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Березюк Т.П. Психологічні підходи до формування професійної компетентності майбутніх менеджерів. У 

статті здійснено комплексний інтегрований аналіз психологічних умов формування професійної компетентності майбутніх 

менеджерів у процесі навчання. У ході аналізу праць зарубіжних та вітчизняних науковців-практиків наведено трактування 

понять «компетентність», «компетенція», «професійна компетентність» та обґрунтована необхідність застосування 

компетентнісного підходу у вищій освіті в контексті Болонського процесу. При вивченні проблеми використання 

компетентнісного підходу в США виявлено практичну значущість СВЕ-концепції «компетентнісно-орієнтованого 

навчання», або «персоналізованого навчання», що дає змогу студентам оволодіти професійними навичками, виходячи із 

власних запитів. 
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Березюк Т.П. Психологические подходы к формированию профессиональной компетентности будущих 

менеджеров. В статье осуществлен комплексный интегрированный анализ психологических условий формирования 

профессиональной компетентности будущих менеджеров в процессе обучения. В ходе анализа трудов зарубежных и 

отечественных ученых-практиков приведены трактовки понятий «компетентность», «компетенция», «профессиональная 

компетентность» и обоснована необходимость применения компетентностного подхода в высшем образовании в 

контексте Болонского процесса. При изучении проблемы использования компетентностного подхода в США 

обнаружена практическая значимость СВЕ-концепции «компетентно-ориентированного обучения», или 

«персонализированного обучения», что дает возможность студентам овладеть профессиональными навыками, исходя из 

собственных запросов. 

Ключевые слова: компетентность, компетенция, профессиональная компетентность, компетентностный подход, 

менеджер, Competence-based education (СВЕ), компетентно-ориентированное обучение, персонализированное обучение. 

 

Постановка проблеми. В сучасній системі інформаційного простору зі входженням України до 

світового економічного та освітнього співтовариства, коли підготовка професійних менеджерів повинна 

здійснюватися на різних рівнях менеджменту за допомогою науково-практичного інструментарію, 

віддаленого від «набутих» шаблонів, глобалізація світової економіки обумовлює більш жорсткі вимоги до 

майбутніх спеціалістів. На ринку праці найбільш затребуваними стають фахівці, які швидко реагують на 

будь-які зміни інформаційного суспільства у ринкових відносинах, які здатні адаптуватися та засвоювати 

нові знання, проявляючи творчу ініціативність, конкурентоздатність, цілеспрямованість, креативність, 

проектне мислення. На наш погляд, одним із кроків в цьому напрямку постає проблема формування 

професійної компетентності майбутніх менеджерів в умовах ВНЗ.  

Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів у процесі навчання є пріоритетним 

завданням психологічної теорії і практики, адже у майбутній професійній діяльності від них, як від 

спеціалістів у сфері надання послуг, буде вимагатися найефективніше засвоєння і втілення на практиці 

сучасних технологій шляхом застосування науково різностороннього досвіду в процесі своєї подальшої 

діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У рамках цієї статті становлять значний інтерес наукові 

праці, в яких на сучасному етапі досліджень відображаються психологічні підходи до формування 

професійної компетенції майбутніх менеджерів як фахівців економічного профілю. Сутнісно-змістовні 

характеристики категорії «професійна компетентність» як показників рівня фахової підготовки майбутніх 

студентів детально відображено в працях: Г.А. Чередниченко (формування професійної компетентності 

студентів економічної спеціальності) [17], Н.М. Самарук (формування професійної компетентності 

майбутніх студентів) [13], К.П. Осадча (аналіз понять «компетенція» та «компетентність» у зарубіжній та 

вітчизняній науковій літературі) [9], І.В. Демура  (формування професійної компетентності студентів 

економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки) [3], Н. Боярчук (модель формування професійної 

компетентності майбутніх складових) [2], Т.П. Поведа  (формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців на засадах контекстного навчання) [10], О.С. Кузьменко  (формування професійної компетентності 

студентів вищих навчальних закладів з позиції акмеологічного підходу) [6], Г. Полякова (показники якості 

освіти та освітнього середовища вищого навчального закладу в контексті компетентнісного підходу) [11], 

Є.В. Лебедєв  (формування дослідницької компетентності у майбутніх менеджерів в процесі їхньої 

підготовки до професійної діяльності у ВНЗ) [8], Т.Ю. Фурман  (формування професійної компетентності у 

майбутніх фахівців економіки та підприємництва в процесі вивчення економічних дисциплін) [15], 
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Л.М. Дибкова  (індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів) [4], 

О.М. Яценко  (лідерські якості в структурі складових компетентностей менеджерів) [18], Ю.І. Панфілов  

(методика формування комунікативної компетентності майбутнього лідера-менеджера) [12]; 

В.В. Ковальчук  (сутнісно-змістовна характеристика категорії «професійна компетентність» як показника 

рівня фахової підготовки студентів) [7]. 

Привертають увагу праці зарубіжних науковців, які спираються на дослідження новаторів і ранніх 

послідовників, здійснюючи науковий пошук шляхів формування та використання професійної 

компетентності майбутніх спеціалістів. Виділимо наступних: Кріс Стерджис (розробка методів 

«загальнопрограмних компетенцій» та знань, заснованих на «випускних» вимогах студентів; реалізація 

компетенцій освіти в системі К-12) [28]; Йорген Сандберг (професійна компетентність як спосіб буття: 

екзистенціальна онтологічна перспектива) [29]; Мар‘ян Ґовертс (освітні компетенції або освіта для 

професійної компетентності) [22]; Елейн Ф. Даннефер (експертна оцінка професійної компетентності) [20]; 

Рональд Епштейн (визначення та оцінка професійної компетентності) [21]; Пол Уїммерс (оцінка 

компетентності в області професійних технічних характеристик різних дисциплін і професій) [30]. 

Вагомий внесок для розробки науково-практичних підходів при дослідженні, організації та 

запровадженні окремих комплексних форм і методів компетентнісного підходу на основі CBE-освіти 

(competency-based education) зроблено зарубіжними науковцями-практиками. Зокрема, Саллі  М. Джонстон 

пояснює принципи розробки на основі компетентності програм в галузі освіти [25]. Дж. Пірі висвітлює 

розробку навчальних програм моделювання на основі компетентності освіти, підготовки та підвищення 

кваліфікації [27]. Деніел Т. Хікі, професор і координатор програми навчання «Програма наук», Університет 

Індіани Блумінгтон, запропонував «Основу для інтерактивності з використанням компетентності 

навчальних курсів» [24]. 

Отже, доцільно стверджувати, що теоретично-практичний процес формування психологічних 

особливостей професійної компетентності майбутніх менеджерів у процесі навчання досліджено 

недостатньо. Має місце низка невивчених аспектів зазначеної проблематики, зокрема недостатньо уточнено 

психологічні аспекти формування професійної компетентності студентів-економістів в умовах ВНЗ та 

розробка моделі формування професійної компетентності. Потребують уточнення та вдосконалення система 

комплексів методичних рекомендацій науково-педагогічного складу щодо найрезультативнішого аналізу 

досліджуваної проблеми з формування професійної компетентності майбутніх менеджерів як рівня 

показника освіти у ВНЗ, спираючись на зарубіжно-практичний досвід реалізації програми на основі 

компетентності (CBЕ). 

Мета статті: здійснити комплексний інтегрований аналіз психологічних умов формування 

професійної компетентності майбутніх менеджерів у процесі навчання, спираючись на вітчизняний та зарубіжний 

досвід, що сприятиме подальшому підвищенню рівня і якості їхньої підготовки до майбутньої професійної 

діяльності. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Отже, необхідність формування та 

розвитку ключових компетентностей під час підготовки майбутнього фахівця у вищій школі зумовлено тим, 

що головними цілеутворюючими чинниками для системи вищої освіти є сфера праці (підготовка фахівця) та 

сфера соціальних відносин (формування громадянина). Проведений аналіз теоретичних джерел та 

документів міжнародних досліджень щодо впровадження компетентнісного підходу в освіту свідчить про 

те, що проблема визначення ключових компетентностей та розробка критеріїв їхнього оцінювання 

залишається на сьогодні однією з найбільш актуальних. Це стосується і підготовки фахівців у вищій школі у 

контексті Болонського процесу [14, с. 54–55].  

Згідно з принципами Болонського процесу, замість парадигми освіти ЗУН пропонується 

використовувати принципово нову парадигму вищої освіти CBE (Competence-based education), основану на 

формуванні у студентів певних компетенцій та діагностуванні рівня компетентностей фахівців-випускників 

ВНЗ як результату вищої освіти [16]. 

Поняття competence-based education (CBE) – «освіта, заснована на компетенціях» була введена 

всесвітньо відомим вченим-лінгвістом Ноамом Хомським. Він також ввів у науку поняття «компетенція» 

(1965 р.) стосовно теорії мови, і пізніше це поняття отримало новий етап впровадження / використання в 

американській концепції освіти на основі компетенцій у 70-х роках XX ст. 

І. І. Драч зазначає, що до цього часу відбуваються дискусії щодо визначення змісту понять 

«компетентність», «компетенція», їхнє співвідношення, існування різних підходів до класифікації ключових 

компетентностей. Науковець поділяє позицію О. Локшиної та вважає, що жоден з етапів становлення 

компетентнісного підходу не можна вважати закінченим. У його працях говориться про те, що аналіз 

розуміння науковцями сутності компетентнісного підходу свідчить про різні підходи до тлумачення цього 

феномена. Зокрема, Г. Селевко вважає, що «…компетентнісний підхід означає поступову переорієнтацію 

домінуючої освітньої парадигми з переважаючою трансляцією знань, формуванням навичок на створення 

умов для оволодіння комплексом компетенцій, які означають потенціал, здатність випускника до виживання 

і стійкої життєдіяльності в умовах сучасного багаточинникового соціально-політичного, ринково-

економічного, інформаційно і комунікаційно насиченого простору». Цієї ж думки дотримується і 
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О. Новіков, який вважає, що цей підхід заснований на концепції компетенцій як основі формування в учнів 

здібностей вирішувати важливі практичні завдання і виховання особистості в цілому [14, с. 18–16]. 

Англійський дослідник Дж. Равен обґрунтовує необхідність застосування компетентнісного підходу 

в освіті у таких цілях: по-перше, щоб учителі могли керувати індивідуалізованими навчальними 

програмами, орієнтованими на розвиток основних компетентностей учнів; по-друге, щоб учні могли 

виявляти свої специфічні таланти, спостерігати за їхнім становленням у процесі розвитку і здобувати 

визнання своїх талантів і досягнень; по-третє, щоб учителі могли отримувати визнання своїх досягнень при 

вивченні та оцінюванні їхніх педагогічної діяльності; по-четверте, щоб ті, хто відповідає за педагогічну 

діагностику, могли планувати такі дослідження, які б стимулювали керівництво на пошук шляхів 

поліпшення освітніх програм і освітньої політики в цілому; по-п‘яте, щоб стало можливим проведення 

ефективної політики в галузі трудових ресурсів, заснованої на більш тонких процедурах професійного 

навчання, працевлаштування і подальшого професійного зростання фахівців, а також здійснення такої 

політики в галузі добору кадрів, що дозволило б залучити гідних кандидатів на впливові посади у 

суспільстві й відхилити непридатних [19]. 

У систему освіти Великої Британії компетентнісний підхід упроваджувався з 1995 р. Було 

визначено дві групи ключових компетенцій: комунікаційні (обчислювальні навички, робота з 

інформаційними технологіями) і базові компетенції широкого профілю (робота в групі, вміння ухвалювати 

рішення тощо). У Великій Британії «кваліфікація в галузі ключових компетентностей» є важливим 

елементом набутої освіти. В документі, що її засвідчує, перераховані знання й уміння, якими володіє 

випускник з отриманої спеціальності, і вказано, де саме (університет, факультет, спеціалізація) та на яких 

умовах (схеми навчання, оплата, пільги, гранти) вони набувалися в процесі вивчення конкретних 

академічних предметів. Цей елемент наявний у «національній кваліфікаційній рамці», тож набуті вміння і 

навички можуть бути перевірені в процесі навчання, при прийомі на роботу, оцінюванні працівника щодо 

його відповідності посаді протягом роботи в компанії [5]. 

Як бачимо, науковці країн Європи та США регламентують різні ключові компетентності, різну їхню 

специфіку, склад та концептуальну будову, спираючись на витоки наук психології і педагогіки власної 

країни. Також, аналізуючи наукову літературу закордонного видавництва, можемо говорити про те, що не 

має спільної думки у зарубіжних науковців щодо визначення понять «компетентність», «компетенція», 

«професійна компетентність». 

У психологічній літературі «професійна компетентність» має широке коло визначень, які 

пояснюють її сутнісні характеристики, принципи, концепції, на яких вона будується. Так, професійна 

компетентність розглядається як [1]: 

 індивідуальна характеристика ступеня відповідності вимогам професії, яка визначається як 

поєднання психічних якостей, психічний стан, які дозволяють діяти самостійно та відповідально (дієва 

компетентність), володіння людиною навичками та вмінням виконувати визначені трудові функції; 

 особистісно професійна, соціально значуща якісна характеристика фахівця, який уміє 

використовувати знання, вміння, навички не тільки для професійної діяльності, а й для розуміння соціальної 

значущості і моральної свідомості своєї діяльності; 

 професійно-статусні можливості щодо здійснення людиною державних, соціальних і 

особистісних повноважень у професійній діяльності; 

 володіння відповідною компетенцією, що включає особистісне ставлення людини до неї і 

предмета. При цьому компетенція включає в себе сукупність взаємопов‘язаних якостей особистості (знань, 

умінь, навичок, способів діяльності), що задаються до певного кола предметів і процесів, і для ефективного 

виконання дій щодо до них; 

 поняття, що включає три аспекти: проблемно-практичний – як адекватність розуміння 

ситуації, ефективне виконання цілей, завдань і норм; смисловий – як адекватне осмислення виробничої 

ситуації в більш загальному соціокультурному контексті; ціннісний – як здатність до правильної оцінки 

ситуації, її суті, цілей, завдань і норм з точки зору власних і загальних значущих цінностей і ін. 

Департамент освіти США [26] регламентує «найважливіший шлях» підтримки та розвитку освіти, 

виходячи із місії організації, яка полягає у сприянні успішності учнів і підготовки до глобальної 

конкурентоспроможності шляхом заохочення передового досвіду в галузі освіти і забезпечення рівного 

доступу, а саме: виділена СВЕ-концепція «компетентнісно-орієнтованого навчання», або 

«персоналізованого навчання». Стратегії на основі компетентності забезпечують гнучкість, виходячи з того, 

що представлені студентам персоналізовані можливості для навчання складають основу нарахування 

кредитної системи оцінювання. Ці стратегії включають інтернет-навчання та змішане навчання «подвійного 

охоплення» отримання освіти – від середньої школи до вищого навчального закладу, заснованого на 

проектованому навчанні на рівні громад. Цей тип навчання сприяє кращому засвоєнню студентами освітньої 

програми, оскільки її зміст має характер індивідуального підходу до кожного окремого студента, 

враховуючи його особливі потреби. Залежно від обраної стратегії, СВЕ-система, заснована на 

компетентнісному підході до навчання, надає студентам шляхи оволодіння професійними навичками, 

виходячи із власних запитів. Виділимо декілька із запроваджених стратегій, направлених на здобуття освіти 
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студентами, заснованих на «компетентнісно-орієнтованому навчанні»: «New Hampshire High School 

Transformation» (запроваджена система «редизайну», яка замінює погодинну систему навчання процесом, 

заснованим на компетентності, де кожен окремий студент отримує компетентнісний курс на здобуття освіти 

(Carnegie unit), орієнтований на персоналізацію освітніх потреб); «Michigan Seat Time Waiver» (тимчасова 

відмова від мінімальної кількості годин та днів навчання студентів для здійснення альтернативної освіти або 

інноваційного навчання на основі компетентнісного підходу – варіант онлайн-навчання). 

Адже, Деніел Хікі, доцент і керівник програми «Навчання наук», Індіанського університету в 

Блумінгтон, науковий співробітник центру досліджень з питань освіти, говорить про те, що в 1950-ті роки 

біхевіористи, зокрема Б. Ф. Скіннер, переконав багатьох в тому, що освіта повинна бути зосереджена на 

конкретних спостереженнях поведінки, що тим самим у 1960-х роках сприяло поширенню «програмованого 

навчання», і мали місце аргументи, спрямовані проти «лекційного навчання». Але більш сучасні підходи до 

навчання до нині зберегли біхевіористське припущення про те, що складні знання і навички повинні бути 

розбиті на конкретні компетенції, які можуть бути систематично викладені та оцінені. У той час, як робота в 

цій традиції розвивалася, по суті, в наступні десятиліття на основі компетентності освіти (CBE), отримало 

широку підтримку, особливо у вищій школі [24]. 

Отже, персоналізоване навчання з використанням принципів і стратегій компетентнісного підходу в 

освіті (СВЕ) дає унікальний, вузькоспеціалізований шлях до навчання кожному окремому студенту. 

Отримання індивідуальної уваги з боку викладачів не уявляється можливим у традиційних освітніх моделях 

навчання з великою кількістю студентів. Саме індивідуальне навчання відбувається з використанням ІТ-

систем і спеціальних інструментів для кращої адаптації в процесі навчання. Технології, які включають 

адаптивно-цифрове навчання, лежать в основі персоналізованого навчання, яке будує «профіль» кожного 

студента і робить постійним коригування навчального шляху, заснованого на успішності студентів. 

Висновки. В цілому, проведений аналіз наукової літератури з дослідження даної проблематики 

показує, що напрямок вивчення та дослідження проблеми професійної компетентності майбутніх 

менеджерів висвітлено в невеликій кількості наукових праць, як вітчизняних, так і зарубіжних авторів-

науковців.  

Перспективи подальших досліджень. Головним завданням майбутніх досліджень виступає 

побудова моделі формування професійної компетентності майбутніх менеджерів в умовах ВНЗ з 

використанням психологічних підходів на основі практичного застосування сучасної моделі менеджерської 

освіти в зарубіжних країнах з точки зору компетентнісного підходу. 
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Bereziuk, T.P. Psychological approaches to the formation of managers' professional competence. The article 

discusses the main aspects of formation of managers' professional competence during their professional training, which is a 

priority research and practice area today. 



Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 45 

 

95 

 

Based on the works of foreign and Ukrainian researchers and practitioners, the author makes a detailed analysis of 

psychological factors in the formation of managers' professional competence during their professional training. The author gives 

special attention to the works that feature different psychological approaches to the formation of professional competence of 

future managers who specialize in economics. 

The article discusses the characteristics, principles and definitions of the concept of "professional competence" as well 

as the use of the competence approach to education. In considering the problem of competence approach used in the United 

States, the author analyzes the competence-based education (CBE), or personalized education, based on the ideas found in 

psychology and education of different countries. 

The author also presents some examples of the competence-based education in Europe and the United States. The 

author makes a conclusion about lack of research on future managers' professional competence both in Ukraine and abroad, 

which calls for further research in this area. 

Keywords: professional competence, future managers, competence approach, CBE concepts, competence-based 

education, personalized education. 
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Емішянц О.Б. 

 

ПРОБЛЕМИ ПСИХОТЕРАПІЇ З КЛІЄНТАМИ, У ЯКИХ ПАНІЧНІ АТАКИ 

 
Емішянц О.Б. Проблеми психотерапії з клієнтами, у яких панічні атаки. В статті розглядаються методи та 

прийоми психотерапевтичної роботи з клієнтом, який страждає на панічні атаки. Зв‘язок між досвідом, враженнями, 

соціальними установками дитячих років й пізнішими психічними явищами підтверджує, що психічні явища є частинами 

єдиного цілого. Схильності, які ми спостерігаємо у дорослої людини, виступають проекцією пережитого нею у 

дитинстві. 

Основні положення методу глибинної психології, що випливає з теорії А. Адлера про те, що стиль життя – це 

кристалізований патерн поведінки, який складається в дитинстві, на все життя і відтворюється в різних ситуаціях, 

проілюстрований прикладом з практики.  

Ключові слова: психотерапія, психоаналіз, панічні атаки, глибинна психологія, десенсибілізація, ранні спогади. 

 

Эмишянц О.Б. Проблемы психотерапии с клиентами, у которых панические атаки. В статье 

рассматриваются методы и приемы психотерапевтической работы с клиентом, который страдает паническими атаками. 

Связь между опытом, впечатлениями, социальными установками детских лет и более поздними психическими 

проявлениями подтверждает, что психические явления представляют собой части единого целого. Склонности, которые 

мы наблюдаем у взрослого человека, выступают проекцией пережитого им в детстве. 

Основные положения метода глубинной психологии, который вытекает из теории А. Адлера о том, что стиль 

жизни – это кристаллизированный паттерн поведения, который формируется в детстве, на всю жизнь и реализуется в 

различных ситуациях, проиллюстрирован примером из практики. 

Ключевые слова: психотерапия, психоаналіз. панические атаки, глубинная психология, десенсибилизация, 

ранние воспоминания. 

 

Постановка проблеми. Обговорення методів та прийомів психотерапевтичної роботи є 

актуальним, оскільки роль психічних чинників у генезі захворювань є великою. Психологічні методи 

лікування хворих широко використовуються з давніх часів. У наші дні психотерапія бере активну участь в 

лікувальному процесі, якщо мова йде про неврози. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує класичне визначення психотерапії як сукупності 

методів і прийомів лікувального впливу на психіку клієнта шляхом роз‘яснення, навіювання, заспокоєння 

тощо [2]. 

Психотерапія являє собою комплексний лікувальний вплив за допомогою психічних засобів на 

психіку хворого, а через неї на весь його організм з метою усунення хворобливих симптомів і зміни 

ставлення до себе, свого стану [2]. 

Узагальнюючи вищесказане, зазначимо, що основним завданням психотерапії виступає зниження 

негативного впливу стресу і формування саногенних психологічних установок. 

Методи і прийоми психотерапевтичної роботи завжди повинні керувати взаєминами психотерапевта 

та клієнта. Методи, розроблені психоаналізом, є обов‘язковими у всіх випадках, коли має місце не просто 

порушення, викликане психологічно травматичною ситуацією, але наявний і невроз. Під психоаналітичними 




