичних публічних
оглядів якості, результативності та ефективності послуг, що надаються.
Джерело:

Наказ Міністерства України у справах молоді і спорту «Про

затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України» від
09.09.2005 р. № 1965 [147]
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Додаток Б
Анкетування професорсько-викладацького складу щодо запровадження
моделі формування професійно-етичної компетентності
(далі ‒ ПЕК)
Шановний колего!
Сподіваємося, Ви поділяєте нашу думку, що викладач суспільногуманітарних дисциплін має на організаційно-дидактичному рівні приділяти
увагу формуванню професійно-етичної компетентності. Мета анкетування –
удосконалити модель формування ПЕК у ВНЗ.
Повідомте, будь ласка, загальні відомості про себе.
ВНЗ – _________________________________________
Стаж роботи у ВНЗ – ____________________________
1. Чи використовуєте Ви на заняттях інноваційні педагогічні технології?
Чи

результати

педагогічної

діяльності

виправдовують

застосування

інноваційних педагогічних технологій?
2. На яких формах навчальних занять (лекція, практичне заняття) Ви
використовуєте інноваційні педагогічні технології частіше?
3. Чи використовуєте метод проблемної ситуації на заняттях?
4. Як Ви вважаєте, якими мають бути стосунки між Вами і студентами на
занятті? Чи впливає це на результати навчальної діяльності?
5. Чи знайомі Ви з проблемою професійно-етичної компетентності?
Так

Ні

6. Чи зацікавлені Ви у впровадженні ефективної моделі формуванняПЕК?
Так

Ні

7. Чи необхідні Вам дидактичні розробки для управління навчальною
діяльністю студентів з формуванняПЕК?
Так

Ні
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Додаток Б 1
Анкетування викладачів щодо організації процесу
формування професійно-етичної компетентності
Шановний колего!
Сподіваємося, що Ви поділяєте нашу думку, що викладач має
цілеспрямовано організувати на своїх заняттях процес формування професійноетичної компетентності (ПЕК). Запрошуємо Вас взяти участь у дослідженні,
мета якого – удосконалити педагогічну систему формування ПЕК.
Повідомте, будь ласка, загальні відомості про себе.
П.І.П – _____________________________________
ВНЗ – ______________________________________
Стаж роботи у ВНЗ – _________________________
1. Як Ви вважаєте, чи важливою для студентів – майбутніх менеджерів є
ПЕК?
Так

Ні

Чому Ви так думаєте?
2. Як Ви думаєте, яким чином формування ПЕК може сприяти підготовці
висококваліфікованого фахівця економічного профілю?
3. Чи обговорюєте Ви з студентами питання значення професійноетичної компетентності для майбутньої діяльності?
Так

Ні

4.Як часто Ви це робите?
Постійно

Рідко

Ніколи

5. Як Ви оцінюєте рівень ПЕК ваших студентів? Підкресліть відповідне.
Високий

Середній

Низький

6. Якими принципами керуєтеся у вашій педагогічній діяльності?
7. Які знання та вміння у сфері ПЕК, а також особистісні якості Ви хочете
сформувати у Ваших студентів?
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8. Які компоненти ПЕК Ви вважаєте такими, що є найважчими для
студентів? Проранжуйте за ступенем складності (1 – мінімум, 5 – максимум).
Мотиваційно-ціннісний
Діяльнісний
Коґнітивний
Особистісний
Чому Ви так думаєте? Прокоментуйте, будь ласка.
9. Формуванню яких компетентностей (управлінської, соціальної,
комунікативної та ін.) Ви приділяєте найбільшу увагу? Позначте їх важливість
від 1 (мінімум) до 5 (максимум).
Поясність Вашу позицію.
10. Укажіть на труднощі в організації

педагогічного процесу

з

формування ПЕК у Вашому університеті. Підкресліть відповідне:


забезпечення дидактичними засобами;



забезпечення технічними засобами;



загальна організація навчального процесу у ВНЗ;



недостатня кількість годин, виділених на формування ПЕК;



Ваш варіант

11. Які дидактичні засоби навчання Ви найчастіше використовуєте?
Які б Ви хотіли застосовувати у Вашій навчальній діяльності?
12. Які методи навчання Ви вважаєте ефективними у формуванні ПЕК?
13. Яку роль, на Вашу думку, має виконувати викладач на занятті?
15. Чи потребуєте Ви підвищення кваліфікації з проблемПЕК? Виберіть
відповідні форми для Вас.


науково-методичні семінари з проблем ПЕК;



дидактичні розробки для навчального процесу,



стажування,



Ваш варіант.

Ваші коментарі з цього приводу.
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Додаток Б 2
Картка оцінки рівня сформованості професійно-етичної
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю
Просимо Вас оцінити рівень професійно-етичної компетентності (ПЕК)
студентів. Позначте ту цифру, яка, на Вашу думку, найбільш точно відповідає
оцінці досягнутого рівня сформованості ПЕК, ураховуючи при цьому:
«5» – показник розвинений, чітко виражений, виявляється часто;
«4» – показник помітно виражений, але виявляється не постійно;
«3» – показник виражений, але виявляється обмежено та неяскраво;
«2» – показник виражений слабко, має більш виражену негативну
спрямованість;
«1» – показник виражений дуже слабко, має виражену негативну
спрямованість;
«0» – показник не виражений.
№
з/п

Критерії та їх показники

Оцінка

МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ КРИТЕРІЙ
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1

Усвідомлений вибір професії менеджера
Інтерес до професійної етики
Усвідомлення необхідності дотримувати у своїй
поведінці етичних норм і правил
Сформованість професійно-етичних ідеалів
Сума балів за критерієм
КОГНІТИВНИЙ КРИТЕРІЙ
Теоретичні знання з етики
Розуміння цілей і завдань професійної етики
Засвоєння понять професійної етики, її норм та
принципів
Знання професійно-етичних цінностей
Сума балів за критерієм
ДІЯЛЬНІСНИЙ КРИТЕРІЙ
Уміння використовувати професійно-етичні знання в
різних ситуаціях
Розвиненість навичок й звичок професійно-етичної
поведінки
Дотримання вимог професійно-етичного кодексу
Толерантне ставлення до товаришів та викладачів,
вимогливість до себе
Сума балів за критерієм
ОСОБИСТІСНИЙ КРИТЕРІЙ
Прийняття професійно-етичних цінностей як особистих
моральних принципів

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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2
3
4

Самостійність і стійкість суджень про професійно-етичні
норми
Самооцінка співвідношення «Я−реального
професійного» та «Я−ідеального професійного»
Визнання вимог професійного обов’язку
Сума балів за критерієм

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Подайте деякі відомості про себе:
Ваш вік ________________________________________________________
Наукова ступінь ________________________________________________
Посада ________________________________________________________
Педагогічний стаж __________________________________________
Дякуємо за співпрацю!
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Додаток В
Блок діагностичних засобів
для встановлення рівня сформованості мотиваційно-ціннісного
компонента ПЕК майбутніх менеджерів економічного профілю
АНКЕТА
Шановний друже! Це анкетування проводиться з метою з’ясування думки
майбутніх менеджерів щодо проблем професійної підготовки. Уважно
прочитайте, будь ласка, анкету та відзначте відповідь, яку вважаєте за потрібну.
Заздалегідь вдячні Вам за щирі відповіді.
1. Чим мотивувалися Ви у виборі майбутньої професії?
- бажання батьків;
- вплив друзів;
- власне бажання працювати з людьми;
- Ваш варіант відповіді: ________________________
2. Які, на Вашу думку, компоненти професійно-етичної компетентності
менеджера є найголовнішими? (підкресліть 2‒3).
- мотиваційно-ціннісний;
- когнітивний;
- діяльнісний;
- особистісний
3. Які якості з наведеного переліку Ви вважаєте обов’язковими для
працівника економічного профілю (підкресліть)?
культура почуттів, уміння контролювати емоції, меркантильність, щирість,
вразливість,

прагнення

до

творчості

в

праці,

суворість,

запальність,

раціональність, зовнішня привабливість, культура поведінки.
4. Ваша майбутня професія обов’язково передбачає контактування з
людьми. Для Вас ‒ це (підкресліть):
- можливість проявити себе в колективі як кваліфікованого фахівця;
- конструктивна співпраця з колегами;
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- отримати якнайбільше інформації про партнерів з метою найкращої
співпраці;
- необхідність комунікації з підлеглими /персоналом певний час.
5. Оцініть у балах (від 1 до 9) важливість для фахівців економічної сфери
таких моральних якостей:
терпимість __
чесність __
гуманність __
благодійність __
тактовність __
відданість __
толерантність __
6. Оцініть у балах (від 1 до 9) важливість для фахівців економічної сфери
таких складових професійної готовності:
сформовані моральні принципи __
дотримання юридичних норм __
етичні переконання

__

прагнення до самовдосконалення __
професійно-практичні навички __
комунікабельність

__

моральні засади поведінки __
професійно-етична компетентність __
ключові кваліфікації __
7. Яке значення у становленні власної особистості Ви надаєте
професійно-етичній компетентності (відзначте)?
- дуже важливе;
- важливе;
- я не надаю цьому особливого значення;
- мені байдуже.
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8. Чи вважаєте Ви, що гуманітарна підготовка сприяє виробленню
професійно-етичних якостей менеджера (підкресліть)?
Так

Ні

Вкажіть, будь ласка: назву навчального закладу
_______________________ відділення, курс
________________________________
Дякуємо за співпрацю!
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Додаток В1
АНКЕТА
Шановний друже! Це анкетування проводиться з метою з’ясування думки
майбутніх менеджерів щодо проблем професійної підготовки. Анкетування
анонімне, його результати будуть використані в узагальненому вигляді. Уважно
прочитайте, будь ласка, запитання і дайте відповіді, які відображають вашу
точку зору.
1. 1. Що для Вас означають поняття чесність, працелюбність?
2.

У

чому

проявляються

ваші

здатність

і

прагнення

до

самовдосконалення?
3. Назвіть основні проблеми, які стоять на шляху вашої особистісної
самореалізації?
4. Дайте визначення поняття «терпіння» у тому сенсі, в якому воно
вживається у менедженті.
5. Який зміст вкладений у поняття:
а) цілеспрямованість; б) сумлінність; в) самодисципліна?
6. Як ви розумієте термін «самовладання» у менедженті? Яку роль
відіграє самовладання у професійній діяльності персоналу?
7. Назвіть основні характерні риси особистості менеджера.
8. Як гуманістична спрямованість впливає на міжособистісні зв‘язки
персоналу?
9. Чи доброчесність і моральна стійкість впливають на формування
професійно-етичної культури менеджера?
10.Чи займаєте ви активну життєву позицію?
2. 1. Чим закріплена ваша мотивація до навчання?
2. 2.Розкрийте суть поняття професійна гідність.
2.3. Як пов’язані між собою в менеджменті такі терміни: професійна
честь, професійна гідність, професійний обов’язок?
2. 4. Як співвідносяться між собою поняття «професійний обов’язок» і
«професійна рефлексія»?
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2.5. Як професійна рефлексія допомагає вам у професійних відносинах?
2.6. Які професійно значущі психологічні якості притаманні менеджерамуправлінцям?
2.7. Дайте визначення термінам точність і відповідальність з погляду
менеджера-управлінця.
2.8. На вашу думку, як творче ставлення до обов‘язків та ініціативність
впливають на формування професійно-етичної компетентності менеджера?
2.9. Чи самовпевненість або соромливість менеджерського персоналу
впливає на здатність правильно оцінити потреби портнерів?
2.10. Як самостійність і рішучість у прийнятті рішень впливають на
професійне становлення особистісті?
3.1. Як комунікабельність впливає на відношення працівників один до
одного? Розкрийте її вплив на професійну діяльність?
3.2. Чи існує пряма залежність між моральним кліматом у колективі і
продуктивністю праці?
3.3. У чому полягає суть поняття «колегіальність»? Чи взаємоповага і
взаємодопомога сприяють колегіальності?
3.4. У чому виявляється шанобливе ставлення працівників один до
одного?
3.5.

Дайте

загальну

характеристику

поняттям

тактовність

і

толерантність?
3.6.

Перелічіть

основні

особистісні

вимоги,

які

стосуються

менеджерського персоналу?
3.7. У чому полягає уміння конструктивно будувати стосунки?
3.8. Перелічіть основні вимоги мовленевої культури менеджерів.
3.9.Як соціальна мобільність та адаптивність впливають на професійну
діяльність менеджерського персоналу
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Додаток В2
Діагностика мотивації студентів до здобуття професійно-етичних знань
(адаптовано за Шапарь В. Б. Практическая психология.
Психодиагностика групп и коллективов: учеб. пособие. −
Ростов-на/Д: Феникс, 2006. − С. 335−336)
Інструкція. Оцініть, наскільки значимими для Вас є причини, за якими Ви
повинні вивчати професійну етику менеджера економічного профілю. Для
цього потрібно обвести колом потрібний бал: 0 балів – майже немає значення; 1
бал – має невелике значення; 2 бали – має суттєве значення; 3 – має дуже
велике значення.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19

Спілкуватися з друзями поза заняттями набагато цікавіше, ніж
сидіти на заняттях, вчитися
0123
Для мене дуже важливо отримати добру оцінку
Все, що я роблю, я роблю добре – це моя позиція
Знання допомагають розвивати розум, є запорукою успіху
Якщо ти студент, ти повинен вчитися добре
Якщо на занятті панує атмосфера,надмірної суворості, у мене
пропадає бажання вчитися
В мене є інтерес лише до окремих предметів
Вважаю, що успіх в навчанні – важлива основа для поваги та
визнання серед одногрупників
Доводиться вчитися, щоб уникнути набридливих повчань від
викладачів та батьків
Я відчуваю почуття задоволення, підйому, коли сам вирішу
складне завдання
Хочу знати якомога більше, щоб бути цікавою та всебічно
розвиненою людиною.
2 Добре вчитися, не пропускати заняття – мій громадянський
обов’язок на цьому етапі мого життя
На занятті я не люблю розмовляти та відволікатися, тому що для
мене дуже важливо зрозуміти пояснення викладача, правильно
відповісти на питання
Мені дуже подобається, якщо на занятті організують спільну з
одногрупниками роботу
Я дуже чутливий до похвали викладачів, батьків за мої успіхи у
навчанні
Навчаюся добре, бо завжди прагну бути серед кращих
Я читаю багато книг, окрім підручників
Навчання у моєму віці – найважливіша справа
В університеті мені цікавіше, ніж удома

0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123

0123
0123
0123
0123
0123
0123
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Ключ
Мотиви
Пізнавальні

Номери
відповідей
2 9 15

Комунікативні 3 10 16
Емоційні

1 8 21

Саморозвитку

6 13 19

Принципова
позиція
студента
Досягнення

7 14 20

5 12 18

Заохочення чи 4 11 17
покарання
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Додаток Д
Блок діагностичних засобів
для визначення сформованості когнітивного компонента
професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю
Завдання
1. Із поданих моральних категорій виберіть поняття, які характеризують
моральну норму діяльності менеджера економічного профілю, його моральні
якості, моральні принципи й моральні ідеали. Записати їх стовпчиками у
таблицю. Рискою підкресліть негативні моральні категорії.
Види
Культура
Ставлення до себе
моральних поведінки та
та інших людей
понять
норми моралі

Ставлення до
праці й
власності

Вольові якості й
моральні
почуття
особистості

Суспільнополітичні
якості

Гуманізм, безкорисливість, патріотизм, чуйність, працьовитість, совість,
доброта, чесність, доброзичливість, мужність, самовідданість, взаємодопомога,
честь,

моральний

колективізм,

обов’язок,

моральна

дисциплінованість,

відповідальність,

гідність,

товариськість,

справедливість,

свідомість,

принциповість, сумлінність, єдність слова й справи, цілеспрямованість,
відданість

справі,

ініціативність,

рішучість,

самоповага,

вірність
тактовність,

ідеалу,

акуратність,

самокритичність,

скромність,
увічливість,

ощадливість, галантність, великодушність, байдужість, безвідповідальність,
розхитаність,

облудність,

черствість,

безпринципність,

злостивість,

утриманство, зрадництво, корисливість, споживацтво, людиноненависництво,
упертість, індивідуалізм, егоїзм, самовпевненість, зарозумілість, заздрість,
цинізм, кар’єризм, боягузтво, безхарактерність, бюрократизм, властолюбство,
безтактність, агресивність, неохайність, безсоромність, брутальність, лінь,
раціоналізм, недовірливе ставлення до людей, хвастощі, безініціативність,
лицемірство, поступливість, дріб’язковість, оптимізм, поблажливість, відвага,
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зло, добро, невдоволення, згуртованість, солідарність, ретельність, інертність,
сором’язливість, повага, гордість, ворожість, щирість, дармоїдство, порядність,
вірність,

скритність,

людяність,

відповідальність,

мстивість,

самовдоволення,

самолюбство,

терпимість,

непримиренність,

зрадливість,
невпевненість,

пасивність,

підлість,

обов’язковість,

обережність,
страх,

розв’язність,

гнів,

шляхетність,

сором’язливість,

відвертість,

довіра,

делікатність, люб’язність, простота, невимушеність, пристрасність, щедрість,
уважність, лагідність, співчуття, співпереживання, самохвальство, пихатість,
зарозумілість, запальність, честолюбство.
2. З кожної групи понять виберіть 2−3 терміни й складіть з ними
моральне правило щодо кожного напрямку (усього 5 правил)
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Методика «Ціннісні орієнтації» М.Рокича
Мета: визначення змістової сторони направленості особистості, ставлення
її до навколишнього світу, до інших людей, до самої себе, з’ясувати основу
світовідчуття та ядро мотивації життєвої активності.
М.Рокич виділяє два класи цінностей:
- термінальні – переконання в тому, що кінцева мета індивідуального
існування вартує того, щоб до неї прагнути;
- інструментальні – переконання в тому, що існує будь-який образ дії чи
якість людини, якій надають перевагу в будь-якій ситуації.
Цей розподіл відповідає традиційному поділу на цінності-мету та
цінності – засоби.
Респонденту пропонують два списки цінностей (по 18 в кожному) чи на
листках паперу, чи на карточках. В списках досліджуваний присвоює кожній
цінності ранговий номер, а карточки розкладає у порядку значущості. Остання
форма

подачі

матеріалу

дає

більш

достовірні

результати.

Спочатку

пропонується набір термінальних цінностей потім набір інструментальних
цінностей.
Інструкція: «Зараз вам буде надано набір із 18 карточок із зазначенням
цінностей. Ваша задача – розкласти їх по порядку значущості для вас як
принципів, якими ви керуєтеся у вашому житті.
Кожна цінність написана на окремій карточці. Уважно вивчите карточку
та виберіть ту, яка для вас найбільш значуща та розташуйте її на першому
місці. Потім виберіть другу за значущістю цінність та розташуйте її за першою.
Потім проробіть це ж саме з іншими карточками. Найменш важлива
залишиться остання та займе 18 місце.
Працюйте не поспішаючи, вдумливо. Якщо в процесі роботи ви змінити
свою думку, то можете виправити свої відповіді, помінявши карточки місцями.
Кінцевий результат має відображати Вашу істину позицію».
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Список А (термінальні цінності):
- активне діяльне життя (повнота та емоційна насиченість життя);
- життєва мудрість (зрілість поглядів та здоровий глузд, який досягається
життєвим досвідом);
- здоров’я (фізичне та психічне);
- цікава робота;
- красота природи та мистецтва (переживання прекрасного в природі та
мистецтві);
- кохання (духовна та фізична близькість з коханою людиною);
- матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальної потреби);
- наявність гарних та вірних друзів;
- суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, товаришів);
- пізнання (можливість розширення своєї освіти, світогляду, загальної
культури, інтелектуальний розвиток);
-

продуктивне

життя

(максимально

повне

використання

своїх

можливостей, сил та здібностей);
-

розвиток

(робота

над

собою,

постійне

фізичне

та

духовне

удосконалення);
- розваги (приємне проведення часу, відсутність обов’язків);
- свобода (самостійність, незалежність у поглядах та діях);
- щасливе сімейне життя;
- щастя інших (розвиток та удосконалення інших людей, всього народу,
людства в цілому);
- творчість (можливість творчої діяльності);
- впевненість в собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх
протиріч, сумнівів);
Список Б (інструментальні цінності):
- охайність (чистоплотність), вміння тримати у порядку речі, порядок в
справах;
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- вихованість (гарні манери);
- високі потреби (високі вимоги до життя та високий рівень прагнень);
- життєрадісність (почуття гумору);
- старанність (дисциплінованість);
- незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче);
- неприязнь до недоліків в собі та інших;
- освіченість (широта знань, висока загальна культура);
- відповідальність (почуття обов’язку, вміння тримати слово);
-раціоналізм (вміння логічно мислити, приймати осмисленні, раціональні
рішення);
- самоконтроль (стриманість, самодисципліна);
- хоробрість у відстоюванні своєї точки зору, своїх поглядів;
- міцна воля (вміння наполягати на своєму, не відступати перед
труднощами);
- терпимість (до поглядів та думок інших, вміння прощати іншим їх
помилки);
- широта поглядів (вміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші
смаки, звичаї, звички);
- чесність (правдивість, щирість);
- ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі);
- чуйність (дбайливість).
Перевагою методики є універсальність, зручність та економічність в
проведенні дослідження та обробці результатів, гнучкість – можливість
варіювати як стимулюючий матеріал (списки цінностей), так і інструкції.
Великим її недоліком є вплив соціальної бажаності, можливості бути нещирим.
Тому особлива роль в даному випадку відіграє мотивація діагностики та
добровільний

характер

тестування.

Методику

використовувати з метою відбору та експертизи.

не

рекомендують
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Для усунення вказаних недоліків та більш глибокого проникнення в
систему ціннісних орієнтацій можливі зміни в інструкції, котрі дадуть
додаткову діагностичну інформацію та дозволять зробити більш обґрунтовані
висновки. Так, після основної серії можна попросити досліджуваного розкласти
карточки, відповідаючи на наступні питання:
 В якому порядку та в якому ступені ( у відсотках) реалізовані данні
цінності у Вашому житті?
 Як би ви розташували ці цінності, якби стали такими, якими
мріяли?
 Як, на ваш погляд, це зробила би людина, яка досконала у всіх
відношеннях?
 Як зробило би це, на ваш погляд, більшість людей?
 Як зробили би ви 5 чи 10 років назад?
 Як зробили би ви через 5 чи 10 років?
 Як розклали би карточки близькі вам люди?
Обстеження краще проводити індивідуально, але можливе і групове
тестування.
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Додаток Е
Блок діагностичних засобів для визначеності сформованості
діяльнісного компонента професійно-етичної компетентності
Анкета
на виявлення уміння використовувати знання
з етичних норм, принципів, правил у професійній
діяльності менеджера (за А.Кошелевою)
Шановний студенте!
Просимо Вас взяти участь в соціально-педагогічному дослідженні. Ваші
відповіді допоможуть визначити оптимальні шляхи вдосконалення професійної
підготовки майбутніх менеджерів.
Дякуємо за відвертість Ваших відповідей і об’єктивне висвітлення
власної позиції.
Оцініть, якою мірою кожне із зазначених соціально-етичних тверджень
має відношення до Вашої професії. Уважно прочитайте кожне твердження і
поставте знак «+» в ту колонку, яка відповідає Вашій оцінці.
№п/п

Варіанти
відповідей

1

2

1

Вибрана мною
професія риносить
користь суспільству
Робота за даною
спеціальністю
дозволяє захистити
державні і мої
інтереси
Дозволяє завжди бути
в колективі, брати
участь у вирішенні
справ
Дає змогу швидше
досягнути
інтелектуальної
зрілості і досконалості

2

3

4

Так

3

Швидше Важко Швидше
так,ніж відповіс ні,ніж
ні
ти
так
4
5
6

Ні

7
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5

Дає можливість
проявити свою
моральну зрілість

6

Сприяє розвитку мого
соціального інтелекту
і здібностей
Дозволяє утвердити
мої прагнення до
успіху і досягнень
Допомагає морально
вдосконалюватись
Надає
можливість
творчо розвиватись
Дає змогу проявити
власне «Я» і бути
оригінальним в роботі
Потребує
особистої
відповідальності
за
економіку
Батьківщини
Вимагає розумової
напруги і самоосвіти
Добре оплачується

7

8
9
10

11

12
13
14
15

16

17
18

Забезпечує стабільне
майбутнє
Допомагає
облаштовувати
сімейне життя
Забезпечує
швидку
кар’єру і професійне
зростання
Дає
змогу
мати
постійну роботу
Дозволяє продовжить
навчання
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Анкета
щодо сформованості потреби викорисання
загальнолюдських цінностей в професійній діяльності
(за Н.Борбич)
Шановний студенте! Прошу Вас взяти участь у дослідженні, яке
допоможе Вам більш глибоко замислитись над тим, що сьогодні є пріоритетом
у виховному процесі; пріоритетом духовного щодо матеріального; прагненні
жити по совісті; оберігати честь людини, тієї спільноти, до якої належить
особистість; прагненні до високого рівня вихованості.
Ваші відверті відповіді на питання анкети слугуватимуть основою для
опрацювання важливих висновків та рекомендацій. Будь ласка, уважно
ознайомтесь з можливими варіантами відповідей на кожне запитання. Оберіть
той, котрий відображує Вашу точку зору.
1. Уявіть собі, що Ви раптом опинилися в такій ситуації, коли Вам
треба вирішити: врятувати людей чи якесь надзвичайно цінне обладнання. Яке
б рішення Ви прийняли у цьому випадку?
1 – врятував(ла) би людей;
2 – врятував(ла) б обладнання;
3 – важко відповісти.
2. Які якості і риси характеру Ви найбільше цінуєте в людях?
1 – доброту, чуйність, милосердя;
2 – чесність, працелюбність;
3 – фізичну силу, спритність, відвагу;
4 – волю, рішучість, сміливість;
5 – розум, знання, кмітливість;
6 – зовнішню красу, вміння гарно одягатися, охайність;
7 – м’якість, поступливість, скромність;
8 – вірність, обов’язковість;
9 – щось інше (що саме?);
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10 – важко відповісти.
3. Представники яких професій і видів діяльності приносять, на Вашу
думку, найбільше користі суспільству, людям?
1 – вчителі, вихователі, лікарі;
2 – письменники, композитори, артисти та інші діячі культури;
3 – учені, дослідники, працівники науки;
4 – мислителі, філософи;
5 – проповідники, священики, лектори;
6 – народні депутати, політичні діячі, дипломати;
7 – працівники правоохоронних органів і органів безпеки;
8 – робітники і селяни;
9 – інженерно-технічні працівники;
10 – Президент, члени Уряду і Верховної Ради;
11 – керівники підприємств, організацій і установ;
12 – працівники торгівлі і сфери обслуговування;
13 – представники інших професій і видів діяльності (яких саме?);
14 – вважаю, що представники всіх професій і видів діяльності однаково
корисні для суспільства;
15 – важко відповісти.
4. Що Вам найбільше не подобається в людях?
1 – жорстокість, байдужість, злість;
2 – нечесність, лінощі;
3 – фізична немічність, боягузтво;
4 – безвілля, нерішучість, несміливість;
5 – нерозумність, обмеженість, тупість;
6 – зовнішня непривабливість, неохайність;
7 – жорстокість, непоступливість, нескромність;
8 – зрадливість, заздрість, лайливість;
9 – щось інше (що саме?);
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10 – важко відповісти.
5. Як Ви вважаєте, чи допустимо використовувати людину як засіб
досягнення чиїхось цілей?
1 – цілком допустимо;
2 – інколи допустимо;
3 – недопустимо ні в якому разі;
4 – важко відповісти.
Щиро вдячні за відповіді!
№

Кількість балів за № відповіді
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

3

1

2

2

5

4

3

3

3

1

1

3

3

1

3

5

4

4

2

3

2

2

4

3

3

4

3

3

2

3

2

3

4

5

3

2

5

1

2

5

3

11

12

13

14

15

2

4

3

5

2

Ключ до тесту
Обрахунки рівнів тесту адаптовані до завдань нашого наукового дослідження

Сумарне число
балів
9-14
15-19
20-23

Рівень
низький
середній
високий
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Методика на прояв толерантності
(за В.Бойком)
Шановний студенте!
Вам надається змога здійснити екскурс у багатогранні людські стосунки.
З цією метою пропонується оцінити себе в дев’яти запропонованих нескладних
ситуаціях взаємодії з іншими людьми.
Оцінить ваше ставлення до кожного з 5 висловлювань у дев’яти
представлених нижче ситуаціях. Ваші оцінки в балах проставте в колонці
«Бали». Підрахуйте суми балів, набраних у дев’яти ситуаціях. Нарахування
балів з кожного судження відбувається залежно від того, наскільки правильні ці
судження відносно вас:
- 0 балів – зовсім неправильно;
- 1 бал – правильно деякою мірою (не сильно);
- 2 бали – правильно значною мірою (значущо);
- 3 бали – правильно вищою мірою (дуже сильно).
Дякуємо за співпрацю!
1. Перевірте себе: наскільки ви здатні приймати чи не приймати
індивідуальність оточуючих людей.
з/п

Судження
Бали
Повільні
люди зазвичай діють мені на нерви.
1
Мене
2 дратують метушливі, непосидючі люди.
Гамірні
дитячі забави переношу важко.
3
Оригінальні,
нестандартні, яскраві особистості зазвичай діють на
4
мене негативно.
Бездоганна
у всіх відношеннях людина мене б насторожила.
5
Всього:

2. Перевірте себе: чи немає у вас тенденції оцінювати людей, виходячи із
власного «Я». Міру погодження з судженнями, як і в попередньому випадку,
виражайте в балах від 0 до 3.
з/п

Судження
Мене
1 зазвичай виводить з рівноваги некмітливий співрозмовник.
Мене
2 роздратовують балакучі люди.

Бали
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Для
3 мене обтяжлива розмова з байдужою мені людиною в автобусі,
літаку, якби вона проявила ініціативу.
Для
4 мене обтяжлива розмова з випадковою людиною, у якої
нижчий рівень знань і культури.
Мені
5 важко знайти спільну мову з партнерами іншої статі.
Всього:

3. Перевірте себе: наскільки категоричні або незмінні оцінки оточуючих
(оцінка суджень від 0 до 3 балів).

з\п

Судження
Бали
Сучасна молодь викликає неприємні почуття своїм зовнішнім
виглядом (одяг, зачіска, косметика та ін.).
Так
2 званні «мажори» викликають неприємне враження або
відсутністю культури, або намаганням щось вихопити для себе в
інших будь-якими методами.
Представники
окремих національностей у моєму оточенні відверто
3
несимпатичні мені.
Є4тип чоловіків (жінок), яких я не можу переносити.
Не
5 можу терпіти ділових людей з низьким професійним рівнем.
Всього:

4. Перевірте себе: наскільки ви вмієте приховувати або згладжувати
неприємні враження при зіткненні з некомунікабельними якостями людей (оцінка
суджень від 0 до 3 балів).

1

Судження

Бали

Вважаю, що на грубість треба відповідати тим же.
Мені
2 важко приховувати, якщо людина мені не приємна.
Мене
3 дратують люди, які в суперечці намагаються відстоювати
власну думку.
Мені
4 неприємні самовпевнені люди.
Зазвичай
мені важко утримуватись від зауважень на адресу
5
озлобленої або нервової людини, яка штовхається у транспорті.
Всього:

5. Перевірте себе: чи є у вас схильність переробляти і перевиховувати
партнера (оцінка суджень від 0 до 3).
Судження
Я маю звичку навчати оточуючих.
Невиховані
люди обурюють мене.
2
Я3часто ловлю себе на тому, що намагаюсь кого-небудь виховувати.

Бали
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Я4за звичкою постійно роблю кому-небудь зауваження.
Я5люблю керувати близькими.
Всього:

6. Перевірте себе: наскільки ви схильні підлаштовувати партнерів під себе,
робити їх «зручними» (оцінка суджень від 0 до 3).
Судження
Мене роздратовують люди похилого віку, коли вони в міському
транспорті або в магазині з’являються в час, коли там найбільше
людей.
Жити
в одному номері готелю зі сторонньою людиною для мене
2
просто мука.
Коли
3 партнер не погоджується з моєю правильною позицією, то
зазвичай це мене роздратовує.
Я4проявляю нетерпимість, коли мені суперечать.
Мене
5 роздратовує, якщо партнер намагається робити щось посвоєму, не так, як мені хочеться.

1

Бали

Всього:
7. Перевірте себе: чи притаманна вам така тенденція поведінки (оцінка
суджень від 0 до 3).
Судження
Зазвичай я надіюсь, що тих, хто мене образив, життя покарає.

1

Мене
часто звинувачують у буркотливості.
2
Я3довго пам’ятаю образи, вчинені тими, кого я ціную і поважаю.
Не
4 можна прощати співробітникам нетактовні жарти.
Якщо
5 діловий партнер ненавмисне зачепить моє самолюбство, то я
на нього все одно ображусь.
Всього:

8. Перевірте себе: наскільки ви терпимі до дискомфортних станів оточуючих
(оцінка суджень від 0 до 3).
з/п

Судження
Бали
Я1осуджую людей, які «плачуться у жилетки».
Внутрішньо
я не схвалюю колег (приятелів), які в кожному
2
зручному випадку розповідають про свої хвороби.
Я3намагаюсь уникати розмов, якщо хтось намагається
висловлювати незадоволення своїм сімейним життям.
Зазвичай
я без особливої уваги вислуховую сповіді друзів (подруг).
4
Інколи
мені подобається подратувати кого-небудь з рідних або
5
друзів.
Всього:
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9. Перевірте себе: які ваші адаптаційні здібності у взаємодії з людьми
(оцінка суджень від 0 до 3).
Судження

Бали

Зазвичай мені важко поступатися партнерам, особливо, якщо вони
жінки
Мені важко налагоджувати стосунки з людьми протилежної статі
Зазвичай мені важко пристосовуватись до нових партнерів по
роботі.
Я уникаю підтримувати стосунки з дещо дивними людьми.
Зазвичай я принципово наполягаю на своєму, навіть якщо розумію,
що партнер правий.
Всього:

Обробка й інтерпретація даних
Отже, ви познайомилися з деякими поведінковими ознаками, які
свідчать про рівні загальної комунікативної толерантності. Підрахуйте
суму балів, одержаних вами з усіх ознак, і зробить висновок. Чим
більше балів, тим нижчий рівень комунікативної толерантності.
Максимальна кількість можливих балів – 135 – свідчить про
абсолютну нетерпимість до оточуючих, що недопустимо для
нормальної особистості. Одержані 0 балів теж свідчать про
неймовірність того, щоб особистість була терпимою до всіх типів
партнерів у всіх ситуаціях. Зверніть увагу на те, за якими з 9
запропонованих вище ознак у вас найвищі сумарні оцінки. Чим більше
балів за конкретною ознакою, тим ви менш толерантні у цьому аспекті
стосунків з оточуючими. І навпаки, чим нижчі оцінки з певних ознак,
тим ви толерантніші в даних випадках.
Слід зазначити, що одержані дані дозволяють окреслити лише
основні тенденції, притаманні вашій взаємодії з партнерами. У
безпосередньому живому спілкуванні особистість проявляється більш
яскраво і різносторонньо.
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Додаток Ж
Блок діагностичних засобів для визначеності сформованості
особистісного компонента
професійно-етичної компетентності
Оцінка професійно-етичних якостей
Прізвище ________________________________________________________
Ім’я _____________________________________________________________
Група ____________________________________________________________
Професійно-етичні якості
Високі життєві ідеали
Відданість професійному
обов’язку
Ґендерна толерантність
Емоційна стриманість
Ініціативність, рішучість
Працьовитість
Відповідальність
Гуманістична спрямованість
Чесність
Гідність
Компетентність
Креативність
Прогностичність
Комунікативні здібності
Самокритичність
Самодисциплінованість
Харизматичність
Справедливість
Повага до ділової репутації
організації
Особистісна репутація

Високий рівень
сформованості

Середній рівень
сформованості

Низький рівень
сформованості
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Самоаналіз-оцінка своїх професійно-етичних якостей
На початку експерименту
Професійно-етичні якості

Високі життєві ідеали
Відданість професійному
обов’язку
Ґендерна толерантність
Емоційна стриманість
Ініціативність, рішучість
Працьовитість
Відповідальність
Гуманістична спрямованість
Чесність
Гідність
Компетентність
Креативність
Прогностичність
Комунікативні здібності
Самокритичність
Самодисциплінованість
Харизматичність
Справедливість
Повага до ділової репутації
організації
Особистісна репутація

На кінець експерименту

«Я – реальне «Я – ідеальне «Я – реальне «Я – ідеальне
професійне» професійне» професійне» професійне»
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Додаток Ж 2
Індивідуальна картка
для вивчення сформованості професійно-етичних якостей студента

№
Показники, що характеризують
з/п професійно-етичні якості курсанта

Рівень вияву показників
Експерт 1

Експерт 2

Експерт 2

В

В

В

С

Н

С

Н

С

Підсумок

Н

3

Високі життєві ідеали
Відданість професійному
обов’язку
Ґендерна толерантність

4

Емоційна стриманість

5

Ініціативність, рішучість

6

Працьовитість

7

Відповідальність

+

8

Гуманістична спрямованість

+

9

Чесність

+

10

Гідність

+

11

Компетентність

+

12

Креативність

+

13

Прогностичність

+

14

Комунікативні здібності

+

15

Самокритичність

+

+

+

С

16

Самодисциплінованість

+

+

+

С

17

Харизматичність

+

18

Справедливість
Повага до ділової репутації
організації
Особистісна репутація

1
2

19
20

+
+

+

+

С

+

+

С

+

+

+

Н

+

+

+

Н

+

+
+

+

+

В

+

+

В

+

+

В

+

+

С

+

+

С

+

+

+

В

+
+

+

В

+

+

С

+

+
+

Н
С

+

+

+

С

+

+

+

В

+

+

Н

+

Н
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Додаток Ж 3
Тест
Для оцінювання рівня етичності поведінки менеджера в організації
«Етика поведінки в організації»
(за Майкл Мескон, Майкл Альберт та Франклін Хедоурі)
Основна частина тесту складається з п’ятнадцяти ситуацій, кожна з яких
демонструє той чи інший спосіб поведінки менеджера в організації. Для
оцінювання рівня сформованості функційно-діяльнісного компонента студенти
мають визначити ступінь їх згоди із прикладами поведінки менеджера,
наведеними у тесті. Загальна кількість набраних балів підраховується за
спеціальною шкалою.
Перед

початком

дослідження,

студентів

потрібно

обов’язково

познайомити з інструкцією, яка рекомендує:
1. Уважно прочитайте кожну з наведених нижче ситуацій.
2. Дайте відповіді на запитання і визначте свою систему цінностей,
використовуючи наступний код:
• цілком погоджуюсь — ЦЗ;
• погоджуюсь — 3;
• не погоджуюсь — НЗ;
• абсолютно не погоджуюсь — АНЗ.
3. Підрахуйте результат, користуючись наступною оцінкою відповідей у
балах: АНЗ — 0; НЗ— 1; 3 — 2; ЦЗ — 3.
4. Прочитайте інтерпретацію отриманої нами оцінки. Обміркуйте її.
5. Прокоментуйте ситуацію, яка була для вас найскладнішою.
Текст опитувальника
Твердження
1. Не треба очікувати, що працівники будуть
повідомляти про свої помилки менеджеру

ЦЗ

З

НЗ

АНЗ
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2. Можливі випадки, коли менеджер мусить
ігнорувати вимоги контракту і порушувати
стандарти безпеки, щоб впоратися зі справою
3. Не завжди можливо вести точну реєстрацію
витрат для звітності, тому іноді слід давати
приблизні цифри
4. Бувають випадки, коли треба приховати
несприятливу інформацію від керівництва
5. Нам слід робити так, як наказують наші
керівники, хоча ми можемо сумніватися у вірності
цих дій
6. Іноді необхідно займатися особистими
справами у робочий час
7. Психологічно інколи доцільно ставити цілі,
які трохи перевищують норму, якщо це може
стимулювати зусилля працівників
8. Я б розкрив «бажану дату» відвантаження
замовлення, щоб дістати це замовлення
9. Можна користуватися службовою лінією
зв'язку для особистих телефонних розмов, коли нею
не користується компанія
10. Керівництво має бути зорієнтоване на
кінцеву мету, тому мета зазвичай виправдовує
засоби
11. Якщо заради привабливого контракту
буде потрібно влаштувати бенкет або дещо змінити
політику компанії, я дам на це дозвіл
12. Без порушень політики компанії та
існуючих інструкцій жити неможливо
13. Звіти з контролю товарних запасів треба
складати так, щоб по отриманих товарах
фіксувалися «нестачі», а не «лишки». (Етична
проблема тут тотожна до каси, коли касир дає
менше здачі.)
14.
Використовувати
час
від
часу
копіювальну машину компанії — в особистих або
місцевих цілях — цілком прийнятно
15. Забрати додому те, що є власністю
компанії (олівці, папір, дискету, СД тощо), для
власної потреби — прийнятна додаткова пільга
Загальна оцінка:
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Обробка й інтерпретація результатів
Якщо ви набрали у сумі:
0 балів — «Готуйтеся до церемонії канонізації як святий».
1‒5 балів — «Вам можна йти у єпископи».
6‒10 балів — «Високий етичний рівень».
11‒15 балів — «Прийнятний етичний рівень».
16‒25 балів — «Середній етичний рівень».
26‒35 балів — «Потрібне моральне вдосконалення».
36‒44 балів — «Відбувається швидке просування у прірву».
45 балів — «Охороняйте цінні речі від самого себе».
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Додаток З
Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів
економічного профілю за допомогою інтерактивних
методів навчання: ігровий метод
Навчальна дисципліна: «Основи педагогіки та психології»
Тема: «Конфліктність в системі «керівник-колектив» та шляхи
управління нею».
Особистість керівника та її зв’язок з наслідками роботи колективу. Типи
«важких» керівників та моделі їх поведінки в колективі. Право на помилки
прийняття

рішень в

умовах

дефіциту часу і

неповноти

інформації.

Конфліктність в період впровадження інновацій. Шляхи подолання опору
колективу.
Питання, які виносяться на СРС: засоби подолання непорозумінь,
розбіжностей та об’єктивних причин конфліктів між менеджером і колективом.
Метод: розроблена нами ділова гра «Деспот» [203 ].
Мета гри: формування комунікативної компетенції, що основана на
здатності спілкування, культурі ведення дискусії, знанні методів взаємодії та їх
ефективного використання у процесі роботи за фахом, компетентності в
розв’язуванні конфліктних ситуацій.
Імітувальна ситуація: на приватній фірмі начальником відділу збуту
призначений співробітник, який пропрацював вже кілька місяців, мав гарні
стосунки з колегами, завжди був толерантним та неконфліктним. Але після
призначення

на

нову

посаду

вибрав

авторитарно-деспотичний

стиль

керівництва

(звільнення, позбавлення премії та інше), що, в свою чергу,

викликало конфлікт між ним та колективом.
Сценарій гри: студенти вибирають виконавця головної ролі «деспота» –
керівника відділу та трьох учасників з різними моделями реагування на стиль
керівництва «деспота» (беззаперечне виконання всіх вимог, що сприяє
уникненню конфлікту; заперечення та відмова виконувати вимоги через
колишні дружні стосунки, що провокує виникнення відкритого конфлікту;
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ухилення від виконання вимог керівника з посиланням на побутові та сімейні
обставини, що породжує незадоволення керівника, а отже, виникнення
прихованого конфлікту).
Під час проведення гри чотири студенти розігрують проблемну ситуацію,
яку придумали самостійно в контексті ролі. Після перегляду «деспот» оголошує
збори колективу з питання розв’язання конфліктів. Головним аргументом
«деспота» є безконфліктна поведінка підлеглого колеги. Під час проведення
зборів учасники обговорюють ситуацію та висувають пропозиції стосовно
розв’язання конфліктів. В кінці гри студенти мають шляхом голосування
прийняти рішення щодо стилю керівництва «деспота».
На завершення заняття викладач висловлює свою думку та підбиває
підсумки гри, якщо бажаного результату не було досягнуто, то слід обговорити
причини невдачі.
Система стимулювання (в балах) передбачає:
виконання «ролі»……………………………………………………….

0 – 10

розігрування проблемної ситуації………………………………….…

0 – 15

компетентність в розв’язуванні конфліктних ситуацій…………….

0 – 15

Премії
розуміння тонкощів невербального спілкування співрозмовника…

0 – 15

культура ведення дискусії……………………………………………..

0 – 10

участь в обговоренні……………………………………………………

0–5

Штрафи
порушення дисципліни (запізнення)…………………………………

0–5

консультація у викладача………………………………………………

0–5

порушення регламенту роботи………………………………………..

0–5

Навчальна дисципліна «Ділова етика та культура професійного
спілкування»
Вправа: «Професійний герб і професійне кредо» [158, с. 54]
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(адаптовано).
Мета: актуалізація власного професійного й особистісного досвіду.
Завдання: подумайте, яке у Вас професійне кредо, створіть свій герб,
представляючи «Я-особистість», «Я-професіонал», «Я-очами своїх колег»,
«Моя професійна мрія» а потім, працюючи в малих групах, створіть герб групи.
На стрічці гербу бажано написати своє кредо, девіз свого життя, це може
бути відомий вислів або строфа. Поясніть які елементи Ви включили до
власного гербу та чому.
Вправа: «Життєвий і професійний кодекс економіста» [220, с. 231]
(адаптовано).
Мета: рефлексія й вербалізація життєвих і професійних цінностей та
принципів.
Завдання: голосні та приголосні літери українського алфавіту крім (й, ь)
розподіляються між членами групи. Завдання учасників – сформулювати
декілька особистісно значущих для них життєвих і професійних правил або
законів, які будуть починатися з літери, яку вони отримали у завданні. Після
закінчення роботи групі пропонується організувати колективне читання
визначених правил. Відповідно до порядку літер в алфавіті студенти зачитують
закони, які вони підготували, формуючи єдиний життєвий і професійний
кодексмайбутнього економіста.
Вправа: Визначення пріоритетних ролей та цілей життя.
Гра «Дерево ролей» (адаптовано)
Мета: визначити значущість і вагомість ролей, які людина виконує в
своєму житті, здійснити аналіз, констатувати результат, зробити висновки.
Завдання: 1) дайте собі відповідь на запитання «Які ролі я виконую у
житті?» і запишіть 15 своїх ролей; 2) намалюйте дерево; 3) розмістіть ролі на
дереві відповідно до того, як вони реалізовані у Вашому житті, найголовніша
розміщується на верхівці; 4) проаналізуйте «Чи задоволені Ви результатом?»,
«Чи хотіли б Ви щоб так залишилось і надалі?», «Щоб Ви замінили місцями?»,

246

Продовження додатку З
«Щоб додали у своє майбутнє?»; 5) намалюйте своє ідеальне дерево ролей.
Вправа: Підготовка до презентації життєвих та професійних планів
[54, с. 102] (адаптовано)
Мета:

Сприяти

чіткості

визначення

професійних

пріоритетів

і

формулювання цілей.
Завдання. Планування кар’єри пріоритетів: 1) головна мета (ким я хочу
стати, чого хочу досягти, яким хочу бути); 2) ланцюжок ближніх і дальніх
цілей; 3) засоби і шляхи досягнення ближніх цілей; 4) зовнішні умови
досягнення цілей; 5) внутрішні умови досягнення цілей; 6) резервні варіанти і
шляхи їх досягнення.
Визначення рівня цілеспрямованості та зацікавленості щодо кожного з
пунктів планування кар’єри.
цілеспрямованість

висока
низька
низька

2 Низька
значущість
Висока ясність
1 Низька
значущість
Низька ясність
Зацікавленість

3 Висока значущість
Висока ясність
4Висока значущість
Низька ясність
висока

Аналіз ситуацій
Яким чином кар’єра залежить від особистості. Проаналізуйте приклади
своїх знайомих. Якими Ви бачите себе через 10, 20, 30 років? На що Ви
витратите найближчі 5 років життя?
Вправа: «Сценарій життя».
Мета: дати можливість скласти уявлення про свою професійну діяльність
на найближче та віддалене майбутнє, так званий індивідуальний професійний
план.
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Завдання: уявіть себе режисером «Який би Ви сценарій зняли про своє
майбутнє життя?», «Який би Ви обрали жанр?», «Яких би акторів запросили на
головні ролі?», напишіть сценарій цього фільму.
Вправа: Гра «Типи професій» [171, с. 99](адаптовано).
Мета: з ’ясувати різницю між типами професій, визначити власні
особливості.
Завдання: сформуйте 5 груп за типами професій: людина-людина,
людина-природа, людина-знакова система, людина-художній образ; підготуйте
сценарій презентації кожної професії; опишіть кожен тип професій за
наступною схемою: 1) основний предмет праці; 2) приклади професій; 3)
вимоги до кожного типу професій; 4) підготуйте пояснювальну записку для
інших з описом основних характеристик групи, яку обрали.
Індивідуальна робота: проаналізуйте власні показники, сформуйте
бажані для себе вимоги до видів діяльності та місця роботи.
Вправа: «Визначення системи й умов саморозвитку» [124, с. 261].
Мета:

з’ясувати

та

усвідомити

можливості

досягнення

цілей,

оптимальної кількості дій і необхідних засобів; проводиться після виконання
діагностичних методик.
Завдання: 1. Спочатку візьміть аркуш паперу й олівець і вгорі запишіть
мету (тобто мету розвитку чи усунення яких саме якостей Ви хочете досягти).
Потім розділіть аркуш на три стовпчики: «Що мені потрібно зробити»,
«Необхідні мені засоби», «Порядок виконання».
2. Почніть з обмірковування всіх кроків, які Вам необхідно зробити для
досягнення цілей. Продовжуйте «мозковий штурм» і висування ідей, поки Ви
не відчуєте, що вичерпали всі варіанти.
3. Тепер подивіться на кожну дію, яку Вам необхідно виконати, і
навпроти неї перерахуйте всі необхідні засоби, записуючи їх у другий стовпчик
«Необхідні засоби».
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4. Перейдіть до третього стовпчика «Порядок виконання», у якому Ви
послідовно пронумеруєте дії, перераховані в першому стовпчику. Починайте з
тієї дії, яку Ви маєте намір виконати першою.
Навчальна дисцппліна «Етика та естетика»
Вправа: «Я - експерт». Підготовка рекомендацій [158, с. 93].
Мета: узагальнити існуючі правила формулювання особистісних і
професійних цілей, розробити свій план досягнення визначених цілей.
Завдання: 1. Підготуйте і запропонуйте на обговорення рекомендації з
запропонованих нижче питань.
- Як правильно формулювати особисті цілі?
- Як правильно формулювати професійні цілі; як уникнути «конфлікту
цілей»?
2. Розробіть план досягнення ваших цілей.
- Опишіть Ваші дії.
- Визначте основні цілі діяльності.
- Визначте найбільш важливі завдання, що допоможуть Вам досягти
цілей.
- Прорахуйте свій виконавський і творчий час.
- Визначте резерв часу на непередбачені справи.
Вправа: «Стратег чи тактик?» [158, с. 94].
Мета: навчитися визначати пріоритети.
Завдання: обґрунтувати свою позицію; визначити, яку току зору Ви
підтримуєте.
Ви стали свідком бесіди двох своїх колег. Один з них стверджував, що
планування необхідно здійснювати, починаючи з перспективних справ, тобто
на рік. Його опонент вважає, що планування зручно починати із записів справ
на тиждень.
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Дидактична гра «Екскурсія»
Гра може бути використана в процесі викладання дисципліни «Історія
української культури»
Базою для проведення гри у ВНТУ є художні музеї-лабораторії Інституту
гуманітарно-педагогічних проблем: музей Ф. Коновалюка, музей сучасного
подільського мистецтва, музей подільської скульптури та ін. За інших умов гра
може проводитись у імпровізованому музеї репродукцій чи віртуальному музеї.
Мета гри: культурологічна ‒ навчити аналізувати твори живопису;
морально-етична ‒ розвинути навички написання творів-есе,

спонукати

студентів аналізувати не тільки художні образи, а співставляти свій спосіб
життя, мотиви вчинків, ставлення до оточуючих – тобто аналізувати свій
внутрішній стан, духовний світ, особистісний вибір в разі ситуації морального
вибору.
Хід гри. Кожен зі студентів виступає в ролі екскурсовода, аналізуючи 1-2
картини музею (власне враження від картини, асоціативне бачення, оцінка,
міркування про мистецтво, значення творчості в житті людини тощо). Особливу
увагу варто звернути на картини, темами яких є морально-ціннісні пошуки
людини. Екскурсанти мають поставити екскурсоводу свої запитання. У кінці
гри мають бути визначені переможці в номінаціях «Найкращий екскурсовод» і
«Найкращий екскурсант». Кожен екскурсовод обирає найкраще серед
поставлених йому запитань. У визначенні найкращого екскурсовода беруть
участь усі студенти. Конкурс на найкращого екскурсовода та екскурсанта
стимулює активність, уважність, пам’ять учасників гри.Студенти знайомляться
з експозицією заздалегідь і попередньо роблять нотатки.
Підсумки. «Екскурсія» завершується груповим обговоренням. Найкращі
описи

картин

можуть

бути

опубліковані

університетському часописі «Імпульс».

на

сайті

кафедри

чи

в
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Методичні рекомендації щодо використання кейс-метода
на практичних заняттях з «Етики та естетики»
І. Теоретичні положення
1. Презентація кейсу викладачем
Розпочинаючи роботу з кейсом, викладач повинен повідомити: тему,
мету, який теоретичний матеріал відповідає темі кейсу та порекомендувати
літературу, яку студенти можуть використати.
Якщо кейс невеликий за обсягом, можна роздати його на початку заняття
і надати студентам 10–15 хвилин для уважного ознайомлення з умовою. Якщо
кейс є досить складним і має великий обсяг, його доцільно роздати заздалегідь
(за тиждень або за декілька днів), щоб студенти встигли з ним ознайомитися.
Індивідуальне ознайомлення студентів з текстом кейсу
Виконання завдань, передбачених ситуаційною вправою, повинне
базуватися на детальному ознайомленні та розумінні фактів, які описані в умові
кейсу. При першому ознайомленні з текстом кейсу студент повинен зрозуміти
ситуацію, запам’ятати основні факти, але не робити висновків та не приймати
якісь рішення. Головне, щоб склалося цілісне враження про зміст кейсу.
Аналіз проблем та розроблення варіантів індивідуальних рішень
Після того, як студент перечитав умову кейсу, він має перейти до аналізу
фактів, проблем та причин, які призвели до ситуації конфлікту інтересів.
Послідовність дій під час аналізу кейсу: 1. Класифікація інформації для
подальшого аналізу. 2. Відбір та оцінювання факторів, що впливають на
проблему. 3. Розроблення альтернативних варіантів вирішення виявлених
проблем.

4.

Відбір

альтернатив

та

аргументація

вибраної

відібраної

альтернативи. 5. Розроблення конкретних рекомендацій щодо реалізації
вибраної альтернативи.
Під час читання тексту кейсу та засвоєння інформації з нього, студент має
постійно ставити перед собою такі питання: У чому полягає проблема? У чому
полягають причини, що призвели до такої ситуації?
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Які дії потрібно здійснити в цій ситуації?
Наступним етапом після виявлення проблем є генерування якомога
більшої кількості альтернативних шляхів подальших дій. Деякі з них можуть
бути недосконалими та швидко відкинутими при подальшому розгляді, але як
найменше три головні альтернативи (стратегічні напрями) повинні бути
знайдені та глибоко проаналізовані. Результати цього аналізу можна оформити,
наприклад, у вигляді таблиці 1.
Таблиця 1.
Результат аналізу проблем кейсу
та розроблення варіантів їх вирішення
Проблеми

Симптоми

Причини

Варіанти вирішення
проблеми

Командне обговорення кейсу
У подальшій роботі над кейсом студенти розподіляються на групи
(команди або бригади). Рекомендована кількість студентів у групі – 4–5 осіб. В
кожній групі обов’язково треба обрати керівника (модератора), на якого
покладаються обов’язки щодо організації роботи групи, забезпеченні активної
участі кожного її члена у спільному обговоренні ситуаційної вправи. Під час
групового обговорення команда має обговорити та узгодити основні питання
щодо ефективного розв’язання ситуації що склалася, враховуючи репутаційні
ризики.
Стратегічні напрями мають бути глибоко проаналізовані. Потрібно
згенерувати та уважно вивчити список сильних та слабких сторін кожної
альтернативи. Під час командного обговорення можна використовувати такий
методи як «мозковий штурм».
Правила мозкової атаки:
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1. Вислухати будь-яку ідею, незалежно від того, наскільки вона є
реалістичною.
2. Після того, як ідеї висловили всі члени групи, відбувається їхнє
послідовне обговорення і розроблення спільного рішення.
3. Той, хто не погоджується зі спільним рішенням, має право виступити з
власними аргументами на етапі захисту теми.
4. Розподілення функцій між членами команди й оформлення письмового
звіту.
Інформація, що міститься в кейсі, звичайно, є більш сфокусованою, ніж у
реальних умовах. При аналізі кейсів передбачений також самостійний пошук
студентами додаткової інформації щодо вирішення подібних ситуацій. Тому
кожен член команди виступає спеціалістом з певних питань (соціальних,
екологічних, управлінських), здійснює пошук додаткової інформації з цих
питань, розробляє рекомендації щодо стратегічних і тактичних заходів в межах
своєї компетенції. Так забезпечується активна участь кожного студента у
спільній роботі.
Всі члени команди викладають свої рекомендації у письмовому звіті та
додають його до загального звіту після узгодження з іншими членами команди.
Звіт може бути виконано у вигляді тез, до яких додаються таблиці, графіки та
матеріали для презентації (слайди, плакати, роздатковий матеріал), якщо
потрібно.
Презентація результатів аналізу та рекомендацій
Захист кейсу проходить публічно, в ньому беруть участь всі члени
команди, доповідаючи свою частину загальної роботи. Виступ повинен бути
лаконічним (у межах 15–20 хвилин). Інші команди виступають слухачами й
опонентами команди, що доповідає. Публічна форма захисту кейсу має на меті
набуття навичок публічних виступів. Презентація результатів передбачає навіть
певні вимоги до зовнішнього вигляду учасників – це загальноприйнятий
діловий одяг, що відповідає установленим етичним нормам.
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Колективне обговорення, в якому беруть участь всі студенти групи
В обговоренні беруть участь всі студенти групи. Вони можуть задавати
питання по суті доповіді, висловлюючи свої зауваження та вказуючи на
найбільш вдалі знахідки в аналізі ситуації. Відповіді команди на питання також
враховуються при підведенні підсумків.
Підсумки й остаточна оцінка роботи команди
та індивідуального внеску кожного учасника
Після закінчення обговорення всіх команд у студентській групі
складається рейтинг за результатами виступів, викладач робить загальні
зауваження та рекомендації. У підведенні підсумків можуть брати участь всі
модератори, які виставляють бальну оцінку (від 1 до 10 балів) усім командам,
крім своєї, за критеріями, наведеними в табл. 2
Таблиця 2
Підсумкові оцінки роботи команд з кейсом
Критерії
оцінювання
Відповідність
темі й
завданню
Аргументація
висновків
Оригінальність
підходу
Кількість
висунутих
альтернатив
Володіння
науковою
термінологією
Форма
презентації
Відповіді на
запитання
Участь у
дискусії

Команда

Команда

Команда

Команда

Команда

№1

№2

№3

№4

№5
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Після цього викладач підводить загальні підсумки обговорення кейсу
усіма командами. При оцінюванні роботи над кейсом може використовувати
два підходи:
–

оцінюється загальний виступ команди, при цьому всі її члени отримують

однакову оцінку;
–

оцінюється активність роботи та індивідуальний внесок кожного члена

команди, при цьому оцінки можуть бути різними.
Ми пропонуємо використовувати комплексний підхід, коли робиться
загальна оцінка виступу команди..
Роль викладача при проведенні заняття за кейс-методом
Роль викладача у процесі використанні кейс-методів істотно відрізняється
від традиційної. Під час загального обговорення роль викладача повинна
залишатися прихованою, непомітною. Викладач виконує лише дві функції:
регулювати і коригувати ситуацію, тобто якщо обговорення проходить
нецікаво, потрібно вміти направити його в потрібне русло, у разі потреби –
уміти зняти напругу в групі тощо. З огляду на те, що студенти найчастіше
намагаються давати рішення відразу, не вдаючись до аналізу, викладач на
самому початку заняття повинен налаштувати студентів на те, що ситуація,
викладена в кейсі, непроста й потребує аналітичного підходу. Думка студентів
може бути суб’єктивною, а рішення, що дається бездоказово, може призвести
до непотрібних суперечок і конфліктних ситуацій. Бездоказовий підхід
неприйнятний.
В процесі захисту кейсу викладач ні в якому разі не повинен виказувати
свою особисту позицію. Лише після загального обговорення викладач
повертається до традиційної ролі й підводить підсумки заняття. У рішеннях,
поданих студентами, потрібно відзначити сильні й слабкі сторони. На відміну
від інших видів семінарських і практичних занять при використанні кейсметоду не варто виставляти оцінки за бальною системою. Можна оцінити
роботу груп з погляду ступеня участі в ній їхніх учасників.
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Можна провести якісну оцінку, наприклад, оцінити здатність студента
приймати рішення. Можна оцінити злагодженість роботи учасників, робочі
відносини всередині підгрупи, вміння працювати в колективі.
Приклади міні-кейсів з етики менеджменту
1. Ви – керівник українського представництва великої фірми з
виробництва всесвітньо відомих цигарок. Фірма має чисельні філіали у всьому
світі з чималими обсягами продаж. З’явилася можливість відкрити ще одну
фабрику в Україні і від Вас залежить рішення щодо підписання нової угоди. З
одного боку, будівництво такої фабрики забезпечить регіон новими робочими
місцями, знімаючи проблему безробіття, з іншого принесе великий дохід фірмі.
Однак Ви ознайомлені з результатами досліджень щодо шкідливого впливу
паління на організм людини.
Яким буде ваше рішення? Підпишете ви нову угоду чи ні? Чому?
2. Ви менеджер з виробництва у фірмі, яка виготовляє холодильники. Не
так давно ви довідалися, що конкуруюча фірма надала своїм холодильникам
властивостей, які ваші не мають. На щорічній спеціалізованій виставці фірмиконкурента буде відкрито офіс для гостей, де на одному із засідань її керівник
розкаже для своїх дилерів про нову розробку, ви можете уповноважити свого
співробітника бути присутнім на цьому засіданні в статусі нового дилера, щоб
дізнатися про новинку.
Чи підете ви на такий крок? Чому?
3. Ви – менеджер з персоналу. У вашу фірму прийшла здібна жінка, яка
хоче бути торговим агентом. Рівень її кваліфікації значно вищий, ніж у
чоловіків, які претендують на цю посаду, але прийом на роботу неодмінно
викличе негативну реакцію з боку окремих ваших торгових агентів, серед яких
немає жінок.
Чи візьмете ви цю жінку на роботу? Чому?
4. До Вас звернувся працівник із проханням відпустити його з роботи на
цілий день. Ви запитуєте його про причину.
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Виявляється, що він хоче використати день для пошуків нової роботи.
Усе це негативно вплине на Вашу ділянку роботи, тому що працівник –
кваліфікований спеціаліст у даній галузі.
Як Ви відреагуєте на прохання працівника?
5 . Ви обговорюєте питання, яке має принципове значення, із одним з
менеджерів низового рівня Вашого підрозділу. Тон розмови поступово
підвищується. З’являються різкі закиди у висловлюваннях. На цьому засіданні
присутні ще й декілька рядових працівників.
Ви відреагуєте в даній ситуації?
6. Робітник звернувся до керівника з проханням надати йому 4 дні для
укладання шлюбу. “Чому 4?” – спитав керівник. “Пам’ятаєте, коли одружувався
майстер, Ви дали йому 4 дні”. Керівник дозволив вийти на роботу через 3 дні.
Робітник додав собі ще один день.
Ваше рішення?
7.

Майстер,

привласнюючи

собі

раціоналізаторську

пропозицію

працівника, запевняв його в її непридатності. Це повторювалось декілька разів.
Працівник довідався про це. Це стало відомо й іншим працівникам. Яка Ваша
думка про таку ситуацію?
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Модель розв’язання етичних дилем на основі
моральних принципів
Модель розв’язання етичних дилем на основі моральних принципів
включає наступні етапи:
1. Виявити факти, які пов’язані з даною ситуацією.
На цьому етапі необхідно зібрати усю фактичну інформацію про політику
організації, саму організацію і вчинок, який піддається етичному аналізу. Тут
важливо відокремити факти від передумов і можливих інтерпретацій,
виявляючи критичний підхід до джерел інформації.
2. Визначити етичний аспект проблеми.
На цьому етапі ідентифікується проблема або ситуація, що вимагає від
індивіда або організації конкретного рішення, яке може бути розцінене як
погане або хороше, етичне або неетичне (наприклад, конфлікт інтересів,
несправедливість, дискримінація, хабар).
3. Визначити основні зацікавлені сторони.
З усього списку індивідів і груп, на яких рішення, що приймається, може
вплинути, виділяються ключові учасники.
4. Виявити можливі альтернативні рішення.
На цьому етапі розробляються усі можливі дії без урахування етичних
аспектів їх наслідків.
5. Визначити етичні аспекти альтернативних рішень.
Проводиться етичний аналіз альтернативних рішень на основі відомих
етичних теорій (утилітаризм, теорія прав, теорія справедливості) з метою
виявлення рішення, ухваленого з точки зору моралі.
6. Виявити практичні обмеження, тобто визначити ті чинники, які можуть
загальмувати реалізацію рішення.
7. Визначити практичні заходи.
На цьому етапі виноситься моральне судження про правильність або
неправильність рішення, виокремлюється і виконується обраний варіант.
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Використовуючи модель розв’язання етичних дилем на основі моральних
принципів, проаналізуйте етичні ситуації в бізнесі та визначте, які етичні
цінності Ви вважаєте особливо важливими для цієї економічної сфери:
Ситуація № 1
Уявіть, що у Вашій компанії розробляється нова система виставляння
рахунків клієнтам. Постає питання про те, скільки треба резервувати засобів
для виявлення і виправлення помилок. Згідно з одним із варіантів додається
близько 40% до загальної вартості, але істотно підвищується якість інформації
в підсумковій базі даних. Інакше Ви ризикуєте тим, що деякі клієнти визнають
вашу ціну надмірно завищеною. Чи вкладете Ви додаткові 40%? Які чинники
Ви розглядатимете при вирішенні цього питання?
Ситуація №2
Н. для Вас більше, ніж бос. Він той, хто сприяв Вашому швидкому
просуванню на новому місці роботи. Ви часто разом обідаєте і навіть граєте в
теніс. Одного дня, кажучи про очікуване оновлення комп'ютерів, він згадує, що
компанія XYZ Computer виділила йому 1000 дол. на «благі цілі». Н. просить
забути про це. Через два тижні Ви дізнаєтеся, що з компанією XYZ укладений
контракт попри те, що ціна, запропонована компанією ABC Computer, нижче і у
Вашої компанії у минулому були проблеми з надійністю продуктів XYZ. Чи
оприлюдните Ви цю інформацію щодо Н.? Чому?
Ситуація №3
К. - надійний союзник Вашого відділу. Він захищав перед генеральним
директором Ваші великі проекти, такі, як розгортання великого пакету
автоматизації продажів тощо. Ймовірно, Ви працювали б десь у іншому місці,
коли б не К. Але раптом Ви дізнаєтеся, що К. використовує неліцензійний
офісний пакет Lotus Development, тоді як для усієї компанії стандартом є
Microsoft Office. Ви запропонували йому купити ліцензійну копію, але він
відмовляється. Ваші дії?
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Додаток Л
Організація рефлексивного аналізу процесу і результату групової та
індивідуальної діяльності студентів
Вправа 1. «Професійне «Я» в променях сонця» [158, с. 67].
Мета: підвищення самооцінки, гармонізація емоційного стану, сприяння
позитивній концепції «Я-професіонал».
Завдання: на окремому аркуші намалюйте сонце, як це роблять діти, в
колі напишіть своє ім’я та намалюйте себе як професіонала. Біля кожного
променя напишіть щось схвальне про себе з професійної точки зору. Якості
можуть бути як позитивними, так і негативними, але завдання полягає в тому,
щоб написати про себе якомога краще.
Вправа 2. Медитативна практика «Я зростаю» [158, с. 67].
Мета: «включення» учасників до працездатного стану, формування
установки на професійний ріст на психосоматичному рівні.
Завдання: учасники у колі сідають навколішки, голову нахиляють до колін,
охоплюють її руками. З певного моменту вони починають «зростати»: «Уявіть
собі, що Ви маленький росточок, який щойно пробився скрізь землю. Ви
зростаєте, поступово розпрямляючись, тягнетеся вгору». Викладач допомагає
їм рости, рахуючи до десяти: «Намагайтесь зростати під рахунок, під кожну
цифру додавайте наступну стадію Вашого зростання. Спробуйте вирости до
рахунку «вісім», а на рахунок «дев’ять», «десять» спробуйте ще підрости,
подумки відриваючи п’яти від землі, щоб стати ще вище». Після завершення
«росту» учасникам пропонують сісти на стілець і максимально розслабитися.
Вправа 4. «Мої складності» [158, с. 68].
Мета: надання можливості у спокійній і доброзичливій атмосфері
поговорити про свої помилки, складності та недоліки.
Завдання: учасники діляться на пари і сідають так, щоб не заважати
розмовою всім іншим. Обидва партнери повинні отримати 4 відповіді на
питання: «Як я ставлюсь до почуття розчарування?»
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Потім пари розділяються, кожен шукає собі іншого партнера й обговорює
з ним питання «Наскільки мені складно умовити інших дати мені те, що мені
необхідно?». Потрібно отримати не меш ніж 4 відповіді. Учасники формують
нові пари та обговорюють питання «Що мені заважає досягти успіху?». Знову новий партнер і 4 відповіді на питання «Що я собі кажу, коли зробив
помилку?». З останнім партнером піднімається питання «Що я можу зробити,
щоб отримати те, що я хочу?». Після проведення вправи кожен із учасників
робить письмові висновки, зазначаючи, що нового дізнався, що було
несподівано, що виявилось корисним.
Вправа 5. Рефлексивна технологія «Рефлексивне коло» [158, с. 25, 47]
(адаптовано).
Мета: підведення підсумків заняття, аналіз отриманого досвіду, емоційна
розрядка.
Завдання: всі учасники педагогічної взаємодії сідають у коло. Викладач
задає алгоритм рефлексії: своє ставлення до проведеного заняття (в тому числі
побажання, корективи на майбутнє), самовідчуття на даному занятті, озвучує,
що було несподіваним в думках, почуттях. Усі учасники по черзі висловлюють
свої почуття, аналізують їх причини, продумують інші моделі поведінки,
цікавляться думкою оточуючих, виконуючи це за заданим алгоритмом
рефлексії. Викладач своїм словом завершує коло. Слід зазначити, що ми
створювали освітнє рефлексивне середовище на праксиологічних принципах,
що сприяло формуванню особистості, схильної та здатної до рефлексії в
процесі визначення сутності бажаних результатів, конкретизації цілей та
завдань, організації процесу досягнення максимальної само ефективності, і
було реалізовано в декілька етапів, які включали:
1) урахування результатів професійно-етичної самодіагностики;
2) аналіз індивідуальних результатів, рефлексія;
3) планомірне

самовдосконалення

за

траєкторією відповідно до конкретизованих цілей;

визначеною

персональною
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4) реалізація програми професійно-етичного саморозвитку, поетапне
втілення ідей, виконання визначених завдань;
5) повторна професійно-етична самодіагностика, фіксація змін;
6) аналіз індивідуальних результатів, саморефлексія, групова рефлексія;
7) корегування програми подальшого професійно-етичного саморозвитку
(постановка завдань);
8) подальша реалізація програми професійно-етичного саморозвитку;
9) аналіз результатів, рефлексія.
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Вступ
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни складена з
урахуванням вимог освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів всіх
напрямів
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Ділова етика та культура
професійного спілкування» є сфера ділових відносин та процес професійного
спілкування.
Міждисциплінарні зв'язки: «Ділова етика та культура професійного
спілкування» викладається з урахуванням знань з дисциплін:, «Ділова
українська мова», «Історія України». “Етика ділового спілкування” має сприяти
кращому

засвоєнню

матеріалу

таких

дисциплін

як

“Основи

“Менеджмент”, “Політологія”, “Основи психології та педагогіки”,

права”,
“Основи

риторики” та інших.
Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Сучасний розвиток суспільства потребує великої кількості фахівців,
які не тільки добре підготовлені по своїй спеціальності, а й належно
підготовлені до ділового спілкування. Значною мірою успішність фірми,
організації залежить від уміння встановлювати ділові контакти, вести
переговори і т.п.
Мета дисципліни «Ділова етика та культура професійного спілкування» формування необхідної теоретичної бази і практичних вмінь у студентів для
реалізації належної ділової поведінки та спілкування, яка базується на
теоретичних засадах сучасної науки.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Моделювання діяльності
фахівця» студенти мають набути/розвинути:
загальні компетентності:
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
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здатність планувати та управляти часом;
знання та розуміння предметної області та розуміння професії;
навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
здатність вчитися і бути сучасно навченим;
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
здатність бути критичним і самокритичним;
здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
здатність генерувати нові ідеї (креативність);
здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
здатність приймати обґрунтовані рішення;
навички міжособистісної взаємодії;
здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі;
цінування та повага різноманітності та мультикультурності;
здатність працювати автономно;
здатність виявляти ініціативу;
здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків;
здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо; здатність
працювати в команді.
фахові компетентності:
знання та розуміння: знання і вміння створювати власний імідж та
вдосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери; розуміти й
усвідомлювати

межі

своїх

знань,

уміння

набувати

і

засвоювати

знання.
застосування знань на практиці: здатність виконувати професійну

нові
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діяльність у відповідності до стандартів якості; знання й уміння забезпечувати
якісне виконання завдань професійної діяльності на основі інструкцій,
методичних рекомендацій, встановлених норм, нормативів, технічних умов
використання відповідної термінології з дисципліни в усній та
письмовій формах рідною мовою чи іноземною та різних комунікаційних
стилів (неофіційного, офіційного та наукового).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 18 годин, 0,5 кредиту
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема № 1. Етичні проблеми управління та ділового спілкування
Предмет і завдання “Ділова етика та культура професійного спілкування”.
Особливості ділової етики та культури професійного спілкування. Моральні
передумови ділового спілкування. Моральна культура як етична основа
спілкування. Рівні моральної культури спілкування. Моральні цінності як
основа гуманістичного спілкування.
Тема № 2. Моральні основи ділового спілкування
Професійна культура та мораль. Моральні основи етикету. Особливості
ділового етикету. Норми поведінки керівника. Етика та етикет у взаєминах з
клієнтами та партнерами по бізнесу. Особливості чоловічої та жіночої ділової
комунікації. Ґендерні аспекти управлінської комунікації.
Тема № 3. Організація ділового спілкування
Структура спілкування. Функції ділового спілкування. Спілкування як
обмін інформацією, як взаємодія. Види та рівні спілкування. Підготовка та
проведення ділових зустрічей. Домовленість про ділову зустріч. Підготовка
приміщень для ділових зустрічей. Зустріч делегацій, розміщення учасників
зустрічі. Офіційна мова ділової зустрічі. Ділова атрибутика: візитні картки,
ділові подарунки, діловий одяг. Організація ділових прийомів. Загальні вимоги
стосовно проведення прийомів.
Тема № 4. Теорія і практика техніки ділового спілкування
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Взаєморозуміння в діловому спілкуванні та його рівні. Перешкоди на
шляху до взаєморозуміння. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх
застосуванні.

Способи

ділового

спілкування.

Повідомлення

як

спосіб

спілкування. Способи впливу на людей під час спілкування. Маніпулювання та
актуалізація. Моделі спілкування. Стилі спілкування. Стратегії і тактики
спілкування. Форми ділового спілкування. Функції та види бесід. Етапи
індивідуальної бесіди. Особливості бесіди по телефону.
Тема № 5. Форми колективного обговорення проблем
Переговори, нарада, збори, дискусія, “мозковий штурм”. Принципові та
позиційні переговори. Правила принципових переговорів (Р. Фішер, У. Юрі).
Вербальні та невербальні засоби ділового спілкування. Культура слухання та
мовлення. Види слухання. Класифікація невербальних засобів спілкування.
Тема № 6. Етичні та психологічні вимоги до публічних виступів
Особливості

публічного

виступу.

Підготовка

до

публічного

виступу.

Подолання страху публічних виступів. Взаємодія зі слухачами. Чинники
підтримки уваги слухачів. Голос оратора як інструмент впливу на аудиторію.
Логіко-психологічні правила конструювання повідомлень. Презентація як
форма виступу в аудиторії. Прес-конференція як засіб зв’язку з громадськістю.
3. Рекомендована література
Базова
1.Гах Й. М. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної
літератури, 2005. – 160 с.
2.Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета: Учеб. Пособие. – К.: Кондор, 2004. –
234 с.
3.Етика ділових стосунків: Навчальний посібник / [О.Й. Лесько, М.Д. Прищак, О.Б.
Залюбівська, Г.Г. Рузакова]. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 310 с.
4.Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування: : Навчальний посібник. – К.:
Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
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5.Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування:

Навчальний посібник

з етикету для студентів. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 208 с., іл.
6.Лозниця В.С. Психологія менеджменту. – К., 1997.
7.Малахов В. Етика спілкування: : Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2006. – 400 с.
8.Палеха Ю.І. Ділова етика. – К., 2000.
9.Практикум з риторики. Методичні вказівки до виконання вправ та завдань з
дисципліни „Основи риторики” для студентів спеціальності 7.050201 – „Менеджмент
організацій” та магістрів усіх спеціальностей. /Уклад О.Б Залюбівська, - Вінниця:
ВНТУ, 2007. – 74с.
10.Психология и этика делового общения. – М., 2001.
11.Холопова Т., Лебедева М. Протокол и этикет для деловых людей. – М., 1995.
12.Чмут Т. К., Чайка Т. Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. – 3- є
вид., стереотипне. – К.: Вікар, 2003. – 223 с.
13.Шеломецев В.Н. Етикет и культура общения. – К., 1995.
Допоміжна
1.Бороздина Г.В. Психология делового общения. — М., 1998.
2.Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений: Учебное пособие. М.: Финансы и
статистика, 2003. – 208 с., ил.
3.Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма// Избранные произведения. – М.,
1990.
4.Галушко В. П. Діловий протокол та ведення переговорів: Навчальний посібник. –
Навчальний посібник. – І - е вид. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 226 с.
5.Гусейнов А., Апресян Р. Этика. – М., 2002.
6.Деринг П. Хотите стать коммерсантом? — М., 1994.
7.Зайверт Л. Ваше время — в ваших руках. Советы руководителям, как эффективно
использовать рабочее время. — М., 1990.
8.Зигерт В.. Ланг Л. Руководить без конфликтов: Пер. с нем. — М.,1990.
9.Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 1998.
10.Лунева О.В., Хорошилова Е.А. Психология делового общения. – М., 1990.
11.Льюис Ричард Д. Деловые культуры в международном бизнесе. – М., 1999.
12.Мицич П. Как проводить деловые беседы. – М., 1987.
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13.Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М., 1999.
14.Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый: Пер. с англ. — М., 1992.
15.Макаров С.Ф. Менеджер за работой. — М., 1989.
16.Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми. — 4-ЄИЗД.—К., 1998.
17.Отто 3. Слово предоставлено Вам: Практические рекомендации по ведению
деловых бесед и переговоров. — М., 1998.
18.Психология и этика делового общения: Учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко. —
М., 1997.
19.Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чес. — К., 1986.
20.Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения: Пер. с англ. —
М., 1992.
21.Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1988.
22.Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: : Навчальний посібник. – К.: ВД
«Професіонал», 2004. – 304 с.
23.Шостром Э. Анти-Карнеги или Человек-манипулятор. – Минск, 1992.
24.Юсупов И М. Психология взаимопонимания. - Казань, 1991.
25.Ягер Д. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса. – М., 1994
26.Якокка Ли. Карьера менеджера. – М., 1991.

4.

Форми підсумкового контролю — залік.

5.

Засоби діагностики успішності навчання

Поточний

контроль,

який

здійснюється

у

формі

фронтального,

індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час лекцій,
тестування, колоквіум, залік.
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