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Актуальність. Ми живемо у світі, де існує близько 160 націй-держав, що 

різняться за розмірами від карликових до супергігантів, перебувають на різних 

стадіях економічного розвитку, мають різні системи освіти, різні політичні режими 

від чисто автократичних до таких, що характеризуються широкою соціальною базою 

влади і багатим спектром цінностей, які кореняться у релігійних, ідеологічних, 

національних віруваннях і устремліннях [1, с. 195].  

Свідомість українців побудована таким чином, що на перше місце практично у 

всіх сферах життя виходить політика. Не важливо чи це наука, чи це освіта, чи 

культура, чи сфера охорони здоров’я, чи виробництво, чи рекреація, чи економіка. 

Українці планують свою поведінку в залежності від того, хто завтра прийде до влади 

і хто ними буде управляти. Прилаштуватися до будь-якого керівництва – для людей 

сформований багатостраждальною історією розвитку українського суспільства спосіб 

вижити. Так, під впливом політики, нерозумного керівництва, асоціального 

управління руйнується здоров’я людей [2].  

Заполітизоване суспільство, гонитва за прибутками не дає можливості людям 

думати про запобігання захворювань, дбати про збереження власного здоров’я. На це 

постійно не вистачає часу. Оздоровчі заходи поки-що не стали способом життя 

наших громадян. Більше того, наші люди звикли, щоб ними хтось керував. Дійшло до 

того, що люди чекають аби хтось щось зробив для покращення їхнього здоров’я. 

Такий фактаж вказує на вагомість професії менеджера, адже саме вони, управлінці 

середньої ланки, чинять безпосередній вплив на підлеглих працівників в умовах 

організації [3].  

Це зумовлює розширення проблематики змісту професійної освіти майбутніх 

менеджерів на основі виокремлення людського капіталу як визначального фактора та 

результату розвитку соціальних систем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорію розвитку особистості у 

філософії, психології та професійній педагогіці розкрито у працях І. Зязюна, 

Н. Ничкало, І. Беха, С. Максименко, В. Моляко та інших. Вивченнями проблеми 
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формування особистості у трудовій діяльності займалися Д. Тхоржевський, М. 

Боришевський, Б. Ступарик, Ю. Трофімов.  

Видатні вчені сучасності, зокрема, Д. Давиденко, О. Дубогай, Л. Апанасенко, 

Є. Приступа, М. Носко, Н. Завидівська та інші проводили свої дослідження, 

розглядаючи механізми формування свідомого ставлення людини до життєдіяльності 

через генетичне дослідження взаємозв’язків між здоров’язбережувальною діяльністю 

людини і її свідомістю.  

Стратегіям розвитку професійної індивідуальності, питанням психодіагностики 

у професії менеджера, питанням покращення якості управління присвячені праці 

О. Сергєєнкова, Г. Бесєдіна, В. Компанієць та ін. Філософські, теоретичні та 

прикладні засади менеджменту вивчали А. Герасимчук, З. Тимошенко, С. Шейко, О. 

Кузьмін, О. Мельник та ін.  

Очевидно, що впродовж останніх років накопичено великий досвід з проблем 

розвитку професійної освіти, людського розвитку, здоров’язбереження, ефективного 

менеджменту. Однак, на сьогодні вимагають додаткового вивчення питання 

вдосконалення системи професійної освіти майбутніх менеджерів через необхідність 

формування у них здоров’яорієнтованих компетенцій.  

Мета роботи – обґрунтувати особливості і пріоритети сучасної системи 

професійної освіти студентів-управлінців. Для досягнення мети вирішувалися 

наступні завдання: виявити основні аспекти змісту здоров’яорієнтованої фахової 

підготовки студентів-управлінців; виокремити характеристики і пріоритети 

теоретико-методичних засад у системі фахової підготовки студентів-управлінців; 

з’ясувати зміни, яких потребує система професійної підготовки студентів -

управлінців через необхідність формування у них здоров’яорієнтованих 

управлінських компетенцій; охарактеризувати перспективну методологію аналізу 

професійної педагогіки у системі освіти студентів-управлінців, що заснована на 

синергетичному підході.  

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши літературні джерела з теми 

дослідження [4-7], видається напрочуд дивним, чому український народ, який 

славиться на весь світ своїми звичаями і традиціями, освіченістю людей, культурою, 

науковими здобутками за рівнем здоров’я і тривалістю років здорового життя 

«котиться» до неосвічених африканських  народів, котрі ще й досі живуть 

племенами. Причин є багато, однак наукова еліта в умовах сьогодення перебуває в 

активному пошуку можливостей для покращення ситуації. На нашу думку, необхідно 

вести пошук у напрямку підготовки фахівців, котрі матимуть безпосередній вплив на 

формування здоров’яорієнтованої свідомості працюючих людей. Однією з таких 

професій є фах менеджера. Система професійної освіти майбутніх менеджерів є 

достатньо молодою [8-11]. До сьогодні здійснюється пошук оптимального змісту 

професійного навчання студентів-управлінців. На нашу думку, зміст 

здоров’яорієнтованої фахової підготовки студентів-управлінців має визначатися 

наступними основними аспектами:  

– необхідність вивчення людської природи впродовж трудових процесів; 

– розуміння соціальної ролі менеджера у контексті здоров’яорієнтованих 

управлінських впливів; 

– врахування психофізіологічного контексту у змісті управлінської діяльності;  

– усвідомлення того, що запорукою економічного зростання будь-якого 

підприємства є здоров’язбережувальний принцип організації трудових процесів.  

Такий підхід не заперечує застосування вже існуючих предметних сфер 

педагогічної науки. Змінюються лише їхній зміст, характер та форми взаємодії, 

становище і роль у предметному просторі. Необхідність вдосконалення професійної 

педагогіки як нової цивілізаційної науки, орієнтованої на всебічний розвиток 
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людини, людської праці, кардинально змінює характеристики і пріоритети теоретико -

методичних засад у системі фахової підготовки студентів-управлінців (табл. 1). 

 

 

Таблиця 1 

 

Характеристики і пріоритети теоретико-методичних засад у системі фахової 

підготовки студентів-управлінців 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРІОРИТЕТИ  

Активне освоєння 

принципово нових 

методів дослідження на 

основі використання 

надбань природничих і 

соціальних наук 

 

Науковий аналіз фундаментальної категорії сучасної 

педагогічної науки – «людське багатство». Накопичення, 

вдосконалення та всебічний розвиток саме цього виду 

багатства набуває найбільшої вартості у контексті 

майстерності майбутнього менеджера щодо 

здоров’яорієнтованого управління людьми. Адже 

«здоров’я» є невід’ємною складовою економічного 

багатства будь-якої держави, тим фактором від якого 

залежать як матеріальне, так і духовне збагачення 

людини у поточному та перспективних періодах.  

Різновекторність 

управлінської творчості, 

структури й методів знань 

про збереження здоров’я 

людини в умовах праці, 

що допускає множинність 

та еклектику теоретичних 

концепцій і наукових ідей 

Відмова від навчання на засадах технологічного 

управління. Перехід до професійного навчання 

майбутніх управлінців через соціальні аспекти, причому, 

соціальне має стати засобом для найповнішої реалізації 

людиною всіх своїх здібностей. Йдеться про розширення 

людських можливостей, змісту фахових дисциплін через 

соціальну значущість здоров’яорієнтовного 

професійного навчання студентів-управлінців. 

Плюралізм знань на 

основі визнання 

гетерогенності 

методологічних підходів, 

які різними способами 

репрезентують сферу 

управління людьми 

 

Зміна парадигмальних уявлень про критерії соціально-

економічного прогресу та ціннісні орієнтації 

економічного зростання. Визнання соціальної значущості 

та економічної вигідності інвестицій в освітні процеси, 

що сприяють розвитку здоров’язбережувальних 

можливостей, а не лише в охорону здоров’я, адже це 

сфера, що займається лікуванням, тобто відновленням 

уже втраченого здоров’я. 

Відмова від 

загальнообов’язкових 

критеріїв істинності та від 

теорій, що претендують 

на універсальність 

 

Формування системи нетрадиційних поглядів на 

взаємодію локального і глобального, нового розуміння 

процесів здоров’яорієнтованого управління на засадах 

синергії партнерства, безпосереднього залучення 

майбутніх менеджерів у простір оздоровчих методик і 

технологій, де домінуватимуть загальнолюдські цінності 

 

Універсальним методом вдосконалення змісту професійної освіти студентів -

управлінців стає діалектика багатоманітності, багатогранності та мінливості, а відтак 

визнання нелінійності та багатоваріантності цього процесу, циклічності та 

ймовірності виникнення певних віртуальних шляхів розвитку професійно важливих 

компетенцій і відбору з них множини придатних до реалізації траєкторій з різним 

рівнем потенційних можливостей розвитку, в тому числі регресивних і таких, що 

заводять в «глухий кут» [12; 13]. 
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З огляду необхідності формування здоров’яорієнтованих управлінських 

компетенцій студентів-управлінців, система професійної підготовки потребує 

наступних змін: 

– розширення традиційної проблематики та понятійного апарату у змісті 

фахових дисциплін на основі синтезу різних підходів до аналізу змін у складних 

системах (теорії біологічної еволюції, теорії ігор, математичного моделювання, 

синергетики тощо); 

– підходу до формування здоров’яорієнтованого мислення студентів-

управлінців як до відкритої системи знань, що еволюціонує і побудована на 

нелінійних взаємозв’язках, здатна розвиватися залежно від впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів; 

– визначення часу як найважливішого параметру функціонування професійної 

майстерності майбутніх менеджерів. Запровадження пролонгованої системи фахової 

підготовки на основі аналізу соціальних потреб сфери управління. Врахування того 

факту, що будь-які зміни є недетермінованими та незворотними, лінійними у 

минулому і розгалуженими у майбутньому; 

– аналізу механізмів еволюції, виходячи з дарвіністського принципу селекції 

(спадкоємності, мінливості, природного відбору «організацій» та «інституцій»), 

приділяючи особливу увагу можливості управління людьми як можливості 

інноваційних змін у ході формування капіталу здоров’я нації;  

– стійкості здоров’яорієнтваних педагогічних впливів не залежно від 

співвідношення міри однорідності та гетерогенності інституціональних одиниць. 

Надмірна внутрішня диференціація спричиняє наростання ентропії та хаосу і є так 

само небезпечною, як і повна однорідність, яка гальмує економічний розвиток; 

– подолання, в процесі формування здоров’яорієнтованих навичок студентів -

управлінців, розривів між методологічним індивідуалізмом (ігнорування оберненого 

зв’язку між індивідом та соціальним оточенням) і холізмом (заперечення творчих 

управлінських здібностей індивіда у процесі аналізу соціальної цілісності), 

розглядаючи результати індивідуального і системного управління 

взаємодоповнюючими, рівнозначними і взаємопов’язаними.  

У сучасних дослідженнях професійної педагогіки дедалі поширенішою стає 

нова перспективна методологія аналізу, заснована на синергетичному підході [14, с. 

13-20]. Синергетичний підхід у дослідженнях професійної педагогіки : 

– акцентує увагу на процесах нестійкої рівноваги та нестабільності освітніх 

процесів, зумовлених впливом спонтанних соціальних факторів, індивідуальними 

особливостями учасників навчального процесу;  

– визнає складність та нелінійність еволюції освіти, виходячи з того, що 

характер взаємозв’язку внутрішніх елементів складних систем може різко  

змінюватись через зміну вимог до фахівця тієї чи іншої професії;  

– припускає можливість впливу спонтанних педагогічних впливів на 

формування професійно важливих знань, вмінь і навичок студентів. Подальша 

еволюція розвитку будь-якої професійної діяльності є невизначеною, схоластичною, 

недетермінованою; 

– аналізує множинність, різноплановість та різну якість внутрішніх і зовнішніх 

факторів навчального процесу, що можуть суттєво вплинути на динаміку формування 

професійних компетенцій фахівця; 

– виходить з того, що один і той самий ефект в педагогічній системі може бути 

досягнутий під впливом різних (інколи взаємовиключних) імпульсів. Водночас одні і 

ті самі соціальні чинники можуть породжувати різні, інколи діаметрально 

протилежні результати. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Нові концептуальні й 

аксіологічні принципи пізнання трансформаційних та транзитивних перетворень 
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педагогічних систем у масштабах глобального розвитку професійної освіти 

майбутніх менеджерів урізноманітнюють і забезпечують гнучкість теоретичного 

освоєння реалій і потреб управління. Принципи мають суттєве значення для 

формування світоглядних орієнтирів, спрямованих на подолання віджилих 

стереотипів здоров’яорієнтованого мислення, дають можливість розробляти й 

опрацьовувати нові наукові підходи і висновки на проблемному рівні  змісту фахових 

компетенцій управлінців. 

Для формування сучасного фахівця з менеджменту нового покоління необхідно 

не тільки вирішувати фундаментальні проблеми і впроваджувати принципово нові 

технології навчання із соціально спрямованим змістом. З усього вище сказаного 

слідує висновок, що сучасна модель професійної освіти студентів-управлінців 

повинна бути сформована на трансформаційних принципах, які сформувались на 

основі переосмислення попередніх моделей з врахуванням їх практичного 

застосування. Таке переосмислення ґрунтується на формуванні сучасного 

здоров’яорієнтованого управлінського хисту майбутніх менеджерів, що стане 

рушійною силою і складовою розвитку капіталу здоров’я, людського трудового 

потенціалу. 

Подальшого вивчення вимагають змістовні компоненти, принципи та 

організаційно-педагогічні умови формування здоров’яорієнтованих компетенцій 

майбутніх менеджерів. 
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Zavydivska O. Features of the modern system of professional education of 

students-managers: the state of cases and priorities. 

The peculiarities and priorities of the modern system of professional education of 

students-managers are grounded. The basic aspects of the content of health-oriented 

professional training of future managers are revealed. The characteristics and priorities of 

theoretical and methodical foundations in the system of professional training of students-

managers are singled out. The changes, which require a system of professional training of 

students-managers due to the neediness of forming their health-oriented management 

competencies, is determined. The perspective methodology of the analysis of professional 

pedagogy in the system of education of future managers, based on the synergetic approach, 

are characterized. 

Itis declared the necessity of: expansion of traditional problems and conceptual 

apparatus in the content of professional disciplines; approach to the formation of health -

oriented thinking of students-managers as an open system of knowledge, which is evolving; 

the introduction of a prolonged system of professional training based on the analysis of 

social needs of management sphere; sustainability of health-oriented pedagogical 

influences, regardless of the ratio of degree of homogeneity and heterogeneity of 

institutional units; overcoming, in the process of creating of health-oriented skills of 

student-managers, of the gap between methodological individualism (ignoring the inverse 

relationship between the individual and the social environment) and holism (negation of 

the individual creative managerial abilities in the process of analysis of social integrity).  

Key words: system of professional education, students-managers, priorities, health-

oriented management competencies, pedagogy.  
  


