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Першим етапом упровадження авторського проекту було вивчення ставлення 
громадськості Полтави до проблеми. З цією метою проведено опитування серед 
населення м. Полтава. Респондентами виступили 150 осіб 2-х вікових категорій (18-25 
років та 30-40 років), які відповіли на наступні питання розробленої нами анкети:  

1. Чи влаштовує Вас стан атмосферного повітря на сьогоднішній день? (так, ні). 
2. На Вашу думку, яке джерело забруднення має більший вплив на стан 

атмосферного повітря? (транспорт, промисловість). 
3. Чи змінився стан атмосферного повітря за останні 10 років? (так, ні). 
4. Чи покращиться стан повітря при зменшенні кількості автотранспорту? (так, ні). 
5. Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану атмосферного 

повітря? (так, ні). 
6. Які шляхи вважаєте пріоритетними для покращення автотранспортної системи з 

метою підвищення якості повітря? (перебудова доріг, зміна системи двигунів авто, 
оптимізація системи світлофорної сигналізації). 

Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що на 1 питання 100 % 
опитуваних з двох груп відповіли «ні». 

На 2 питання з першої групи опитуваних 69% зазначили транспорт, а 31% вказали 
на промисловість. З другої групи – 58% вказали на транспорт, а 42% – на промислові 
об’єкти. Проте, всі закцентували, що з кожним роком кількість промислових об’єктів 
зменшується, а транспортних одиниць – збільшується.  

На 3 питання з першої групи опитуваних 98% вказали, що зміни відбулися, 2% 
сказали про стабільність стану повітря. 100% опитуваних з другої групи вказали, що 
стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
необхідно терміново приймати рішення для покращення стану повітря. 

На 4 питання з першої групи опитуваних 61% відказали «так», а 39% вказали, що 
ніяких змін не відбудеться. У другій групі 92% сказали «так», а 8% «ні». Це вказує на 
більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  

98

2

61
39

83

17

61

21 18

100

69

31

0
20
40
60
80

100
120

1
пит.

2
пит.

3
пит.

4
пит.

5
пит.

6
пит.

Відповіді на
запропоновані
питання

  
Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
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ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ ПЕДАГОГА 
В статье обоснована актуальность исследования тренинга как методического 

мероприятия для развития профессиональной рефлексии педагога. Профессиональная 
рефлексия педагога рассматривается как такая, которая осуществляется на основе анализа 
собственного опыта, его упорядочения, понимания и использования в собственной 
деятельности опыта других; позволяет контролировать свое поведение в конфликтных 
ситуациях и мобилизовать собственный волевой потенциал. Автор подчеркивает, что 
тренинг является особенным среди методических мероприятий для развития 
профессиональной рефлексии педагога потому, что помогает не только научить, но и 
закрепить в сознании специалиста желаемые личностные изменения.  

Ключевые слова: профессиональная рефлексия педагога, тренинг профессиональной 
рефлексии педагогов, цель, содержание, требования, структура упражнений и методик 
тренинга. 
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TRAINING AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF TEACHER’S PROFESSIONAL 
REFLECTION 
In the article the urgency of the research of the training as a methodical measure for the 

development of professional reflection of a teacher is justified. Professional reflection of a teacher is 
considered as one which is based on the analysis of own experience, its organization, 
understanding and usage in own activities of the experience of others; allows to control the 
behavior in conflict situations and mobilize own volitional capacity. The author emphasizes that the 
training is distinctive among the methodological activities for the development of professional 
reflection of a teacher because it helps not only to teach but to reinforce specialist desired personal 
changes. The author explores the training as the mean of the development of professional reflection 
of a teacher by conducting the analysis of the objectives, content, requirements to the procedure 
and the structure of the training. The author examines the methods, exercises and techniques that 
are used during the training on the subject of forming of skills of professional reflection of a 
teacher. In particular, these are information messages, conversations, mini-lectures, lecture-debate, 
problem lecture, discussion, small groups work, the method of definite situations (case study), the 
method of moderation, «snowball», brainstorming, projective drawing, analysis of situations, 
gaming methods, self-knowledge tasks, etc. The author analyzes the exercises that are used during 
the training to develop professional reflection according to the quantitative structure of groups, the 
tasks for the participants, discussion, time limit for completion the tasks. As a prospective task the 
author offers the task of the development of the training system for the phased development of 
professional reflection of teachers. 
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ЮРІЙ ДЗЕКУН   
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИКУ 
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА 
В ЕКОНОМІЧНОМУ ВИШІ 

У статті аналізується проблема розвитку творчого потенціалу 
майбутніх менеджерів в умовах вищої школи. Розглядаються чинники, що 
сприяють такому розвитку чи гальмують його. Автор торкається проблем 
стимулювання розвитку творчого потенціалу майбутнього менеджера 
економічної галузі. Розглядає в контексті індивідуального підходу 
особливості мотивації студента щодо творчої навчальної діяльності. 
Формулює вимоги до викладача як організатора розвивального середовища 
під час вивчення іноземної мови. 

Ключові слова: економічний виш, студент, майбутній менеджер, 
творчий потенціал, викладач, вивчення іноземної мови, розвивальне 
середовище. 

Постановка проблеми. Професія менеджера в нашій країні привертає увагу значної 
кількості випускників загальноосвітніх шкіл, розглядається як одна з 
найперспективніших для успішної кар’єри. Проте практика показує, що далеко не всі, 
хто отримав відповідний диплом, здатні проявити себе в обраній професії на 
належному рівні, виправдати сподівання як власні, так і роботодавця. Все частіше 
піднімається питання про те, що кількість дипломованих менеджерів, підготовлених 
українськими вишами, перевищує попит українського ринку. Але, як зазначає С. Франк, 
«сьогодні можна говорити про перевиробництво менеджерів, але не грамотних 
керівників» 3. Тому різноманітні аспекти проблеми вдосконалення професійної 
підготовки менеджера залишаються в силі. 

Одним із актуальних у цьому контексті завдань є розвиток творчого потенціалу 
майбутнього менеджера. Володіння професійними знаннями, сформованість 
відповідних умінь і навичок виступають засадами конкурентоздатності молодого 
фахівця, але тривала успішна управлінська діяльність неможлива без творчого підходу 
до ситуацій, що виникають, та здатності до пошуку оптимальних рішень, які часто 
лежать за межами стандартного бачення. Тож професійна підготовка менеджера 
повинна орієнтуватися також і на розвиток особистісних якостей, що забезпечують 
його здатність до творчого вирішення управлінських проблем. 

Огляд літературних джерел. Проблеми професійної підготовки менеджера 
торкалися у своїх працях чимало вітчизняних дослідників (Ю. Атаманчук. В. Берека, 
Т.Бірюкова, М.Гриньова, О. Ельбрехт, О.Капітанець, С. Л.Кравченко, Т. Коваль, О. Куліш, 
В. Локшин, О. Орлов, А. Петрова, О. Самохвал, І. Силадій, О. Фастовець, Г. Чередніченко, 
Н. Черненко та ін.). На сьогодні у цій сфері лежать сподівання суспільства на науково 
обгрунтовану організацію процесів у різних галузях, що здатні позитивно вплинути на 
розвиток як економічної, так і гуманітарної складових життя нашої держави. 

  © Ю. Дзекун, 2016 
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Першим етапом упровадження авторського проекту було вивчення ставлення 
громадськості Полтави до проблеми. З цією метою проведено опитування серед 
населення м. Полтава. Респондентами виступили 150 осіб 2-х вікових категорій (18-25 
років та 30-40 років), які відповіли на наступні питання розробленої нами анкети:  

1. Чи влаштовує Вас стан атмосферного повітря на сьогоднішній день? (так, ні). 
2. На Вашу думку, яке джерело забруднення має більший вплив на стан 

атмосферного повітря? (транспорт, промисловість). 
3. Чи змінився стан атмосферного повітря за останні 10 років? (так, ні). 
4. Чи покращиться стан повітря при зменшенні кількості автотранспорту? (так, ні). 
5. Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану атмосферного 

повітря? (так, ні). 
6. Які шляхи вважаєте пріоритетними для покращення автотранспортної системи з 

метою підвищення якості повітря? (перебудова доріг, зміна системи двигунів авто, 
оптимізація системи світлофорної сигналізації). 

Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що на 1 питання 100 % 
опитуваних з двох груп відповіли «ні». 

На 2 питання з першої групи опитуваних 69% зазначили транспорт, а 31% вказали 
на промисловість. З другої групи – 58% вказали на транспорт, а 42% – на промислові 
об’єкти. Проте, всі закцентували, що з кожним роком кількість промислових об’єктів 
зменшується, а транспортних одиниць – збільшується.  

На 3 питання з першої групи опитуваних 98% вказали, що зміни відбулися, 2% 
сказали про стабільність стану повітря. 100% опитуваних з другої групи вказали, що 
стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
необхідно терміново приймати рішення для покращення стану повітря. 

На 4 питання з першої групи опитуваних 61% відказали «так», а 39% вказали, що 
ніяких змін не відбудеться. У другій групі 92% сказали «так», а 8% «ні». Це вказує на 
більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
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середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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Формування творчих якостей особистості майбутнього фахівця розглядається 
дослідниками найбільшою мірою в галузі педагогічної освіти (І. Гриненко, О. Дунаєва, 
Н. Єсіна, В. Загвязинський, С. Ковальова, Л. Манчуленко, О. Матвєєва, Т. Нікішина, 
О. Отич, М. Поташник, Р. Серьожникова, Т. Столярова, С. Хмельковська, С. Яланська та 
ін.). Проте цілком обґрунтованим є інтерес до аналогічного аспекту підготовки 
майбутніх військових (А. Машталір), інженерів (О.Попова), перекладачів (О. Шупта) та 
інших фахівців, оскільки творчі аспекти професіоналізму розглядаємо як основу 
професійного саморозвитку, що забезпечує здатність інтегрувати значущі складники 
ситуації з метою віднайдення оптимального способу для її вирішення. 

Тому прагнення проаналізувати психолого-педагогічні чинники розвитку творчого 
потенціалу майбутнього менеджера в умовах економічного вишу, що становить мету 
нашої статті, є однією із актуальних спроб удосконалити підготовку менеджера-
економіста з позицій особистісного підходу. 

Виклад основного матеріалу. Під творчим потенціалом ми, слідом за 
А. Лукановською, розуміємо синтетичну якість індивіда, «що характеризує міру її 
можливостей ставити і вирішувати нові завдання у сфері діяльності, яка має суспільне 
значення» 1, с. 634. Він поєднує в собі, – говорить дослідниця, окреслюючи змістову 
структуру творчого потенціалу, – перетворювально- предметні (навички, уміння, 
здібності), пізнавальні (інтелектуальні здібності), аксіологічні (ціннісні орієнтації), 
комунікативні (морально психологічні якості), художні (естетичні здібності) 
можливості.  

Розвиток творчого потенціалу як дитини, так і людини різної стадії дорослості, на 
будь-якому віковому етапі, ми розглядаємо як одне з основних завдань педагогічного 
впливу, що передбачає усвідомлення вихованцем (учнем, студентом) себе як суб’єкта 
творчої діяльності, об’єктивацію самооцінки у цій сфері; мотивацію творчого 
самовияву; формування умінь і навичок творчої діяльності, яка постає засобом 
особистісного (якості людини як особистості) і діяльнісного (якості людини як учня, 
професіонала тощо) самовираження. Причому всі зазначені процеси не є строго 
послідовними, вони можуть мати перебіг на різному рівні свого вияву, залежно від 
конкретної ситуації, синхронізуючись у ході вирішення того чи іншого завдання і 
набуваючи самостійного значення у ході рефлексивного осмислення власної 
особистості. Множинність цих процесів формує певне креативне середовище (більш чи 
менш яскраво виражене), де кожен студент отримує сприятливі чи гальмівні імпульси 
щодо розвитку свого творчого потенціалу. 

Можна припустити, що гальмівні імпульси пов’язані із зниженням цінності творчого 
самовияву в цьому середовищі (налаштованістю студентів і викладача переважно на 
репродуктивні способи опанування навчального змісту). Проте досвід показує, що це не 
зовсім так.  

У студентському віці людина, зазвичай, має як достатню внутрішню незалежність, 
так і навчальний досвід для того, щоб застосовувати ті способи діяльності, які більшою 
мірою сприяють її навчальному успіху. Успішність навчання, слідом за А. и Н. Шевченко, 
ми розглядаємо в широкому розумінні як «проходження по ступенях і рівнях освіти, 
оволодіння знаннями, уміннями, навичками, розвиток особистого потенціалу, 
формування соціальної компетентності, адаптацію в соціумі, входження в професійну 
діяльність» 5. Але у вузькому розумінні навчальний успіх як цілісний висновок 
студента щодо якості отриманого результату підпорядковується трьом групам 
критеріїв: зовнішні офіційні (оцінка викладача), зовнішні неофіційні (оцінка 
найближчого оточення) і внутрішні (самооцінка). В ідеалі, успіх має означати 
досягнення високої оцінки за всіма цими критеріями, хоча на практиці часто домінує 
один із них. 

З іншого боку, жодна з цих груп, тим більше – їхня сукупність у дійсності може не 
забезпечити об’єктивної оцінки. В умовах колективного навчання і викладач, і кожний 
окремо взятий студент перебувають у «своїй» індивідуальній ситуації, тобто, для 
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кожного з них ситуація має свій образ, свої позитивні й негативні чинники, сприяє 
формуванню власних уявлень про перспективи розвитку цієї ситуації стосовно цілей, 
які він щодо неї ставить, і досягнень, на які він розраховує. Відповідно до цього в 
студентів формується стратегія і тактика поведінки, індивідуальний зміст і способи 
включення до діяльності, уявлення про її оптимальний результат, що, власне, й 
виступає основним внутрішнім критерієм власних здобутків. На викладача ж 
покладається завдання оптимального збалансування чинників зазначеної ситуації як у 
цілому, так і щодо окремих студентів, об’єктивація їхніх уявлень і розширення наявних 
можливостей. Тобто, він постає перед проблемою узгодження чималої множини 
індивідуальних цілей з провідною метою діяльності, яку він організує. 

Ця проблема не є виключною для вищої школи, вона завжди турбує педагогів там, 
де умови навчання передбачають різні рівні сформованості у тих, хто навчається, 
значущих для цього процесу характеристик. До прикладу можна розглянути твори 
відомого педагога-новатора кінця минулого століття В. Шаталова, який акцентував 
чимало своїх професійних знахідок саме у зв’язку з необхідністю узгоджувати інтереси 
(в психолого-педагогічному сенсі цього поняття) всіх і кожного, що надто непросто в 
умовах класно-урочної системи навчання. Адже, «якщо розділити клас на 3 нерівні 
частини, то значна кількість учнів виявиться саме в помірному поясі… Але ж добра 
половина дітей опиниться в полярних областях. Одна з них – «сильні»…, друга – 
«слабкі». Розмірковуючи про щоденне життя цих категорій учнів, педагог із сумом 
зауважує, що і ті, й інші програють від усередненого підходу: слабшим рано чи пізно 
забракне мужності виставляти себе перед учителем і однокласниками в невигідному 
світлі, і вони підуть на прямий обман, представляючи, як свої, результати чужої праці. 
Сильніші ж, говорить Шаталов, «щоденно працюють із «недозавантаженням», все 
більше утверджуючись у своїй «всесильності» і «привілейованості»» 4, с. 160. У таких 
умовах формування особистості враховується не стільки її реальний потенціал, скільки 
ймовірний, а відтак – від педагога вимагається чимало зусиль, аби наблизитися до 
дійсного «я» дитини, спроектувати відповідну йому навчально-виховну модель. 

Попри всі відмінності навчального процесу в загальноосвітній і вищій школі, 
необхідність особистісно зорієнтованого підходу до студента не менш гостро постає 
перед педагогом як одна з умов ефективності здійснюваного навчального процесу. За 
словами С. Яланської 7. с. 27, «виходячи з концептуальних засад сучасної вітчизняної 
освіти, що ставить своїм завданням формування творчої особистості, метою виховання 
й навчання повинне бути становлення такої людини, яка осягнула власну сутність і 
своє покликання, яка не спиниться на шляху самовдосконалення, тобто активної 
діяльності, побудованої на засадах творчості. Сучасність вимагає від української 
педагогічної вищої школи створення умов для творчого розвитку студентів, в яких 
тільки й може бути сформована творча особистість. Таким чином, завдання кожного 
викладача – допомогти студентові повірити у власний успіх, створити всі умови для 
творчого розвитку особистості», що неможливо при відведенні тому, хто навчається, 
виключно стандартизованої, усередненої ролі у дидактичній взаємодії. І хоча авторка 
говорить про педагогічний виш, її думка повною мірою відображає одне з 
найважливіших завдань підготовки фахівців загалом у професійній сфері «людина – 
людина», і викладач економічного вищого навчального закладу так само повинен 
прагнути постійно «створювати ситуації й контексти, в яких студенти набувають 
досвіду пізнавальної й соціальної активності, міжособистісної взаємодії» 2, с. 4. 

У цьому аспекті нам імпонує думка Л.Шрагіної: «Життя в соціумі – це насамперед 
процес спілкування, взаємодії з іншими людьми. Небезпека й загроза від оточення 
змушують особистість замикатися в собі, бути обачною й боятися вільно висловлювати 
свої ідеї. Навпаки, відчуття безпеки й гармонії з навколишнім світом створює 
передумови для розквіту її індивідуальності. Але для розвитку творчих здібностей 
цього замало: необхідно ще й стимулювати один одного» 6, с. 11. Та, повертаючись до 
проблеми стимулювального й гальмівного імпульсів щодо розвитку творчого 
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Першим етапом упровадження авторського проекту було вивчення ставлення 
громадськості Полтави до проблеми. З цією метою проведено опитування серед 
населення м. Полтава. Респондентами виступили 150 осіб 2-х вікових категорій (18-25 
років та 30-40 років), які відповіли на наступні питання розробленої нами анкети:  

1. Чи влаштовує Вас стан атмосферного повітря на сьогоднішній день? (так, ні). 
2. На Вашу думку, яке джерело забруднення має більший вплив на стан 

атмосферного повітря? (транспорт, промисловість). 
3. Чи змінився стан атмосферного повітря за останні 10 років? (так, ні). 
4. Чи покращиться стан повітря при зменшенні кількості автотранспорту? (так, ні). 
5. Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану атмосферного 

повітря? (так, ні). 
6. Які шляхи вважаєте пріоритетними для покращення автотранспортної системи з 

метою підвищення якості повітря? (перебудова доріг, зміна системи двигунів авто, 
оптимізація системи світлофорної сигналізації). 

Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що на 1 питання 100 % 
опитуваних з двох груп відповіли «ні». 

На 2 питання з першої групи опитуваних 69% зазначили транспорт, а 31% вказали 
на промисловість. З другої групи – 58% вказали на транспорт, а 42% – на промислові 
об’єкти. Проте, всі закцентували, що з кожним роком кількість промислових об’єктів 
зменшується, а транспортних одиниць – збільшується.  

На 3 питання з першої групи опитуваних 98% вказали, що зміни відбулися, 2% 
сказали про стабільність стану повітря. 100% опитуваних з другої групи вказали, що 
стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
необхідно терміново приймати рішення для покращення стану повітря. 

На 4 питання з першої групи опитуваних 61% відказали «так», а 39% вказали, що 
ніяких змін не відбудеться. У другій групі 92% сказали «так», а 8% «ні». Це вказує на 
більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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Першим етапом упровадження авторського проекту було вивчення ставлення 
громадськості Полтави до проблеми. З цією метою проведено опитування серед 
населення м. Полтава. Респондентами виступили 150 осіб 2-х вікових категорій (18-25 
років та 30-40 років), які відповіли на наступні питання розробленої нами анкети:  

1. Чи влаштовує Вас стан атмосферного повітря на сьогоднішній день? (так, ні). 
2. На Вашу думку, яке джерело забруднення має більший вплив на стан 

атмосферного повітря? (транспорт, промисловість). 
3. Чи змінився стан атмосферного повітря за останні 10 років? (так, ні). 
4. Чи покращиться стан повітря при зменшенні кількості автотранспорту? (так, ні). 
5. Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану атмосферного 

повітря? (так, ні). 
6. Які шляхи вважаєте пріоритетними для покращення автотранспортної системи з 

метою підвищення якості повітря? (перебудова доріг, зміна системи двигунів авто, 
оптимізація системи світлофорної сигналізації). 

Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що на 1 питання 100 % 
опитуваних з двох груп відповіли «ні». 

На 2 питання з першої групи опитуваних 69% зазначили транспорт, а 31% вказали 
на промисловість. З другої групи – 58% вказали на транспорт, а 42% – на промислові 
об’єкти. Проте, всі закцентували, що з кожним роком кількість промислових об’єктів 
зменшується, а транспортних одиниць – збільшується.  

На 3 питання з першої групи опитуваних 98% вказали, що зміни відбулися, 2% 
сказали про стабільність стану повітря. 100% опитуваних з другої групи вказали, що 
стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
необхідно терміново приймати рішення для покращення стану повітря. 

На 4 питання з першої групи опитуваних 61% відказали «так», а 39% вказали, що 
ніяких змін не відбудеться. У другій групі 92% сказали «так», а 8% «ні». Це вказує на 
більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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Формування творчих якостей особистості майбутнього фахівця розглядається 
дослідниками найбільшою мірою в галузі педагогічної освіти (І. Гриненко, О. Дунаєва, 
Н. Єсіна, В. Загвязинський, С. Ковальова, Л. Манчуленко, О. Матвєєва, Т. Нікішина, 
О. Отич, М. Поташник, Р. Серьожникова, Т. Столярова, С. Хмельковська, С. Яланська та 
ін.). Проте цілком обґрунтованим є інтерес до аналогічного аспекту підготовки 
майбутніх військових (А. Машталір), інженерів (О.Попова), перекладачів (О. Шупта) та 
інших фахівців, оскільки творчі аспекти професіоналізму розглядаємо як основу 
професійного саморозвитку, що забезпечує здатність інтегрувати значущі складники 
ситуації з метою віднайдення оптимального способу для її вирішення. 

Тому прагнення проаналізувати психолого-педагогічні чинники розвитку творчого 
потенціалу майбутнього менеджера в умовах економічного вишу, що становить мету 
нашої статті, є однією із актуальних спроб удосконалити підготовку менеджера-
економіста з позицій особистісного підходу. 

Виклад основного матеріалу. Під творчим потенціалом ми, слідом за 
А. Лукановською, розуміємо синтетичну якість індивіда, «що характеризує міру її 
можливостей ставити і вирішувати нові завдання у сфері діяльності, яка має суспільне 
значення» 1, с. 634. Він поєднує в собі, – говорить дослідниця, окреслюючи змістову 
структуру творчого потенціалу, – перетворювально- предметні (навички, уміння, 
здібності), пізнавальні (інтелектуальні здібності), аксіологічні (ціннісні орієнтації), 
комунікативні (морально психологічні якості), художні (естетичні здібності) 
можливості.  

Розвиток творчого потенціалу як дитини, так і людини різної стадії дорослості, на 
будь-якому віковому етапі, ми розглядаємо як одне з основних завдань педагогічного 
впливу, що передбачає усвідомлення вихованцем (учнем, студентом) себе як суб’єкта 
творчої діяльності, об’єктивацію самооцінки у цій сфері; мотивацію творчого 
самовияву; формування умінь і навичок творчої діяльності, яка постає засобом 
особистісного (якості людини як особистості) і діяльнісного (якості людини як учня, 
професіонала тощо) самовираження. Причому всі зазначені процеси не є строго 
послідовними, вони можуть мати перебіг на різному рівні свого вияву, залежно від 
конкретної ситуації, синхронізуючись у ході вирішення того чи іншого завдання і 
набуваючи самостійного значення у ході рефлексивного осмислення власної 
особистості. Множинність цих процесів формує певне креативне середовище (більш чи 
менш яскраво виражене), де кожен студент отримує сприятливі чи гальмівні імпульси 
щодо розвитку свого творчого потенціалу. 

Можна припустити, що гальмівні імпульси пов’язані із зниженням цінності творчого 
самовияву в цьому середовищі (налаштованістю студентів і викладача переважно на 
репродуктивні способи опанування навчального змісту). Проте досвід показує, що це не 
зовсім так.  

У студентському віці людина, зазвичай, має як достатню внутрішню незалежність, 
так і навчальний досвід для того, щоб застосовувати ті способи діяльності, які більшою 
мірою сприяють її навчальному успіху. Успішність навчання, слідом за А. и Н. Шевченко, 
ми розглядаємо в широкому розумінні як «проходження по ступенях і рівнях освіти, 
оволодіння знаннями, уміннями, навичками, розвиток особистого потенціалу, 
формування соціальної компетентності, адаптацію в соціумі, входження в професійну 
діяльність» 5. Але у вузькому розумінні навчальний успіх як цілісний висновок 
студента щодо якості отриманого результату підпорядковується трьом групам 
критеріїв: зовнішні офіційні (оцінка викладача), зовнішні неофіційні (оцінка 
найближчого оточення) і внутрішні (самооцінка). В ідеалі, успіх має означати 
досягнення високої оцінки за всіма цими критеріями, хоча на практиці часто домінує 
один із них. 

З іншого боку, жодна з цих груп, тим більше – їхня сукупність у дійсності може не 
забезпечити об’єктивної оцінки. В умовах колективного навчання і викладач, і кожний 
окремо взятий студент перебувають у «своїй» індивідуальній ситуації, тобто, для 
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кожного з них ситуація має свій образ, свої позитивні й негативні чинники, сприяє 
формуванню власних уявлень про перспективи розвитку цієї ситуації стосовно цілей, 
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студентів формується стратегія і тактика поведінки, індивідуальний зміст і способи 
включення до діяльності, уявлення про її оптимальний результат, що, власне, й 
виступає основним внутрішнім критерієм власних здобутків. На викладача ж 
покладається завдання оптимального збалансування чинників зазначеної ситуації як у 
цілому, так і щодо окремих студентів, об’єктивація їхніх уявлень і розширення наявних 
можливостей. Тобто, він постає перед проблемою узгодження чималої множини 
індивідуальних цілей з провідною метою діяльності, яку він організує. 

Ця проблема не є виключною для вищої школи, вона завжди турбує педагогів там, 
де умови навчання передбачають різні рівні сформованості у тих, хто навчається, 
значущих для цього процесу характеристик. До прикладу можна розглянути твори 
відомого педагога-новатора кінця минулого століття В. Шаталова, який акцентував 
чимало своїх професійних знахідок саме у зв’язку з необхідністю узгоджувати інтереси 
(в психолого-педагогічному сенсі цього поняття) всіх і кожного, що надто непросто в 
умовах класно-урочної системи навчання. Адже, «якщо розділити клас на 3 нерівні 
частини, то значна кількість учнів виявиться саме в помірному поясі… Але ж добра 
половина дітей опиниться в полярних областях. Одна з них – «сильні»…, друга – 
«слабкі». Розмірковуючи про щоденне життя цих категорій учнів, педагог із сумом 
зауважує, що і ті, й інші програють від усередненого підходу: слабшим рано чи пізно 
забракне мужності виставляти себе перед учителем і однокласниками в невигідному 
світлі, і вони підуть на прямий обман, представляючи, як свої, результати чужої праці. 
Сильніші ж, говорить Шаталов, «щоденно працюють із «недозавантаженням», все 
більше утверджуючись у своїй «всесильності» і «привілейованості»» 4, с. 160. У таких 
умовах формування особистості враховується не стільки її реальний потенціал, скільки 
ймовірний, а відтак – від педагога вимагається чимало зусиль, аби наблизитися до 
дійсного «я» дитини, спроектувати відповідну йому навчально-виховну модель. 

Попри всі відмінності навчального процесу в загальноосвітній і вищій школі, 
необхідність особистісно зорієнтованого підходу до студента не менш гостро постає 
перед педагогом як одна з умов ефективності здійснюваного навчального процесу. За 
словами С. Яланської 7. с. 27, «виходячи з концептуальних засад сучасної вітчизняної 
освіти, що ставить своїм завданням формування творчої особистості, метою виховання 
й навчання повинне бути становлення такої людини, яка осягнула власну сутність і 
своє покликання, яка не спиниться на шляху самовдосконалення, тобто активної 
діяльності, побудованої на засадах творчості. Сучасність вимагає від української 
педагогічної вищої школи створення умов для творчого розвитку студентів, в яких 
тільки й може бути сформована творча особистість. Таким чином, завдання кожного 
викладача – допомогти студентові повірити у власний успіх, створити всі умови для 
творчого розвитку особистості», що неможливо при відведенні тому, хто навчається, 
виключно стандартизованої, усередненої ролі у дидактичній взаємодії. І хоча авторка 
говорить про педагогічний виш, її думка повною мірою відображає одне з 
найважливіших завдань підготовки фахівців загалом у професійній сфері «людина – 
людина», і викладач економічного вищого навчального закладу так само повинен 
прагнути постійно «створювати ситуації й контексти, в яких студенти набувають 
досвіду пізнавальної й соціальної активності, міжособистісної взаємодії» 2, с. 4. 

У цьому аспекті нам імпонує думка Л.Шрагіної: «Життя в соціумі – це насамперед 
процес спілкування, взаємодії з іншими людьми. Небезпека й загроза від оточення 
змушують особистість замикатися в собі, бути обачною й боятися вільно висловлювати 
свої ідеї. Навпаки, відчуття безпеки й гармонії з навколишнім світом створює 
передумови для розквіту її індивідуальності. Але для розвитку творчих здібностей 
цього замало: необхідно ще й стимулювати один одного» 6, с. 11. Та, повертаючись до 
проблеми стимулювального й гальмівного імпульсів щодо розвитку творчого 
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Першим етапом упровадження авторського проекту було вивчення ставлення 
громадськості Полтави до проблеми. З цією метою проведено опитування серед 
населення м. Полтава. Респондентами виступили 150 осіб 2-х вікових категорій (18-25 
років та 30-40 років), які відповіли на наступні питання розробленої нами анкети:  

1. Чи влаштовує Вас стан атмосферного повітря на сьогоднішній день? (так, ні). 
2. На Вашу думку, яке джерело забруднення має більший вплив на стан 

атмосферного повітря? (транспорт, промисловість). 
3. Чи змінився стан атмосферного повітря за останні 10 років? (так, ні). 
4. Чи покращиться стан повітря при зменшенні кількості автотранспорту? (так, ні). 
5. Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану атмосферного 

повітря? (так, ні). 
6. Які шляхи вважаєте пріоритетними для покращення автотранспортної системи з 

метою підвищення якості повітря? (перебудова доріг, зміна системи двигунів авто, 
оптимізація системи світлофорної сигналізації). 

Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що на 1 питання 100 % 
опитуваних з двох груп відповіли «ні». 

На 2 питання з першої групи опитуваних 69% зазначили транспорт, а 31% вказали 
на промисловість. З другої групи – 58% вказали на транспорт, а 42% – на промислові 
об’єкти. Проте, всі закцентували, що з кожним роком кількість промислових об’єктів 
зменшується, а транспортних одиниць – збільшується.  

На 3 питання з першої групи опитуваних 98% вказали, що зміни відбулися, 2% 
сказали про стабільність стану повітря. 100% опитуваних з другої групи вказали, що 
стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
необхідно терміново приймати рішення для покращення стану повітря. 

На 4 питання з першої групи опитуваних 61% відказали «так», а 39% вказали, що 
ніяких змін не відбудеться. У другій групі 92% сказали «так», а 8% «ні». Це вказує на 
більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
 

ISSN 2075-146X/ Витоки педагогічної майстерності. 2016. Випуск 18 

 7 

100 92

8

29

71 67

18 15

100

58
42

0

20
40
60

80
100
120

1
пит.

2
пит.

3
пит.

4
пит.

5
пит.

6
пит.

Відповіді на
запропоновані
питання

  
Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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потенціалу особистості, відзначимо, що їхнім джерелом виступає розглянута вище 
неоднорідність навчального колективу, але, залежно від особистості студента, одні й ті 
самі чинники можуть виступати в одних випадках – стимулом, у інших – перешкодою 
для розвитку. Так, наявність у академічній групі яскравої особистості з 
високорозвиненим творчим потенціалом для одних студентів розкриватиме 
перспективи саморозвитку, для інших, менш упевнених у собі – може призвести до 
ухилення від творчого самовияву, відчуття меншовартості, негативних емоцій по 
відношенню до більш успішного товариша.  

Саме тому вважаємо важливим складником викладання будь-якої дисципліни 
діагностичного етапу, на якому викладач має змогу в нескладній, загальнодоступній 
діяльності оцінити навчальну активність групи в цілому і окремих її членів, 
простежити готовність студентів до творчого самовияву, відзначити для себе 
«проблемні точки», над якими в подальшому працювати. Сутність цих «точок» 
пов’язана із змістом конкретної дисципліни і водночас торкається загальних вимог до 
діяльності менеджера, його креативності. Викладач повинен дібрати відповідну робочу 
лексику, вчитися доречно оперувати нею у взаємодії зі студентами.  

Так, при викладанні німецької мови першокурсникам економічного факультету ми 
застосовуємо низку вправ, що не вимагають значних зусиль і затрат часу, і при цьому 
дають змогу звернути увагу на роботу кожного студента, підтримати його, акцентувати 
індивідуальні особливості творчого самовияву в навчальній діяльності. Однією з таких 
вправ є «Асоціограма». Її умовою є: написати за хвилину якомога біліше слів за 
асоціацією до заданого, наприклад: der Stadt (Autos, Strassen, fahren, Schulen, Verkehr, 
Parks, Busse, Stadtbewohner). Здійснюючи перевірку, коментуємо таким чином, щоб 
кожен отриманий студентами результат мав позитивний аспект: багато слів – чудовий 
запас слів; мало слів – людина підійшла до справи надто вдумливо; асоціації не надто 
близькі – охоплено дуже масштабну картину; асоціації одноманітні – певно, нам 
представили те, що найулюбленіше… Вправа не носить вузько контролюючого 
характеру, тому такі судження викладача цілком припустимі, вони формують емоційну 
атмосферу на занятті і привчають доброзичливо ставитися до роботи кожного, не 
соромитися невмілості чи невдач, бачити в них лише проміжний етап на шляху до 
досконалості.  

У результаті такої роботи ми маємо змогу диференціювати студентів відповідно до 
рівня їхньої готовності включатися до розвивальної творчої діяльності: високого 
досконалого (студенти почуваються в навчальному матеріалі впевнено й готові до 
подальшого творчого саморозвитку), середнього досконалого (студенти почуваються 
впевнено, проте в саморозвитку не надто зацікавлені), високого недосконалого 
(студенти прагнуть саморозвитку, база знань незначна), середнього недосконалого 
(студенти мають незначну базу знань і ситуативну активність у саморозвитку) та 
низького (невисокий рівень знань і пасивність щодо саморозвитку). Така 
диференціація, окрім завдань, окреслених нашим дослідженням, дозволяє викладачеві 
більш чітко визначити проблеми кожного студента у навчальній роботі, оскільки вона 
за самою своєю сутністю також містить обов’язковий творчий елемент. 

У подальшому ми вибудовуємо роботу над курсом таким чином, щоб упродовж 
семестру кожен студент бодай декілька раз мав усі підстави оцінити власний результат 
як позитивний. Для цього добираємо різні види творчих вправ, застосовуємо 
електронне листування і рецензування завдань, аби підтримати слабших студентів і 
доречно використати результати роботи сильних, знаходимо форми оприлюднення 
кращих творчих здобутків тощо. Намагаємося включати майбутніх менеджерів у такі 
види роботи, де вони переймали б на себе роль провідного комуніканта, підтримуючи 
сприятливу психоемоційну атмосферу на занятті. Дослідження засвідчили, що така 
система роботи дозволяє значно підвищити активність творчого самовираження за 
рахунок прямої і опосередкованої підтримки кожного студента, коли вже впродовж 
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першого семестру спостерігається майже 50% перетікання контингенту в групи з більш 
вираженим прагненням до розвитку власного творчого потенціалу. 

Висновки. Отже, джерело розвитку творчого потенціалу майбутнього менеджера 
ми бачимо у відповідній діяльності. Психологічним підґрунтям такої діяльності в 
нашому випадку є готовність студента до творчого самовияву, а педагогічним – 
готовність викладача забезпечити умови для такого самовияву, тобто сформувати 
сприятливе для розвитку творчого потенціалу студентів педагогічне середовище, 
комунікативним центром якого не лише виступає він сам, а й навчає цьому майбутніх 
менеджерів. 
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Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли», 
Украина 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
В статье анализируется проблема развития творческого потенциала будущих 

менеджеров в условиях высшей школы. Рассматриваются факторы, способствующие такому 
развитию или тормозящие его. Автор затрагивает проблемы стимулирования творческого 
потенциала будущего менеджера экономической сферы. Рассматриваются в контексте 
индивидуального подхода особенности мотивации студента в творческой учебной 
деятельности. Формулируются требования к преподавателю как организатору развивающей 
среды при изучении иностранного языка. 

Ключевые слова: экономический вуз, студент, будущий менеджер, творческий 
потенциал, преподаватель, изучение иностранного языка, развивающая среда. 
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PSYCHO-PEDAGOGICAL FACTORS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF 
FUTURE MANAGERS IN AN ECONOMIC INSTITUTION 
The article analyzes the problem of the development of creative potential of future managers in 

terms of higher education. The factors contributing to this development or hindering it. The author 
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Першим етапом упровадження авторського проекту було вивчення ставлення 
громадськості Полтави до проблеми. З цією метою проведено опитування серед 
населення м. Полтава. Респондентами виступили 150 осіб 2-х вікових категорій (18-25 
років та 30-40 років), які відповіли на наступні питання розробленої нами анкети:  

1. Чи влаштовує Вас стан атмосферного повітря на сьогоднішній день? (так, ні). 
2. На Вашу думку, яке джерело забруднення має більший вплив на стан 

атмосферного повітря? (транспорт, промисловість). 
3. Чи змінився стан атмосферного повітря за останні 10 років? (так, ні). 
4. Чи покращиться стан повітря при зменшенні кількості автотранспорту? (так, ні). 
5. Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану атмосферного 

повітря? (так, ні). 
6. Які шляхи вважаєте пріоритетними для покращення автотранспортної системи з 

метою підвищення якості повітря? (перебудова доріг, зміна системи двигунів авто, 
оптимізація системи світлофорної сигналізації). 

Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що на 1 питання 100 % 
опитуваних з двох груп відповіли «ні». 

На 2 питання з першої групи опитуваних 69% зазначили транспорт, а 31% вказали 
на промисловість. З другої групи – 58% вказали на транспорт, а 42% – на промислові 
об’єкти. Проте, всі закцентували, що з кожним роком кількість промислових об’єктів 
зменшується, а транспортних одиниць – збільшується.  

На 3 питання з першої групи опитуваних 98% вказали, що зміни відбулися, 2% 
сказали про стабільність стану повітря. 100% опитуваних з другої групи вказали, що 
стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
необхідно терміново приймати рішення для покращення стану повітря. 

На 4 питання з першої групи опитуваних 61% відказали «так», а 39% вказали, що 
ніяких змін не відбудеться. У другій групі 92% сказали «так», а 8% «ні». Це вказує на 
більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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Першим етапом упровадження авторського проекту було вивчення ставлення 
громадськості Полтави до проблеми. З цією метою проведено опитування серед 
населення м. Полтава. Респондентами виступили 150 осіб 2-х вікових категорій (18-25 
років та 30-40 років), які відповіли на наступні питання розробленої нами анкети:  

1. Чи влаштовує Вас стан атмосферного повітря на сьогоднішній день? (так, ні). 
2. На Вашу думку, яке джерело забруднення має більший вплив на стан 

атмосферного повітря? (транспорт, промисловість). 
3. Чи змінився стан атмосферного повітря за останні 10 років? (так, ні). 
4. Чи покращиться стан повітря при зменшенні кількості автотранспорту? (так, ні). 
5. Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану атмосферного 

повітря? (так, ні). 
6. Які шляхи вважаєте пріоритетними для покращення автотранспортної системи з 

метою підвищення якості повітря? (перебудова доріг, зміна системи двигунів авто, 
оптимізація системи світлофорної сигналізації). 

Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що на 1 питання 100 % 
опитуваних з двох груп відповіли «ні». 

На 2 питання з першої групи опитуваних 69% зазначили транспорт, а 31% вказали 
на промисловість. З другої групи – 58% вказали на транспорт, а 42% – на промислові 
об’єкти. Проте, всі закцентували, що з кожним роком кількість промислових об’єктів 
зменшується, а транспортних одиниць – збільшується.  

На 3 питання з першої групи опитуваних 98% вказали, що зміни відбулися, 2% 
сказали про стабільність стану повітря. 100% опитуваних з другої групи вказали, що 
стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
необхідно терміново приймати рішення для покращення стану повітря. 

На 4 питання з першої групи опитуваних 61% відказали «так», а 39% вказали, що 
ніяких змін не відбудеться. У другій групі 92% сказали «так», а 8% «ні». Це вказує на 
більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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потенціалу особистості, відзначимо, що їхнім джерелом виступає розглянута вище 
неоднорідність навчального колективу, але, залежно від особистості студента, одні й ті 
самі чинники можуть виступати в одних випадках – стимулом, у інших – перешкодою 
для розвитку. Так, наявність у академічній групі яскравої особистості з 
високорозвиненим творчим потенціалом для одних студентів розкриватиме 
перспективи саморозвитку, для інших, менш упевнених у собі – може призвести до 
ухилення від творчого самовияву, відчуття меншовартості, негативних емоцій по 
відношенню до більш успішного товариша.  

Саме тому вважаємо важливим складником викладання будь-якої дисципліни 
діагностичного етапу, на якому викладач має змогу в нескладній, загальнодоступній 
діяльності оцінити навчальну активність групи в цілому і окремих її членів, 
простежити готовність студентів до творчого самовияву, відзначити для себе 
«проблемні точки», над якими в подальшому працювати. Сутність цих «точок» 
пов’язана із змістом конкретної дисципліни і водночас торкається загальних вимог до 
діяльності менеджера, його креативності. Викладач повинен дібрати відповідну робочу 
лексику, вчитися доречно оперувати нею у взаємодії зі студентами.  

Так, при викладанні німецької мови першокурсникам економічного факультету ми 
застосовуємо низку вправ, що не вимагають значних зусиль і затрат часу, і при цьому 
дають змогу звернути увагу на роботу кожного студента, підтримати його, акцентувати 
індивідуальні особливості творчого самовияву в навчальній діяльності. Однією з таких 
вправ є «Асоціограма». Її умовою є: написати за хвилину якомога біліше слів за 
асоціацією до заданого, наприклад: der Stadt (Autos, Strassen, fahren, Schulen, Verkehr, 
Parks, Busse, Stadtbewohner). Здійснюючи перевірку, коментуємо таким чином, щоб 
кожен отриманий студентами результат мав позитивний аспект: багато слів – чудовий 
запас слів; мало слів – людина підійшла до справи надто вдумливо; асоціації не надто 
близькі – охоплено дуже масштабну картину; асоціації одноманітні – певно, нам 
представили те, що найулюбленіше… Вправа не носить вузько контролюючого 
характеру, тому такі судження викладача цілком припустимі, вони формують емоційну 
атмосферу на занятті і привчають доброзичливо ставитися до роботи кожного, не 
соромитися невмілості чи невдач, бачити в них лише проміжний етап на шляху до 
досконалості.  

У результаті такої роботи ми маємо змогу диференціювати студентів відповідно до 
рівня їхньої готовності включатися до розвивальної творчої діяльності: високого 
досконалого (студенти почуваються в навчальному матеріалі впевнено й готові до 
подальшого творчого саморозвитку), середнього досконалого (студенти почуваються 
впевнено, проте в саморозвитку не надто зацікавлені), високого недосконалого 
(студенти прагнуть саморозвитку, база знань незначна), середнього недосконалого 
(студенти мають незначну базу знань і ситуативну активність у саморозвитку) та 
низького (невисокий рівень знань і пасивність щодо саморозвитку). Така 
диференціація, окрім завдань, окреслених нашим дослідженням, дозволяє викладачеві 
більш чітко визначити проблеми кожного студента у навчальній роботі, оскільки вона 
за самою своєю сутністю також містить обов’язковий творчий елемент. 

У подальшому ми вибудовуємо роботу над курсом таким чином, щоб упродовж 
семестру кожен студент бодай декілька раз мав усі підстави оцінити власний результат 
як позитивний. Для цього добираємо різні види творчих вправ, застосовуємо 
електронне листування і рецензування завдань, аби підтримати слабших студентів і 
доречно використати результати роботи сильних, знаходимо форми оприлюднення 
кращих творчих здобутків тощо. Намагаємося включати майбутніх менеджерів у такі 
види роботи, де вони переймали б на себе роль провідного комуніканта, підтримуючи 
сприятливу психоемоційну атмосферу на занятті. Дослідження засвідчили, що така 
система роботи дозволяє значно підвищити активність творчого самовираження за 
рахунок прямої і опосередкованої підтримки кожного студента, коли вже впродовж 
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першого семестру спостерігається майже 50% перетікання контингенту в групи з більш 
вираженим прагненням до розвитку власного творчого потенціалу. 

Висновки. Отже, джерело розвитку творчого потенціалу майбутнього менеджера 
ми бачимо у відповідній діяльності. Психологічним підґрунтям такої діяльності в 
нашому випадку є готовність студента до творчого самовияву, а педагогічним – 
готовність викладача забезпечити умови для такого самовияву, тобто сформувати 
сприятливе для розвитку творчого потенціалу студентів педагогічне середовище, 
комунікативним центром якого не лише виступає він сам, а й навчає цьому майбутніх 
менеджерів. 
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ДЗЕКУН Ю. 
Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли», 
Украина 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
В статье анализируется проблема развития творческого потенциала будущих 

менеджеров в условиях высшей школы. Рассматриваются факторы, способствующие такому 
развитию или тормозящие его. Автор затрагивает проблемы стимулирования творческого 
потенциала будущего менеджера экономической сферы. Рассматриваются в контексте 
индивидуального подхода особенности мотивации студента в творческой учебной 
деятельности. Формулируются требования к преподавателю как организатору развивающей 
среды при изучении иностранного языка. 

Ключевые слова: экономический вуз, студент, будущий менеджер, творческий 
потенциал, преподаватель, изучение иностранного языка, развивающая среда. 

 

DZEKUN Yu 
Higher Educational Establishment of Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade», 
Ukraine 
PSYCHO-PEDAGOGICAL FACTORS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF 
FUTURE MANAGERS IN AN ECONOMIC INSTITUTION 
The article analyzes the problem of the development of creative potential of future managers in 

terms of higher education. The factors contributing to this development or hindering it. The author 
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Першим етапом упровадження авторського проекту було вивчення ставлення 
громадськості Полтави до проблеми. З цією метою проведено опитування серед 
населення м. Полтава. Респондентами виступили 150 осіб 2-х вікових категорій (18-25 
років та 30-40 років), які відповіли на наступні питання розробленої нами анкети:  

1. Чи влаштовує Вас стан атмосферного повітря на сьогоднішній день? (так, ні). 
2. На Вашу думку, яке джерело забруднення має більший вплив на стан 

атмосферного повітря? (транспорт, промисловість). 
3. Чи змінився стан атмосферного повітря за останні 10 років? (так, ні). 
4. Чи покращиться стан повітря при зменшенні кількості автотранспорту? (так, ні). 
5. Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану атмосферного 

повітря? (так, ні). 
6. Які шляхи вважаєте пріоритетними для покращення автотранспортної системи з 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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touches upon the problem of stimulating the creative potential of the future manager of the economic 
sphere. Considered in the context of the individual features of student motivation approach in a 
creative learning activities. Formulates requirements for the teacher as the organizer of the 
developing environment in the study of a foreign language. 

Source of creative potential of future managers we see in the relevant activities. Psychological 
basis of this activity in this case is the willingness of students to creative self-expression and teaching - 
teacher readiness to provide the conditions for such self-expression, that form favorable for the 
development of the creative potential of students of pedagogical environment. 

Key words: economic high school student, a future manager, creativity, teacher, foreign 
language learning, developing environment 
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індивідуальної ділової кар’єри. Психологи (А. Бояринцева, Т. Васильєва, М. Гайдар, 
Т. Гордєєва, Д. Леонтьєв, В. Ромек, О. Шепелєва) розкривають проблему 
самоефективності з погляду її необхідності для сучасного фахівця. 

На наш погляд, залишається малодослідженим іміджевий аспект у професійній 
підготовці майбутнього вчителя початкової школи, потребують подальшої теоретичної 
та практичної розробки підходи до формування особисто-професійного іміджу 
студентів педагогічного ВНЗ. 

Метою даної статті є закцентованість на ролі іміджевої компоненти в професійно-
педагогічній підготовці та можливостях її реалізації через оволодіння студентами 
засобами самоіміджування, самоменеджменту та самоефективності на початковому 
етапі особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя початкової школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих результатів. Фахівцеві, що готує себе до роботи в обраній галузі, необхідно 
цілеспрямовано формувати власний імідж, як основу налагодження конструктивних 
відносин у майбутній професійній діяльності. Грамотно сформований особистісно-
професійний імідж, з одного боку, відображає цілі, які ставить перед собою молода 
людина, а з іншого – виступає як інструмент досягнення цих цілей. 

Цілеспрямована діяльність з формування іміджу називається Іміджуванням. У його 
процедурі  використовується комплекс теоретичних знань з психології, психотерапії, 
етики, естетики, ортобіотики, конфліктології, медицини і, в той же час, вона спирається 
на практикоорієнтовані сфери: риторику, пластику, жестику, етикет, косметологію, 
моду, дизайн одягу і аксесуарів, перукарське мистецтво, боді-  та фейсбілдінг тощо. 

Самоіміджування – процес побудови особистого іміджу, що володіє заданими 
властивостями, а також перетворення іміджу, що вже існує, з метою досягнення нових 
цілей. Навчання прийомів самоіміджування – важлива умова професійного становлення 
фахівця будь-якої сфери. 

Таким чином, для професії вчителя важливе значення має не тільки самоосвітня 
діяльність з підвищення свого інтелектуального та культурного рівня, й систематична 
робота з удосконалення свого зовнішнього вигляду – фізичних даних, вербальної та 
невербальної поведінки, раціонально дібраного гардеробу, відчуття стилю тощо.  

Привабливий зовнішній вигляд допомагає людині привернути до себе увагу, 
створити позитивний образ, показати себе не тільки симпатичною людиною, але й 
висококласним професіоналом  

На думку В. Шепеля, найкраща візитна картка – це наш власний зовнішній вигляд. І в цій 
справі немає дрібниць, особливо якщо йдеться про одяг. Будь-яка деталь нашого костюма 
може викликати цілу низку як приємних, так і неприємних асоціацій. Як у розмовному 
мовленні ми не можемо дозволити собі нецензурні вирази, так і у власному одязі не можна 
дозволити будь-якій деталі «проговоритися». Наш вигляд повинен говорити про нас лише 
те, що ми самі хочемо сказати [10]. 

Українська дослідниця Л. Ковальчук відзначає, що зовнішній вигляд учителя 
свідчить про ціннісні риси, які в гармонійному поєднанні з педагогічним артистизмом 
створюють позитивний образ учителя, сприяють формуванню гарного враження й 
репутації, допомагають проявити себе не тільки привабливою людиною, але й 
прекрасним педагогом [6, с. 67]. 

Зовнішня (візуальна) привабливість або візуальність проявляється в здатності 
вчителя викликати до себе прихильність учнів та дорослих. З зовнішністю вчителя 
повинні гармонійно поєднуватися багатий внутрішній світ, любов до дітей і турбота 
про них. Слід завжди пам'ятати, що діти вчаться у дорослих людей і, перш за все, в 
улюбленого вчителя правильно одягатися. 

Змістом навчальної дисципліни «Імідж сучасного вчителя», яка викладається 
майбутнім учителям в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка (факультет педагогіки і психології, спеціальність «Початкова 
освіта»), передбачено ознайомлення студентів з такими поняттями, як: мода, стиль, 




