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Karamushka, L.M., Tereshchenko, K.V. Teaching-staff-and-organization-interaction level social 

tension: relationship with organizational culture types.  The authors present the results of empirical research 

related to the occurrence of the main types and index of social tension at the level of teaching staff and 

organization interaction. Every third respondent noted a high level of the social tension index at the teaching 

staff and organization interaction level. The leading types of social tension were shown to be those related to 

the socio-economic crisis and tension, poor organizational and psychological work conditions as well as work-

life disbalance. 

The authors discuss the levels of the main types of organizational culture in educational organizations 

as well as the relationships between the social tension types and organizational culture types in educational 

organizations. Person culture was found to be underdeveloped in educational organizations, although person 

culture and tasks culture were shown to reduce overall social tension and its individual types in educational 

organizations at the teaching staff and organization interaction level. Although power culture and role culture 

did not significantly affect social tension at the teaching staff and organization interaction level, they did 

increase certain types of social tension. 
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organization-interaction level social tension, teaching-staff-and-organization-interaction level social tension 

index, organizational culture of educational organizations, social tension and organizational culture 
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Клибанівська Т.М.,  Недбалюк О.О. 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТА-МЕНЕДЖЕРА ДО МАЙБУТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Клибанівська Т.М.,  Недбалюк О.О. Психологічна готовність студента-менеджера до 

майбутньої діяльності. В статті розкрито поняття «готовність до професійної діяльності». 

Зазначено, що важливою складовою навчального процесу студентів-менеджерів є їхня підготовка до 

здійснення майбутньої професійної діяльності. Зауважено, що одним із важливих чинників здійснення 

такої підготовки виступає формування у студентів психологічної готовності до здійснення 

майбутньої професійної діяльності. У статті представлено результати емпіричного дослідження, які 

відображають оцінку студентами чинників та умов формування психологічної готовності до 
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здійснення майбутньої професійної діяльності. Виділено профілі та простежено динаміку розвитку 

компонентів психологічної готовності до професійної діяльності студентів впродовж навчання в 

університеті. 

Ключові слова: психологічна готовність, готовність до професійної діяльності, вищі навчальні 

заклади, студенти-менеджери, майбутня професійна діяльність, формування, чинники психологічної 

готовності.  

Клебановская Т.Н.,  Недбалюк О.А. Психологическая готовность студента-менеджера к 

предстоящей деяльности. В статье раскрыто понятие «готовность к профессиональной 

деятельности». Отмечено, что важной составляющей учебного процесса студентов-менеджеров 

является их подготовка к осуществлению будущей профессиональной деятельности. Замечено, что 

одним из важных факторов осуществления такой подготовки выступает формирование у студентов 

психологической готовности к осуществлению предстоящей профессиональной деятельности. В 

статье представлены результаты эмпирического исследования, отражающие оценку студентами 

факторов и условий формирования психологической готовности к осуществлению будущей 

профессиональной деятельности. Выделено профили и прослежена динамика развития компонентов 

психологической готовности к профессиональной деятельности студентов на  протяжении обучения в 

университете.  

Ключевые слова: психологическая готовность, готовность к профессиональной деятельности, 

высшие учебные заведения, студенты-менеджеры, будущая профессиональная деятельность, 

формирование, факторы психологической готовности. 

 

Постановка проблеми. Соціально-економічні, політичні виклики сучасного суспільства 

поставили перед системою вищої освіти важливі завдання, спрямовані на розв’язання проблеми 

якості підготовки фахівців. Виникає потреба в підготовці менеджера, який відповідав би 

європейському та світовому рівню професійної компетентності учасників ринку праці.  

Однак, сучасна система професійної підготовки студентів економічних спеціальностей у 

вищих навчальних закладах не достатньо забезпечує належної готовності майбутніх менеджерів 

до професійної діяльності. Підготовка висококласних менеджерів потребує чіткого розуміння 

структури тих психологічних якостей та властивостей, які забезпечують ефективність 

здійснення професійної діяльності менеджером-початківцем.  

Таким чином, зростає необхідність в уточненні змісту компонентів психологічної 

готовності майбутніх менеджерів до професійної діяльності та відстеженні динаміки розвитку 

їхніх показників у період навчання у вищому навчальному закладі. 

Метою статті є виявлення особливостей розвитку психологічної готовності студентів-

менеджерів до майбутньої діяльності на різних етапах професійного становлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових досліджень свідчить, що 

проблема готовності до професійної діяльності розглядається в педагогіці, психології, фізіології 

та інших науках. Так, готовність до професійної діяльності як психолого-педагогічний феномен 

аналізували М. Дьяченко [4], Л. Кандибович [4], Н. Кузьміна [8], А. Линенко [10], О. Мороз 

[11], П. Підкасистий [15], В. Сластьонін [12], Н. Тализіна [21] та ін. 

 Концептуальні засади професійної підготовки фахівців досліджено такими 

вітчизняними та зарубіжними вченими, як О. Дубасенюк [2], К. Дурай-Новакова [3], Л. 

Кондрашова [7], Л. Карамушка [6], М. Філоненко [22] та ін. Специфіку готовності до 

професійної економічної діяльності вивчали В. Різник [16], Л. Служинська [19], І. Ярощук [23] 

та ін. 

Вітчизняні дослідниці Л. Сердюк та Н. Петрученко виділяють у структурі психологічної 

готовності морально-психологічний компонент та особистісний компоненти [17].  

М. Дьяченко та Л. Кандибович запропонували модель психологічної готовності до 

професійної діяльності. Вони виділили наступні компоненти: 1) мотиваційний; 2) 

орієнтаційний; 3) операційний; 4) вольовий; 5) оцінний; 6) мобілізаційно-настрієвий  [4]. 

Отже, на основі проведення аналізу наукових джерел можна зробити висновок, що 

проблема формування психологічної готовності студентів до майбутньої професійної діяльності 

потребує більш детального вивчення.  
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Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. В процесі узагальнення 

даних, наявних у науковій літературі, можна виділити декілька основних підходів до 

визначення поняття готовності до професійної діяльності: 

- готовність як сформованість певного рівня розвитку певної психічної якості, що 

забезпечує якість виконання професійної діяльності; 

- готовність як результат накопичення індивідуального досвіду, необхідних навичок, 

знань та вмінь, тобто підготовленість до діяльності; 

- готовність як інтегрована якість, що включає комплекс всіх сторін особистості для 

забезпечення ефективного виконання власних функцій [9, с. 175]. 

Ключовою складовою професійної готовності є психологічна готовність, як комплексне 

психічне утворення особистості. 

Таким чином, готовність до професійної діяльності являє собою складне інтегративне 

утворення, що відображає рівень розвитку професійно важливих якостей та здібностей фахівця.  

На основі проведеного аналізу нами було розроблено модель готовності до професійної 

діяльності менеджера (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Модель психологічної готовності до професійної діяльності менеджера  

 

Складові готовності Критерії сформованості 

Професійно-

інтелектуальний 

Високий рівень інтелекту, адекватна самооцінка, легкість 

оволодіння новими знаннями, професіоналізм, відкритість до 

нових ідей 

Комунікативний Вміння слухати, вміння вербалізувати власні думки, вміння 

налагоджувати контакт, організаційні вміння 

Вольовий Стійкість, здатність до саморегуляції, вміння керувати емоційною 

експресією, та емоційними станами, активність, відповідальність 

Моральний Чесність, добропорядність, стійкі моральні норми, здатність до 

емпатії 

Динамічний Спрямованість на саморозвиток, розвинена адаптивність, 

прагнення до навчання, гнучкість  

Нервово-психічний Гнучкість нервових процесів, швидкість процесів збудження та 

гальмування, здатність до концентрації та перемикання уваги 

 

Дослідивши вказані складові, можемо зазначити, що:  

- професійно-інтелектуальний компонент психологічної готовності дає можливість 

менеджерові адекватно оцінювати себе самого, професійні ситуації, які складаються, реальні 

можливості розв’язання проблеми та можливі наслідки різних розв’язків; 

- комунікативний компонент забезпечує здатність до налагодження взаємодії з 

клієнтами, вміння аргументовано викладати власну точку зору, сприймати вербальну та 

невербальну інформацію, організовувати діяльність колег та підлеглих; 

- вольовий компонент дає можливість мобілізації зусиль та продовження здійснення 

професійної діяльності навіть у складних умовах; 

- моральний компонент забезпечує особистісну цілісність молодого фахівця, зокрема, 

чесність, відкритість, сформовані моральні принципи забезпечать конгруентність особистості та 

професійної діяльності та гарантують здатність особи до емпатії; 

- динамічний компонент являє собою сукупність рис та властивостей, що забезпечують 

готовність особистості до змін та професійного росту, а саме, розвинена адаптивність, 

готовність до неперервного навчання являють собою запоруку підтримання відповідності 

фахівцям вимогам професії, що постійно підвищуються; 
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- нервово-психічний компонент поєднує в собі психофізіологічні якості та властивості 

(швидкість процесів збудження та гальмування, гнучкість нервових процесів дозволяє 

менеджерам найбільш природно пристосовуватися до умов та вимог діяльності [20]. 

Розроблена модель психологічної готовності майбутнього менеджера найбільш вдало 

описує той комплекс взаємопов’язаних рис та особливостей, якими має володіти фахівець-

початківець для вдалого початку професійної кар’єри. 

З метою уточнення динаміки особистісних змін студентів-менеджерів нами було 

використано такі психодіагностичні методики: мотивація професійної діяльності (методика К. 

Замфір в модифікації А. Реана), тест «Ваша організованість» (за Є. Комаровим), тест 

«Перевірте рівень своєї комунікабельності».  

Дослідження проводилось серед студентів 4 курсу та магістрантів факультету 

менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету.  Вибірку становили  

80 респондентів, із них – 23,6% юнаків та 76,4% дівчат. Серед опитаних були 56,0% студентів 

4-го курсу та 44,0% студентів-магістрантів. 

Відомо, що 20–22-річні студенти, майбутні менеджери-економісти, ще недостатньо 

контролюють процес регуляції своєї поведінки. Через недостатній життєвий досвід деякі 

студенти плутають ідеали з ілюзіями, романтику з екзотикою тощо [18, c. 63]. Усвідомлюючи 

свою унікальність та несхожість зі студентами-однокурсниками, деякі студенти переживають  

почуття самотності. А це, в свою чергу, формує потребу у спілкуванні. Спілкування головним 

чином проходить в середовищі своїх однолітків.  

Головне ж – спрямування студентів на своє майбутнє, на свою професію, яку багато хто 

з них нечітко уявляє, але це не заважає їм у мріях будувати своє майбутнє життя і професійну 

діяльність [1]. 

Важливими ознаками ефективності професійної підготовки менеджера є сформована 

готовність до самостійності у професійній діяльності, виявлення інтересу до майбутньої 

професії, готовність до самонавчання і саморегуляції, сформованість операцій мислення та 

усвідомлення цілей підготовки, що є основою для професійної самореалізації в майбутньому.  

Ситуація розвитку психологічної готовності до професійної діяльності виглядає більш 

стабільною і врівноваженою у магістрантів. Вони демонструють високу впевненість у власних 

силах, адекватну самооцінку, розвинену уяву, емоційну експресивність і розслабленість. На 

відміну від четвертокурсників, вони готові до відстоювання власної думки і прояву ситуативної 

домінантності. Разом із тим, прояв інтелекту та організаційних навичок залишається на досить 

невисокому рівні. 

Однією із найбільш актуальних проблем у сучасній освіті є побудова такого навчального 

процесу, який міг би бути основою формування мотиваційної сфери студентів. У фаховій 

підготовці майбутнього менеджера мотиви професійної самореалізації у різних видах 

діяльності, таких як навчальна, дослідницька, комунікативна, навчально-пізнавальна, 

самоосвітня, трансформуються в нове мотиваційне утворення – мотиваційну установку на 

професійну самореалізацію, яка є ціннісною характеристикою психологічної готовності до 

професійної діяльності. Згідно з теорією мотивації Є. Ільїна, одним з основних мотивів 

самореалізації, який трансформується в готовність, є мотиваційна установка [5, c. 145–148]. 

Установка як цілісна сфера активності передує свідомій психічній діяльності, і без її вивчення 

складно зрозуміти природу людини. 

У контексті нашого дослідження під мотивацією ми розуміємо готовність майбутнього 

менеджера-економіста до професійної самореалізації, визнання мотивів і ціннісних орієнтацій. 

Сутність цінності полягає в наступному: готовність до професійної самореалізації повинна 

формуватися впродовж навчання у ВНЗ. 

На констатувальному етапі експерименту нами досліджувався мотиваційний комплекс 

особистості. Студентам пропонувався опитувальник за методикою К. Замфір в модифікації А. 

Реана [14]. Ця методика дала можливість за структурою мотиваційного комплексу зробити 

висновок про задоволеність майбутнього менеджера своєю професією. Між характером 

мотивації і задоволеністю, за даними А. Реана, існує середньої сили стійкий зв’язок. Чим 
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оптимальніший мотиваційний комплекс, чим більш мотивована активність менеджера самим 

змістом управлінської діяльності, прагненням досягти в ній певних позитивних результатів, тим 

нижче його емоційна нестабільність. І навпаки, чим більш діяльність менеджера обумовлена 

мотивами уникнення, осуду, бажанням «не втрапити в халепу», тим вищий рівень емоційної 

нестабільності.  

Результати мотивації професійної діяльності наведені в табл. 2. 

Аналіз результатів анкетного опитування дав змогу порівняти мотиваційні складові 

особистості студентів 4-го курсу та магістрантів. Під час опитування було визначено сім 

складових, які відображають прагнення студентів до професійної самореалізації. 

Як видно з представлених у таблиці результатів, домінуючими у студентів 4-го курсу є 

такі мотиви: 1) «прагнення до просування по роботі», 2) «грошовий заробіток» 3) «потреба в 

досягненні соціального престижу і пошани з боку інших» та 4) «задоволення від самого 

процесу і результату роботи», що є ознакою свідомого прагнення отримати знання та оволодіти 

професійними навичками. Далі у рейтингу опинилися такі цінності: 5) «можливість 

якнайповнішої самореалізації саме в даній діяльності», 6) «прагнення уникнути можливих 

покарань або неприємностей», 7) «прагнення уникнути критики з боку керівника або колег», що 

свідчить про спрямованість студентів 4 курсу на мотивацію схвалення.  

У магістрантів значущими мотивами професійної діяльності є: 1) «прагнення до 

просування по службових сходинках», 2) «матеріальний стимул», 3) «задоволення від роботи», 

4) «прагнення до визнання з боку інших», 5) «прагнення уникнути критики з боку керівника або 

колег». Серед провідних мотивів навчання, згідно з цим переліком, половина є внутрішніми, 

решта ж мотивів є здебільшого зовнішніми. 

 

Таблиця 2 

Мотиваційний комплекс студентів, % 

 

Мотиви 

Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

4
 к

у
р
с 

м
аг

іс
тр

ан
ти

 

4
 к

у
р
с 

м
аг

іс
тр

ан
ти

 

4
 к

у
р
с 

м
аг

іс
тр

ан
ти

 
1. Грошовий заробіток 5,5 2,8 5,6 6,0 89,0 91,2 

2. Прагнення до просування по роботі - - - 4,2 100,0 95,8 

3. Прагнення уникнути критики з боку 

керівника або колег 
27,8 4,1 27,8 34,6 44,4 81,3 

4. Прагнення уникнути можливих покарань 

або неприємностей 
22,2 3,9 22,2 26,7 55,6 69,4 

5. Потреба в досягненні соціального 

престижу і пошани з боку інших 
5,6 - 11,1 10,6 83,3 89,4 

6. Задоволення від самого процесу і 

результату роботи 
- - 16,7 8,8 83,3 91,2 

7. Можливість якнайповнішої самореалізації 

саме в даній діяльності 
- - 22,2 20,6 77,8 79,4 

 

 Згідно з отриманими результатами дослідження, у студентів 4-го курсу зовнішня 

мотивація домінує над внутрішньою. Студенти прагнуть просуватися по службових сходинках, 

отримувати гарну заробітну плату, отримувати задоволення від самого процесу та результату 
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роботи. Також вони бачать можливість найбільш повної самореалізації саме в управлінській 

діяльності.  

Проте, якщо визначити мотиваційний комплекс студентів (табл. 3), який є 

співвідношенням трьох видів мотивації у професійній діяльності, то отримаємо наступні 

результати.  

 

Таблиця 3  

Особливості мотиваційного комплексу студентів  

факультету менеджменту та права, % 

 

Мотиваційний комплекс Показники 4 курсу Показники магістрантів 

позитивний 43,5 51,6 

проміжний 39,6 36,1 

негативний 14,2 12,3 

 

Обраховано показники внутрішньої мотивації (ВМ), зовнішньої позитивної (ЗПМ) і 

зовнішньої негативної (ЗНМ). На підставі отриманих результатів визначено мотиваційний 

комплекс особистості. Так, у 43,5% досліджуваних склався найкращий мотиваційний комплекс: 

ВМ>ЗПМ>ЗНМ та ВМ=ЗПМ>ЗНМ. У 14,2% досліджуваних виявлено негативне 

співвідношення мотивації професійної діяльності: ЗНМ>ВМ>ЗПМ та ВМ=ЗНМ>ЗПМ. Це 

вказує на те, що їхня майбутня управлінська діяльність супроводжується мотивами кар’єрного 

зростання, потребою в досягненні соціального престижу та пошани з боку інших, які 

переважають над мотивами, пов’язаними особистісними (внутрішніми) цінностями. У 42,3% 

студентів-менеджерів визначилися інші мотиваційні комплекси, які є проміжними з точки зору 

їхньої ефективності: ВМ=ЗНМ>ЗПМ, ЗПМ>ВМ=ЗНМ, ВМ>ЗНМ>ЗПМ. 

У магістрантів теж домінує зовнішня мотивація над внутрішньою.  

Отже, упродовж навчання від 4-го курсу до магістратури спостерігається позитивна 

динаміка вибору мотивів майбутньої професійної діяльності. Зокрема, з четвертого курсу 

(43,5%) до магістратури (51,6%) збільшилася кількість студентів із оптимальним, позитивним 

комплексом.  

У результаті проведеного дослідження виявлено, що у майбутніх менеджерів домінує 

зовнішня мотивація. Їх цікавить можливість кар’єрного росту, висока заробітна плата, 

досягнення соціального престижу та пошани з боку майбутніх колег.  

У ході експериментального дослідження встановлено, що досить ефективним засобом 

розвитку особистісних і професійних якостей є спеціальні тренінги. Особистісні тренінги 

спрямовувалися на розвиток комунікативних вмінь та організаторських здібностей. 

Як бачимо з рис. 1, при визначенні рівня комунікабельності більш висока активність 

спілкування, яка наближається до класичної екстравертності, спостерігається у магістрантів 

(71,3%) порівняно із студентами, які отримують ступінь бакалавра. 

Також важливий вплив на психологічну готовність студентів до майбутньої діяльності 

має здатність ефективно організовувати свою діяльність. Для аналізу нами був використаний 

тест «Ваша організованість» (за Є.І. Комаровим) [13, с. 75–79].    

За результатами анкетування серед студентів 4 курсу, 81,2% студентів вважають 

організованість частиною свого «Я», це дає їм перевагу над тими, хто розраховує на 

організованість у крайніх випадках. А у 18,8% – немає чіткої системи самоорганізації. У 

магістрантів рівень організованості вищий, зокрема, 19,8% респондентів мають високий рівень, 

68,4% – середній рівень, а 11,8% – низький рівень самоорганізації. 
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Рис. 1. Рівень комунікабельності студентів-менеджерів 

 

Магістранти вирізняються суттєвою зібраністю та зосередженістю на вступі в 

самостійну професійну діяльність. В професійному плані вони демонструють практичність та 

консерватизм, високий рівень інтелекту. В міжособистісному плані спостерігається 

товариськість, дипломатичність, готовність до підпорядкування. Серед негативних 

психологічних явищ переважає підвищена тривожність. 

Висновки. На основі вивчення вимог до професії менеджера та уточнення професійно 

важливих якостей менеджерів сформовано модель психологічної готовності майбутнього 

менеджера до професійної діяльності, в якій виділено компоненти: професійно-

інтелектуальний, комунікативний, вольовий, моральний, динамічний, нервово-психічний. 

Проведені психологічне дослідження та статистичний аналіз даних дозволили нам 

визначити низку особливостей розвитку психологічної готовності до професійної діяльності на 

різних етапах професійного становлення та дали можливість довести, що розвиток 

психологічної готовності до професійної діяльності має стадіальний характер. 

Нові перспективи розвитку даної проблематики полягають, на наш погляд, у подальших 

дослідженнях, присвячених шляхам розвитку психологічної готовності майбутніх менеджерів 

до професійної діяльності з застосуванням методів та засобів активного навчання. 
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Klybanivska, T.M, Nedbalyuk, O.O. Management students’ psychological career readiness. The 

article analyzes the concept of career readiness. It is noted that an important objective of management students’ 

training is their preparation for future professional activities, which implies the formation of students’ career 

readiness. The authors propose a model of future managers’ career readiness made up of the professional, 

intellectual, communicative motivational, moral, dynamic and mental components. The authors also present the 

results of the empirical research, which reflects management students' assessment of the factors in and 

conditions for the formation of career readiness, as well as discuss the profiles and dynamics of the 

development of management students’ career readiness components at the university. 

Further research is planned to focus on the development of management students’ career readiness 

using active training. 

Key words: psychological readiness, career readiness, higher educational institution, management 

students, future career, formation, career readiness factors 
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