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економічна психологія. – Київський національний торговельно-економічний 

університет, Київ, 2017. 

Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та 

практичних аспектів психологічних умов формування професійних якостей  

здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу. На підставі теоретичного 

аналізу і результатів експериментальної перевірки представлено нове 

розв’язання наукового завдання, яке полягає у визначенні змісту, структури 

компонентів і особливостей психологічних умов формування професійних 

якостей здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу та обґрунтування 

й апробації комплексної тренінгової програми розвитку професійних якостей 

під час професійного навчання.  

Зважаючи на практичне значення якісної підготовки здобувачів вищої 

освіти у сфері ресторанного бізнесу, психологічні компоненти в професіогенезі 

особистості, поряд з безпосередніми професійними компетентностями, є 

важливими структурними характеристиками особистості, які суттєво 

впливають на ефективність діяльності і розглядаються як багатовекторні за 

напрямами, інтенсивністю, насиченістю, багатоступінчатістю та 

суперечливістю з різних наукових поглядів. Водночас, відсутність розроблених 

психологічних умов формування професійних якостей здобувачів вищої освіти 

у сфері ресторанного бізнесу зумовило необхідність теоретичного і 

експериментального аналізу цієї проблеми, що дало підстави запропонувати 

авторське визначення.  
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Психологічні умови формування професійних якостей здобувачів вищої 

освіти у сфері ресторанного бізнесу розглядаються нами як системне, 

інтеграційне, узагальнене утворення, що виявляється в особливостях 

професіогенезу, із визначенням структурних компонентів – комунікативного, 

мотиваційного, професійного спрямування, емоційно-вольового та 

індивідуально-психологічного.  

Формування професійно-важливих якостей здобувачів вищої освіти у 

сфері ресторанного бізнесу відбувається завдяки системному функціонуванню 

складових компонентів, які зумовлюють високий рівень комунікативних 

здібностей, внутрішніх індивідуально й соціально значущих мотивів, 

спрямованості на досягнення успіху, самоствердження, регуляції вольового 

самоконтролю, що у структурі професійно-важливих якостей здобувачів вищої 

освіти у сфері ресторанного бізнесу виявилися провідними. 

Результати факторного аналізу емпіричного дослідження формування 

професійно-важливих якостей здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного 

бізнесу дали змогу з’ясувати компоненти, які виявилися цілісною структурно-

фундаментальною організацією особистості, що зумовлює ефективність 

професійної діяльності фахівців. Дана організація  функціонує у межах 

5 структурних компонентів: F1 – комунікативний, F2 – мотиваційний, F3 – 

професійного спрямування, F4 – емоційно-вольовий, F5 – індивідуально-

психологічний і така взаємодія складових структурних компонентів 

формування професійно-важливих якостей здобувачів вищої освіти у сфері 

ресторанного, завдяки регуляції функцій психіки зумовлює інтенсифікацію 

одних функцій і, водночас, посилення інших, сприяє розвитку окремих 

компонентів і у цілому зростанню у професіогенезі особистості. 

За результатами кореляційного і факторного аналізу окремих показників 

професійно-важливих якостей обстежуваних у динаміці освітньо-професійної 

діяльності обґрунтовано комплекс інформативних методик, які дають 

можливість виявляти особливості проявів професійно-важливих якостей 



3 

здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу за показниками 

комунікативних і організаторських здібностей, мотивах вибору професії, 

мотивах підприємництва, професійній спрямованості, рівнях вольового 

самоконтролю та індивідуально-психологічних особливостях. 

Встановлено, що узагальнення результатів емпіричного дослідження 

сприяло виявленню особливостей проявів компонентів професійно-важливих 

якостей у здобувачів вищої освіти сфери ресторанного бізнесу. Визначено, що у 

студентів 1 – 2 років навчання недостатньо розвинені комунікативні та 

організаторські здібності, у мотиваційній сфері переважають зовнішні мотиви 

та мотиви престижу, уникнення, а також спостерігається низький рівень 

емоційно-вольової регуляції. Щодо індивідуально-психологічних 

характеристик, то потребують психологічної корекції чинники, що зумовлюють 

поведінкову сферу, взаємодію, емоційну стабільність, що у цілому є 

показаннями до застосування системи психологічних технологій під час 

навчально-професійної діяльності. Водночас, у випускників спостерігаються 

прояви емоційно-вольової нестабільності, що потребує психологічної корекції. 

Розроблена автором концептуальна модель та комплексна тренінгова 

програма формування професійно-важливих якостей здобувачів вищої освіти у 

сфері ресторанного бізнесу апробована в освітньо-професійній діяльності: зі 

студентами першого курсу проведено тренінг, що сприяв оптимізації 

адаптаційного входження студентів у нове соціальне середовище, зі студентами 

другого року навчання – тренінг для зниження рівня конфліктогенності у 

взаємодії; третього року – для оптимізації мотиваційної сфери до навчальної 

діяльності; зі студентами четвертого – для особистісного зростання та мотивації 

до підприємницької діяльності і на завершальному етапі професійної 

підготовки студентів тренінг спрямовано на формування лідерського 

потенціалу та оволодіння методами психологічних впливів на особистість. 

Такий підхід на підставі розробленої концептуальної моделі та 

Комплексної тренінгової програми дав змогу провести формувальний 
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експеримент. Впровадження Комплексної тренінгової програми у студентів 

експериментальної групи виявилося ефективним про, що свідчать поліпшення 

показників комунікативної, мотиваційної, емоційно-вольової сфер після її 

застосування у здобувачів вищої освіти у с сфері ресторанного бізнесу 

першого, другого, третього років навчання, у подальшому спостерігається 

позитивна динаміка розвитку лідерського потенціалу, навичок взаємодії, таких 

професійно значущих індивідуально-психологічних характеристик, як: 

дипломатичність, рішучість, практичність, відповідальність. Це підтверджує 

результати аналізу відповідних показників у порівнянні з фоновими і 

контрольними вимірами.  

Ключові слова: професійно-важливі якості, здобувачі вищої освіти, 

ресторанний бізнес, психологічні умови, формування. 
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ABSTRACT 

Priimuk O.О. Psychological conditions for the formation of professional 

qualities of higher education graduates. - Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. 

Thesis for a candidate degree in psychological sciences (doctor of philosophy), 

specialty 19.00.10 - organizational psychology; Economic psychology. - Kyiv 

National Trade and Economic University, Kyiv, 2017. 

The dissertation is a comprehensive study of theoretical, methodological and 

practical aspects of psychological conditions for the formation of professional 

qualities in future restaurant business specialists. Based on theoretical analysis and 

experimental verification of the results presented new decision of scientific task, 

which is to define the content, structure and components of psychological conditions 

of formation of professional qualities of future specialists catering business and study 

and testing a comprehensive training program of professional skills in the vocational 

training . 

Given the practical importance of quality training of future professionals of 

restaurant business, psychological components profesiohenezi personality, along with 

direct professional competence are important structural characteristics of personality 

that significantly affect the efficiency of and treated as multidisciplinary areas, 
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intensity, saturation, multistage and contradictions with different scientific views. At 

the same time, the lack of developed psychological conditions for the formation of 

professional qualities in future restaurant business specialists led to a necessity of 

theoretical and experimental problem analysis which gave rise to the author’s 

definition. 

Psychological conditions of professional skills formation for future 

professionals in restaurant business are considered by us as a system, integration, 

generalized entity that appears in the features of professional development by 

identifying structural components - communication, motivation, professional 

orientation, emotional and volitional and individual psychological. 

Formation of the professional qualities of future restaurant business 

professionals is due to the systemic functioning of the components that give rise to a 

high level of communication skills, internal individual and socially important 

motives, the focus on success, self-affirmation, regulation of volitional self-control, 

which are leading is in the structure of the professional qualities of future 

professionals in restaurant business. 

The results of the factor analysis of empirical studies forming professionally 

important qualities of future specialists catering business made it possible to clarify 

the components that were integral fundamental structural organization of personality 

that makes professional work efficiency experts. The organization operates within 5 

structural components: F1 - communicative, F2 - motivation, F3 - professional 

orientation, F4 - emotional and volitional, F5 - individual psychological and such 

interaction of structural components forming professionally important qualities of 

future specialists of restaurant business. Such regulation due to the functions of 

psyche determines the intensification of certain functions and, at the same time, 

strengthening the others, contributes to the development of individual components 

and general growth in the professional development of individual. 

The results of correlation and factor analysis of individual indicators 

professionally important qualities surveyed in the dynamics of the educational and 
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professional work reasonably complex informative techniques that make it possible 

to identify features of professionally important qualities of future specialists in 

catering business according to the indicators of communication and organizational 

skills, motives of profession choice, Entrepreneurship motives, professional 

orientation, levels of volitional self-control and individual psychological peculiarities. 

It was found out that synthesis of the empirical research results contributed to 

the identification of manifestation features of professional components of qualities 

for future restaurant business professionals. It has been determined that students from 

1 to 2 years of education have not developed communicative and organizational 

abilities; in the motivational sphere dominated external motives and motives of 

prestige, avoidance, and there is a low level of emotional and voluntary regulation, 

and in relation to individual psychological characteristics, then they need 

psychological correction Factors that predetermine the behavioral sphere, interaction, 

emotional stability, which in general is indicative of the application of the system of 

psychological technologies during educational and professional activities and. At the 

same time the graduates express  manifestations of emotional and volitional 

instability which need psychological correction.  

The author’s conceptual model and integrated training program for the 

formation of professional qualities in the future restaurant business experts have been 

tested in educational and professional activities: with the students of the first year 

training was conducted, which helped to optimize the adaptation of students in the 

new social environment, with students of the second year of training - training To 

reduce the level of conflict-related interaction; The third year - to optimize the 

motivational sphere for educational activities; With students of the fourth - for 

personal growth and motivation for entrepreneurship and at the final stage of 

professional training of students, the training is aimed at forming leadership potential 

and mastering the methods of psychological influences on the person. 

Such based on the developed conceptual model and integrated training 

program approach gave a possibility to conduct a molding experiment. 
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Implementation of a comprehensive training program for students of the experimental 

group proved to be effective, as evidenced by improvements in the indicators of 

communicative, motivational, emotional and voluntary spheres after its application to 

applicants for higher education in restaurant business sphere of the first, second and 

third year of studying, thereafter there is a positive dynamics of leadership potential 

development, skills of interaction and such professionally significant individual and 

psychological characteristics as:such: diplomacy, determination, practicality, 

responsibility. This is confirmed by the analysis results of the relevant indicators in 

comparison with background and control measures. 

Keywords: professional qualities, applicants for higher education, restaurant 

business, psychological conditions. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. Темпи розвитку ринку ресторанних послуг, 

за даними Асоціації ресторанного бізнесу України, коливаються в межах           

60–100 % на рік. Нині споживачам пропонується широкий асортимент послуг, 

що в ресторанній справі не мають меж досконалості. Останнім часом з’явилися 

такі нові їх види, як: гастрономічні шоу, години фортуни, урочисті презентації 

страв, виїзний кейтерінг тощо. Таке різноманіття надання послуг споживачеві 

висуває нові вимоги до професійної підготовки здобувачів вищої освіти у сфері 

ресторанного бізнесу. 

Водночас в умовах стрімкого розвитку ресторанного бізнесу в Україні 

виникає протиріччя між вимогами професії до особистоcті, запитами 

суспільства і рівнем сформованості професійно важливих якостей здобувачів 

вищої освіти, що потребує наукового і практичного його вирішення.  

Специфіка розвитку ресторанного бізнесу значною мірою залежить від 

фахівців, які безпосередньо працюють у сфері ресторанних послуг. Людський 

фактор у ресторанному бізнесі відіграє ключову роль, адже задоволення потреб 

споживача на високому рівні поряд з професійними навичками й уміннями 

потребує комунікативних здібностей, емоційно-вольової стійкості, 

врівноваженості, спостережливості, вираженої мотиваційної та професійної 

спрямованості. Тобто психологічний компонент у системі формування 

професійно важливих якостей здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного 

бізнесу має вагоме значення, що відзначали такі науковці, як: М. Бойко, 

А. Мазаракі, С. Максименко, Н. Кабушкін, М. Корольчук, О. Креденцер, 

С. Миронець, І. Сингаївська, Т. Ткаченко, М. Томчук, Т. Щербан. 

Психологічні аспекти професійно важливих якостей у сфері «людина-

людина» досліджували: М. Дьяченко, Н. Іванова, Л. Кандибович, В. Моляко, 

Л. Карамушка, М. Корольчук, С. Максименко, В. Мерлін, К. Платонов, 

Є. Потапчук, І. Сингаївська, М. Томчук. Питання підвищення якості 
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професійної освіти у підготовці фахівців готельно-ресторанної справи стали 

предметом уваги науковців М. Бойко, І. Зоріної, П. Карпенка, Н. Корнейченко, 

М. Кравченка, С. Мельниченко, Т. Ткаченко, Т. Тимохіної. 

З огляду на значний інтерес науковців до питань забезпечення успішності 

професіогенезу особистості в організаційній та економічній психології, 

проблема психологічних умов формування професійно важливих якостей у 

здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу у вищому закладі освіти 

(ЗВО) як у теоретичному, так і практичному аспекті залишається 

малодослідженою.  

Враховуючи актуальність і недостатню розробленість проблеми вивчення 

психологічних умов формування професійно важливих якостей у сфері 

ресторанного бізнесу, обрано тему дослідження: «Психологічні умови 

формування професійних якостей здобувачів вищої освіти». 

Наукове завдання дослідження полягає у визначенні особливостей 

проявів та формування професійно важливих якостей здобувачів вищої освіти у 

сфері ресторанного бізнесу.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано в межах комплексної науково-

дослідницької теми Київського національного торговельно-економічного 

університету (КНТЕУ): «Психологічне забезпечення професійної підготовки і 

діяльності працівників торговельних, банківських і туристичних організацій 

(підприємств)» (план НДР КНТЕУ на 2014/15 н.р. п.4), державний 

реєстраційний номер 0115U0004307, у межах якої розроблено й апробовано 

комплексну тренінгову програму щодо формування професійно важливих 

якостей фахівців ресторанного бізнесу (РБ). 

Тему дисертаційного дослідження «Психологічні умови формування 

професійних якостей здобувачів вищої освіти» затверджено вченою радою 

КНТЕУ (протокол № 4 від 25 грудня 2014 р.), узгоджено у Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук НАПН 



7 

України (протокол № 1 від 27 січня 2015 р.) та уточнено вченою радою КНТЕУ 

(протокол № 1 від 30 серпня 2017 р.). 

Метою дисертаційної роботи є визначення змісту, структури та 

особливостей проявів професійно важливих якостей здобувачів вищої освіти у 

сфері ресторанного бізнесу, розроблення й апробація комплексної тренінгової 

програми їх формування. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

1. Здійснити теоретичний аналіз і визначити ступінь розробленості 

проблеми формування професійно важливих якостей особистості в 

професіогенезі. 

2. Обґрунтувати психодіагностичний інструментарій і розробити 

емпіричну модель дослідження психологічних умов формування професійних 

якостей здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу. 

3. Розкрити структурні компоненти, змістовні характеристики, їхні 

взаємозв’язки та визначити професійно важливі якості обстежуваних. 

4. Виявити особливості проявів професійно важливих якостей здобувачів 

вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу в динаміці професійної підготовки. 

5. Розробити концептуальну модель і комплексну тренінгову програму 

психологічних умов формування професійних якостей здобувачів вищої освіти 

у сфері ресторанного бізнесу та здійснити її апробацію.  

Об’єкт дослідження – процес формування професійно важливих якостей 

особистості в професіогенезі.  

Предмет дослідження – особливості психологічних умов формування 

професійно важливих якостей здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного 

бізнесу. 

Методи дослідження. З метою розв’язання поставлених завдань 

застосовано як загальнонаукові, так і спеціальні методи: теоретичні: аналіз 

наукової фахової літератури, узагальнення отриманої інформації, системний 

аналіз. Емпіричні та експериментальні: для з’ясування професійно важливих 

якостей здобувачів вищої освіти у сфері РБ використано експеримент 
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(констатуючий та формуючий), анкетування, бесіда, спостереження та 

обґрунтовано комплекс психодіагностичних методик для дослідження 

мотиваційного, індивідуально-психологічного, емоційно-вольового, 

комунікативного і компоненту професійного спрямування в процесі 

професійної підготовки у ЗВО.  

Мотиваційний компонент здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного 

бізнесу визначали за методиками: «Мотиви підприємництва» (Л. Карамушка, 

Н. Худякова); «Мотиви вибору професії» (В. Семиченко); «Методика 

діагностики особистості на мотивацію до успіху» Т. Елерса. Дослідження 

професійного спрямування обстежуваних проводили за «Професіографічним 

опитувальником» О. Ліпмана та «Дослідження рівня конкурентоздатності» 

(В. Юрченко, Н. Пов’якель). Емоційно-вольову сферу вивчали за допомогою 

таких психодіагностичних методик: «Діагностика емоційної спрямованості 

особистості» (В. Бодров); «Дослідження вольової саморегуляції» 

(Т. Пашукова). Індивідуально-психологічний компонент обстежуваних 

досліджували за 16-факторним особистісним опитувальником Р. Кеттела, 

психофізіологічні властивості особистості – за опитувальником «Дослідження 

психологічної структури темпераменту» Б. Смірнова та методикою «Оцінка 

оптимізму і активності» Г. Нікіфорова. Комунікативна сфера вивчалася за 

таким комплексом психодіагностичних методик: «Діагностика комунікативних 

і організаторських здібностей» (В. Синявський, Б. Федоришина), «Методика 

виявлення стратегій поведінки в конфлікті» К. Томаса, «Методика діагностики 

міжособистісних відносин» Т. Лірі. 

Методи математичної статистики: кореляційний та факторний аналізи. 

Статистичну обробку отриманих результатів проведено за допомогою 

комп’ютерної програми SPSS.17.0. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що  

вперше: 

- розроблено концептуальну модель формування професійно 

важливих якостей здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу, яка 
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містить теоретичну базу, обґрунтований комплекс методів і 

психодіагностичних методик дослідження та комплексну тренінгову програму 

формування окремих її структурних компонентів; 

- на емпіричному рівні виявлено особливості змісту, структури, 

проявів професійно важливих якостей здобувачів вищої освіти у сфері 

ресторанного бізнесу за такими структурними компонентами, як: 

комунікативний, мотиваційний, професійного спрямування, емоційно-

вольовий, індивідуально-психологічний; 

- доведено ефективність використання комплексної тренінгової 

програми розвитку професійно важливих якостей, що виявляється у суттєвому 

поліпшенні показників її структурних компонентів порівняно з фоновими та 

контрольними даними; 

удосконалено: 

- загальні підходи до діагностики, що дало змогу визначити зміст 

структурних компонентів професійно важливих якостей здобувачів вищої 

освіти у сфері ресторанного бізнесу; 

набули подальшого розвитку теоретико-методологічні основи 

формування професійно важливих якостей фахівців ресторанного бізнесу, що 

реалізовано в авторській Комплексній тренінговій програмі. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

рекомендовано до використання при впровадженні заходів з психологічного 

забезпечення навчальної і професійної діяльності у: ЗВО України; лабораторіях 

професійної діагностики і профорієнтації; соціально-психологічних службах 

під час роботи з молоддю при державних міських адміністраціях; центрах 

довузівської підготовки та установах Міністерства освіти і науки України. 

Положення, висновки і рекомендації дисертації апробовано і 

впроваджено у навчальний процес: КНТЕУ при викладанні дисциплін 

«Психодіагностика», «Психокорекція», «Практична психологія» (довідка про 

впровадження від 09.06.2017 № 1770/20); Державного вищого навчального 

закладу «Ужгородський національний університет» під час викладання 



10 

дисциплін «Психологія організації», «Психологія управління», 

«Психодіагностика», «Основи психокорекції» (довідка про впровадження від 

08.06.2017 № 1739/01-27); Рівненського інституту ВНЗ «Відкритий університет  

розвитку людини «Україна» під час підготовки студентів-психологів та 

студентів, що навчаються на економічному напряму підготовки при вивченні 

дисциплін «Психологічні основи роботи з персоналом», «Креативний 

менеджмент», «Психодіагностика», «Психокорекція» (довідка про 

впровадження від 08.06.2017 № 01/21-84); Університету державної фіскальної 

служби України під час викладання дисциплін «Психологія», «Професійна 

психологія та конфліктологія», «Методика викладання економіки», 

«Психологія діяльності та навчальний менеджмент», «Психологія 

комунікативного впливу» (довідка про впровадження від 12.06.2017 № 1375/01-

23); Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика для 

студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» протягом 

2015–2017 рр., а саме: апробовано психологічні технології оптимізації 

мотиваційної та комунікативної сфер особистості (довідка про впровадження 

від 19.05.2017 № 348). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження оприлюднено на наукових та науково-практичних 

зібраннях, а саме: ІІ Всеукраїнському конгресі з організаційної та економічної 

психології (Кам’янець-Подільський, 28–30 травня 2015 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми наукового та освітнього 

простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» (Мукачево, 14–15 

травня 2015 р.), вузівській науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених (Київ, 3 грудня 2015 р.), Міжнародній психолого-

педагогічній конференції «Інноваційні методи психолого-педагогічної практики 

у світлі євроінтеграційних процесів» (Берегове, 14–15 квітня, 2016 р.), науково-

практичній конференції «Проблеми сучасної психології» (Кам’янець-

Подільський, травень 2016 р.), IV науковій конференції «Фундаментальні та 

прикладні дослідження у сучасній науці» (Харків, жовтень 2016 р.), 
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ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції з організаційної та 

економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: 

сприяння регіональному розвитку» (Харків, 1–3 червня, 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження оприлюднено у 13 наукових 

публікаціях, 6 з яких надруковано у наукових фахових виданнях, з них три у 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних, та 7 – в 

інших виданнях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (282 найменувань), чотирьох додатків. 

Основний зміст роботи викладено на 191 сторінці комп’ютерного тексту. 

Робота містить 13 таблиць та 4 рисунки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ 

ЯКОСТЕЙ У ПРОФЕСІОГЕНЕЗІ ОСОБИСТОСТІ 

 

 

1.1. Наукові підходи до вивчення професійно важливих якостей у 

системі професіогенезу особистості 

 

Складність і різноманіття взаємозв’язків особистості й діяльності 

зумовлюють процес професійного розвитку фахівця в системі професіогенезу. 

Психологічне вивчення трудової діяльності дає змогу не тільки обґрунтувати 

шляхи, методи і засоби удосконалення діяльності, але також досліджувати 

фундаментальні явища психіки (формування суб’єкта праці, розвиток 

здібностей, компетентностей, становлення особистості професіонала, 

механізми регуляції функціональних станів, проявів особистісних властивостей 

у трудовій діяльності) [1, 14, 64, 92, 190]. 

Важливим фактором, який визначає вимоги сучасної діяльності до 

спеціаліста, є зміни, що відбулися у соціально-економічній сфері, коли різко 

загострилась конкуренція, збільшились ризики й протиріччя у галузі 

виробництва і надання та споживання різноманітних послуг [3, 51, 64]. 

Основними визначальними компонентами професійної придатності є 

професійно важливі якості (ПВЯ), що у професіогенезі розглядаються, як 

якості, які необхідні людині для успішного розв’язання професійних завдань 

[12, 66, 80, 93, 106, 173]. У психології під ПВЯ традиційно розуміють здатності 

людини до професійної діяльності в широкому сенсі цього слова [3, 12, 30 35, 

64, 93, 122]. Професійна придатність залежить не стільки від сукупності 

початкових ПВЯ, скільки від їх структури. До професійно-важливих якостей 

відносять: природні задатки; професійні знання, навички і компетентності, що 

отримують у процесі професійного навчання і самопідготовки; індивідуальні 

психологічні особливості (ІПО) майбутніх фахівців (мотивація, спрямованість, 
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характер); психофізіологічні особливості (темперамент, особливості вищої 

нервової діяльності); особливості психічних процесів (відчуття, сприймання, 

пам’ять, мислення, уява); у деяких видах діяльності – анатомо-фізіологічні 

характеристики [12, 46, 52, 57, 66, 80, 92, 120, 173]. 

Щодо розуміння ПВЯ існує багато різних підходів і думок стосовно 

змісту самого терміну. Розглядаючи кожну із професійно-важливих якостей, 

перш за все треба визначити наскільки стабільна ця якість, наскільки вона 

піддається розвитку і компенсації в процесі навчання і професійної діяльності. 

Не менш важливими вважаються питання щодо того, з якими професійними 

задачами пов’язане значення тієї чи іншої якості, який діапазон індивідуальних 

її відмінностей, і, на кінець, як включається дана якість у структуру особистості 

працюючої людини. Але, не зважаючи на величезний потенціал і науковий 

досвід психології, на жаль, на сьогоднішній день не всі питання вдалося 

з’ясувати, проте відповіді на багато з них можна знайти у працях вітчизняних 

психологів [3, 19, 33, 53, 151]. 

На думку В. Шадрикова, професійно-важливі якості розглядають як 

внутрішні умови, через які взаємно пов’язані зовнішні впливи і вимоги 

діяльності, що є основою формування психологічної системи діяльності [190]. 

Як стверджує Є. Єрмолаєва, ПВЯ є психологічним потенціалом для 

формування знань, навичок і умінь, які виявляються необхідною умовою й 

цінним ресурсом для формування професійних компетентностей [61].  

З погляду на досліджувану проблему А. Маркової, функціями ПВЯ 

можуть виступати як власне психічні та особистісні, так і біологічні властивості 

суб’єкта професійної діяльності – соматичні, морфологічні, нейродинамічні та 

інші [148]. 

На думку Ю. Котелової, є пропозиція віднести до професійно-важливих 

якостей психологічні особливості сенсорної, розумової, моторної діяльностей, а 

також особливості уваги, мислення, пам’яті, емоційно-вольової сфери та 

індивідуально-типологічні властивості особистості [67]. 
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Вчені Б. Душков, А. Корольов, Б. Смірнов відзначають, що крім 

індивідуальних якостей особистості, а саме окремі психічні і психомоторні 

властивості (виражені рівнем розвитку відповідних процесів), до ПВЯ такoж 

відносяться фізичні якості, що вимагають певні професії і сприяють успішному 

оволодінню цією професією [63]. 

Такі науковці, як А. Ковальова, М. Корольчук, О. Кокун, М. Макаренко, 

В. Мясищев, Б. Теплoв вважають, що ПВЯ є інтегрованими психофізіологічними і 

психологічними утвореннями, які в процесі конкретної професійної діяльності 

формуються у спеціальні (професійні) здібності [55, 64, 85]. 

Деякі фахівці звертають увагу на структуру ПВЯ як визначальний 

критерій, що забезпечує формування професійної придатності суб’єкта. Так, 

Є. Клімов виокремлює п’ять основних складових професійно-важливих 

якостей, а саме: 

1. Громадські якості як рівень ідейних моральних цінностей людини як 

члена колективу, суспільства; 

2. Ставлення до праці, професії, а також інтереси та схильності до даної 

сфери діяльності; 

3. Дієздатність, яка утворюється якостями, важливими в багатьох і різних 

видах діяльності (широта розуму, його глибина, гнучкість та ін.); 

4. Окремі, конкретні, спеціальні здібності, що вважаються, як важливі для 

даної роботи, професії або для відносно вузького їх кола; 

5. Навички, звички, знання, досвід [53]. 

Водночас А. Карпов розрізняє чотири основні групи індивідуальних 

якостей, що утворюють у сукупності структуру професійної придатності до їх 

застосування, а саме: 

• абсолютні ПВЯ - властивості, необхідні для виконання діяльності 

як такої на мінімально припустимому або нормативно-заданому – середньому 

рівні; 
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• відносні ПВЯ, що визначають можливість досягнення суб’єктом 

високих («наднормативні») кількісних і якісних показників діяльності («ПВЯ 

майстерності»). 

• мотиваційна готовність до реалізації тієї чи іншої діяльності 

(доведено, що висока мотивація може істотно компенсувати недостатній рівень 

розвитку багатьох інших ПВЯ, але не навпаки); 

• анти-ПВЯ: структура професійної придатності передбачає 

мінімальний рівень їх розвитку або навіть їх відсутність. Це властивості, які 

виступають професійними протипоказаннями до тієї чи іншої діяльності. Вони, 

на противагу якостям перших трьох груп, корелюють з параметрами діяльності 

значимо, але негативно [51]. 

Психологами встановлено, що будь-яка діяльність реалізується на базі 

системи професійно-важливих якостей, що є набором своєрідних 

симптомокомплексів індивідуальних властивостей особистості, специфічних 

для тієї або іншої професійної діяльності. Симптомокомплекси формуються у 

суб’єкта під час освоєння ним відповідної діяльності й містять у собі 

специфічні підсистеми ПВЯ, що забезпечують виконання кожного чергового 

етапу професійної діяльності (формування концептуальної моделі вектора 

«мотив - мета, планування діяльності, переробка поточної інформації, 

прийняття рішення, дії, перевірка результатів, корекція дій) [1, 3, 51,64, 106, 

115, 161]. 

Диференціація професійно-важливих якостей у відповідності до даних 

критеріїв має особливе значення на стадії підбору персоналу і використання 

адекватних методик виявлення й оцінки соціально-психологічних особливостей 

майбутніх фахівців [64, 173]. 

Ще одним критерієм у професійних вимогах до особистості є ступінь 

змінності, здатність до швидкого тренування, індивідуальні характеристики. 

Практичне значення вірної диференціації ПВЯ за цим критерієм визначається 

тим, що оцінюється рівень розвитку тих якостей особистості, які, будучи 

професійно важливими, погано піддаються тренуванню, змінам у процесі 



16 

навчання та практичної роботи. Виявлено, що в процесі навчання менш за все 

піддаються змінам характеристики психічних процесів та функцій, а також 

психологічний тип людини, моральні якості, деякі риси характеру 

(відповідальність, добросовісність, акуратність, скромність, 

дисциплінованість). Крім того, вивчаючи вимоги професій до особистості, 

можна їх узагальнити за рівнем спеціальності ПВЯ. У цьому відношенні 

доцільно відрізняти загальнопрофесійні якості, що окреслюють успіх 

навчальної роботи всіх спеціалістів або ж великі їх групи та спеціальні якості, 

активно включені в діяльність лише у спеціалістів окремого профілю, за 

конкретним фахом [53, 70, 92, 151]. 

Враховуючи різні спеціальності, повну ієрархію груп ПВЯ спеціалістів 

можна показати в такому вигляді: якості, необхідні будь-якому сучасному 

спеціалістові; професійно важливі для випускників всіх вищих навчальних 

закладів певного спрямування; загальні і важливі для фахівця того чи іншого 

напряму діяльності, що відображають своєрідність роботи фахівця визначеного 

профілю професійної діяльності (управлінської, підприємницької, торговельної, 

банківської, туристичної, ресторанної галузей); спеціальні якості, специфічні 

тільки для якогось конкретного спеціаліста [51, 64, 92, 119, 173]. 

Свою позицію щодо загальної класифікації ПВЯ мають М. Дмітрієва, 

А. Крилов, А. Нафтульєв. Науковці диференціюють ПВЯ відносно критерію 

відмінностей психічних процесів і властивостей людини. Ця група вчених 

виокремлює індивідуально-типологічні якості особистості, атенційні, 

психомоторні, мнемічні, імажинітивні, мисленеві і вольові ПВЯ [26, 33, 92,154]. 

Відповідно індивідуально-типологічні якості мало змінюються впродовж 

професійної діяльності й відносяться до найбільш стабільних якостей. При 

цьому, одна й та ж типологічна якість може мати як позитивні, так і негативні (з 

точки зору професійної успішності) прояви: слабкість нервових процесів 

визначає низький рівень працездатності, і в той же час високу чутливість; 

інертність нервових процесів проявляється в малих показниках швидкості 

нервової діяльності і в міцності тимчасових зв’язків. Таким чином, природна 
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недостатність в області однієї функції компенсується перевагою в області 

іншої, не менш важливої. А різні типи вищої нервової діяльності (ВНД) 

необхідно розглядати не як різні ступені досконалості нервової діяльності, а як 

різні способи врівноваження організму із середовищем [85, 93, 154, 159].  

Сенсорні і перцептивні якості охоплюють практично весь спектр всіх 

видів чутливості – від зорової і слухової до смакової і нюхової.  

Б. Ананьєв, М. Макаренко, С. Максименко пропонують розглядати в 

якості основної характеристики сенсорики людини загальний для даного 

індивіда спосіб чутливості, що є властивістю сенсорної організації людини в 

цілому. Ця загальна властивість, що в психології називається сенситивністю, 

входить у структуру темпераменту [85, 92]. 

Тип нервової системи конкретної людини впливає на загальний характер 

чутливості всіх його аналізаторів. Швидкість відчуття й розрізнення залежить 

від рухливості нервових процесів та їх рівноваги (у рухливих швидкість 

відчуття більша, у загальмованого типу диференціювання більш точне). 

Стійкість рівня чутливості залежить від того, яка сила нервових процесів, їх 

рухливість і рівновага [11, 19]. 

Друга характеристика сенсорних процесів, що має велике значення для 

успішності в багатьох видах професійної діяльності, – рівень чутливості 

аналізаторів. Для розвитку різних видів чутливості в загальній сенсорній 

організації людини характерна нерівномірність: у однієї і тієї ж людини може 

бути підвищена чутливість кольорового зору чи музикального слуху. 

Стабільність сенсорних і перцептивних ПВЯ особистості значно зростає 

під впливом професійного досвіду чи спеціальних тренувань [3, 51, 66]. 

Аттенційні якості. Професійно важливі властивості уваги – 

інтенсивність її концентрації, стійкість, швидкість переключення, широта 

розподілу – по-різному виступають в різних видах діяльності. Всі 

характеристики уваги тією чи іншою мірою визначаються типологічними 

особливостями нервової системи і тому мало змінюються. Як відомо, з віком 

рухливість їх дещо знижується і можна очікувати сповільнення швидкості 
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переключення уваги, але лише там, де вона не підтримується професійним 

досвідом [52, 92, 115]. 

Паралельно з формуванням аттенційних навичок відбувається й 

інтелектуалізація уваги, опосередкування її активом мисленнєвих і мнемічних 

властивостей, включення уваги в систему професійного досвіду у 

підприємницькій діяльності [35, 51].  

Психомоторні якості. У будь-яку трудову діяльність так чи інакше 

включена система дій. У різних видах праці дії мають різний характер, але для 

всіх дій, в тому числі не тільки моторних, але й сенсорних, і розумових, 

характерні: 

1) доцільність (цілеспрямованість); 

2) адекватність  поточної побудови дій поточного стану об’єкта праці; 

3) опосередкованість дії знаряддями праці; характер її змінюється з ходом 

технічного процесу (дії над предметами за допомогою засобів праці 

замінюються чи доповнюються діями над самими засобами праці); 

4) поліефективність трудових дій, що означає можливість виконання 

однієї і тієї ж дії за допомогою різних груп м’язів.  

5) визначене співвідношення фіксованих, автоматичних і змінних 

компонентів; 

6) суспільна обумовленість трудових дій, що виражається в тому, що 

вони регулюються не тільки людиною, що їх виконує, але й іншими людьми, 

(зсередини) чи матеріалізованими результатами діяльності інших людей 

(інструкціями – кресленнями, технологічними картами). 

Аналізуючи загальну побудову діяльності, О. Леонтьєв підкреслює, що 

людська діяльність не існує інакше, як у формі дій чи ланцюжка дій. Одна і та 

ж дія може реалізовувати різні діяльності, може переходити із однієї діяльності 

в іншу. Це відносно самостійні процеси, підвладні свідомій цілі [50, 57, 80,151]. 

Мнемічні якості. Для успішної трудової діяльності мають значення різні 

мнемічні якості: об’єм пам’яті, швидкість запам’ятовування, надійність 

збереження засвоєного матеріалу, точність і швидкість відтворення, готовність 
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пам’яті до швидкого відтворення матеріалу в потрібний момент. Професійна 

пам’ять може оперувати зоровими образами, слуховими (у бізнесмена, 

підприємця, управлінця), руховими (у налагоджувальника, акробата), 

дотиковими (у брокера, технолога), нюховими і смаковими (у працівників 

харчової, парфумерної промисловості). Це може бути пам’ять на обличчя (у 

менеджера, керівника, бізнесмена, педагога), на графічний і цифровий матеріал, 

нарешті, змістом професійної пам’яті можуть бути художні образи, слова, 

поняття, ідеї [53, 64].  

Істотна роль у розвитку професійної пам’яті, в надійності збереження і в 

точності відтворення матеріалу належить мотивації. Мається на увазі і 

мнемічна спрямованість (мотивація у вузькому сенсі), і відношення до праці, до 

своєї спеціальності, до своїх професійних задач. Таким чином, способи 

удосконалення професійної пам’яті полягають у формуванні відповідних 

мотивів і установок [66, 115, 151]. 

Імажинітивні якості. Індивідуальні відмінності в характеристиках уяви і 

фактори, що впливають на динаміку імажинітивних якостей, вивчені мало. 

Можна говорити лише в загальному плані про крайні прояви жалюгідності, 

обмеженості образів уяви, з однієї сторони, і яскравості, плідності, 

оригінальності цих образів – з іншої. В психології творчості вивчення творчого 

мислення об’єднується з аналізом прийомів творчої (продуктивної) уяви. 

Отримані деякі дані, що свідчать про можливість цілеспрямованого 

формування цих властивостей і прийомів [52, 120, 156]. 

Мисленнєві якості. Мислення, включене в трудову діяльність, 

досліджувалося Б. Тепловим і було названо ним практичним. Б. Теплов 

відзначав ряд особливостей практичного мислення: 1) воно безпосередньо 

вплетене в практичну діяльність, результати рішення тут же підлягають 

перевірці; 2) складається план операцій, який відноситься не до символів і 

знаків, а до реальних об’єктів чи процесів; 3) майже завжди присутній 

жорсткий ліміт часу, що створює неможливість висунення багатьох гіпотез [52, 

120, 187]. 
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У подальшому, продовжуючи вивчення мислення в діяльності, В. Пушкін 

запропонував для нього термін «оперативне» мислення, безпосередньо 

вплетене в трудову діяльність людини [189, с. 24].  

Вольові якості. У трудовій діяльності роль волі, вольових властивостей 

особистості дуже велика, так як в процесі праці часто виникають різні 

неочікувані труднощі: «опір матеріалу» (в широкому сенсі слова), 

непередбачувані зміни виробничої ситуації, втома, монотонія. Без подолання 

цих зовнішніх і внутрішніх труднощів діяльність не може бути успішною. 

Разом з тим, значення тих чи інших вольових властивостей таких, як 

цілеспрямованість, завзятість і наполегливість, рішучість і сміливість, 

ініціативність і самостійність, витримка і самовладання нерівнозначне для 

різних професій. Значення тієї чи іншої вольової властивості визначається 

характером праці, особливостями професійного середовища, специфічними 

труднощами [66, 134]. 

Така характеристика ПВЯ у відповідності до критерію відмінностей 

психічних процесів і властивостей людини відтворює лише загальні 

особливості людини у системі професіогенезу, не конкретизуючи при цьому 

відповідні спеціальні характеристики особистості як майбутнього фахівця.  

В умовах сьогодення професійно-важливі якості в системі професійної 

групи «людина-людина», за критерієм класифікації професій, на науковому 

рівні залишаються малодослідженими, і водночас особливої уваги 

заслуговують серед теоретико-методологічних й емпіричних пошуків у 

готельно-ресторанній і підприємницькій сферах діяльності [133, 134].  

Враховуючи все різноманіття професій і вимоги до ПВЯ у системі 

«людина-людина», можна констатувати, що незалежно від профілю, 

спеціалізації, кожна професія потребує ґрунтовного вивчення й обґрунтування 

спеціальних професійних вимог та особливостей діяльності. Особливо 

актуальними, на наш погляд, є дослідження у готельно-ресторанній сфері, 

зокрема, ресторанному бізнесі, оскільки такий тип підприємств з кожним роком 
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зростає приблизно на 10-11 % за рік, незважаючи навіть на економічну 

стагнацію у суспільстві [120, 129, 156, 159, 186].  

Недостатній науковий досвід дослідження ПВЯ у сфері ресторанного 

господарства все ж має певні напрацювання відносно особистості фахівця у 

даній галузі діяльності. Так, успіх професійної діяльності значною мірою 

залежить від особистості керівника, який і вважається ініціатором 

підприємницької діяльності, а найчастіше організатором та виконавцем робіт 

одночасно. Загальновизнаними якостями та рисами характеру підприємця 

прийнято вважати бажання досягти успіху, ініціативність, самостійність, 

уміння вести справу та інші. Зокрема, треба відзначити, що підприємець як 

людина, має бачити й оцінювати можливості бізнесу, формувати необхідні 

матеріальні, фінансові та трудові ресурси, одержувати вигоду від їх 

використання, виявляти ініціативу в новій справі, ефективно керувати 

людськими ресурсами, а також гарантувати їх [64, 92, 139, 185, 190, 207].  

Досвід світової економіки, дослідження західних спеціалістів свідчать 

про те, що талановитим підприємцем може бути далеко не кожен, а лише 5-7 

чоловік зі 100 працездатних [35, 186, 190]. 

Треба відзначити, що в стабільній економічній ситуації з насиченими 

ринками збуту продукції і послуг природні здібності підприємця більшою 

мірою мають спиратись на високий рівень професіоналізму та освіти, в той час 

як у перехідних економіках недостатність знань певною мірою заміняють такі 

якості, як уміння йти на ризик, брати на себе відповідальність у невизначених 

ситуаціях тощо.  

Професійно-важливі якості підприємців поєднують у собі природні якості 

(тобто визначені особливостями нервової діяльності людини), ділові якості 

(формуються у процесі здобуття освіти й досвіду професійної кваліфікації), 

саме вони й характеризують організаційні та управлінські здібності. 

Виокремлюють ще й групу соціально-психологічних якостей підприємця, 

зокрема такі, як потреба досягнення успіху, самовизначення у виборі, 

професіогенезі й у соціальному житті, потреба заснувати власну справу, 
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зробити щось нове, знайти новий шлях розв’язання проблеми тощо. Більше 

того, в суспільстві потрібно враховувати культуру підприємницької діяльності, 

в основі якої важливе місце посідають питання, пов’язані з визначенням 

ділових якостей підприємця, надання пріоритетності певним із них. Саме такі 

процеси відбуваються постійно в різних країнах з розвинутою ринковою 

економікою. Зокрема, в США, Японії, країнах Західної Європи перевага 

надається таким якостям підприємця, як здатність створювати нові цінності, 

включати нові технології нову продукцію, нові види послуг, вміння добиватися 

успіху, чесність у стосунках з партнерами, споживачами [92, 115, 154, 156, 184, 

191].  

Свою класифікацію професійно-важливих якостей І. Тирпак пропонує 

залежно від визначення певної групи здібностей і відповідно до них певних 

підгруп ділових якостей підприємця торговельно-економічної сфери у системі 

професіогенезу. Таким чином, за І. Тирпаком до ПВЯ підприємця відносять: 

• Природні (фізіологічні) здібності: кмітливість, оригінальність 

мислення, винахідливість, сміливість, здатність до ризику, незалежність думок, 

автономність дій, швидкість реакції на зміни ситуації, в тому числі в ринковій 

економіці, контактність у налагодженні зв’язків із оточуючим співтовариством.  

• Соціально-психологічні умови: потреба досягти успіху в роботі, 

потреба досягти визнання в суспільстві, лідерство в колективі, здатність до 

самоорганізації, потреба самореалізуватись в підприємницькій діяльності, 

ініціативність, визначення принципів справедливості в розподілі доходів, 

потреба знайти новий шлях у вирішенні проблем, потреба заснувати власну 

справу. 

• Професіоналізм: рівень освіти, обізнаність із основами 

підприємництва, вміння самостійно виконувати функції, пов’язані з 

підприємницькою діяльністю, вміння оцінювати реальну економічну ситуацію, 

вміння самостійно приймати рішення. 

• Організаційні здібності: вміння організовувати виробничий процес, 

вміння керувати людськими ресурсами, здатність узгоджувати власні інтереси 
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партнерів, найманих працівників, вміння знаходити споживача власної 

продукції. 

• Управлінські здібності: здатність аналізувати економічну ситуацію, 

здатність прогнозувати можливий стан підприємства, здатність приймати 

оптимальні рішення щодо роботи підприємства, здатність управляти капіталом 

[167]. 

Важливо врахувати, що з удосконаленням законодавчої бази, насиченням 

товарних ринків, підвищенням обізнаності населення з основами 

підприємницької діяльності, вимоги до фахівців торговельно-економічної 

сфери в системі професіогенезу будуть зростати, адже професійно-важливі 

якості бізнесмена є не тільки його характеристикою, але й значною мірою 

відображають сутність та спрямованість підприємницької діяльності. 

Також варто відзначити, що незалежно від класифікацій науковцями ПВЯ 

на певні підгрупи і категорії, кожен майбутній фахівець має для себе 

самостійно визначити, де він знаходиться сьогодні, тобто реально оцінити 

можливості з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників, куди він хоче 

рухатися завтра і як збирається це все реалізувати в майбутньому. Адже ПВЯ, 

не думку більшості авторів, – це, в першу чергу, характеристика бажань 

працювати і розвиватися в певній сфері діяльності, а також сукупність мотивів і 

намірів досягати успіху і бути кращим на ринку праці, тобто тільки від 

особистісного прагнення і старання фахівця залежить успіх його професійної 

діяльності, а, отже, і рівень розвитку ПВЯ в системі професіогенезу особистості 

[3, 52, 66, 120, 134, 151]. 

Професіогенез фахівців ресторанної справи, становлення особистості як 

професіонала, розвиток і вдосконалення професійно-важливих якостей людини 

– це все є неодмінно як самостійним здобутком окремого фахівця, так і 

спільним організаційним досягненням.  

Вивчення проблеми формування особистості в зв’язку із професійною 

діяльністю, розробка її теоретичних, методологічних підходів і рішень 
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ґрунтуються, насамперед, на досягненнях у галузі організаційної психології, 

психології особистості та психології праці [14, 46, 122, 194]. 

Проблема формування особистості професіонала є комплексною і 

змістовно в ній можна виділити і розглядати психологічні, професійні, 

фізіологічні, медичні, соціальні й інші аспекти. У психологічному плані ця 

проблема, в основному, пов’язана з вивченням закономірностей формування 

операціональної структури діяльності в процесі професіоналізації й у 

залежності від індивідуальних, групових і загальних особливостей особистісної 

сфери, а також розвитку (мотивів та інтересів, здібностей, емоційно-вольової 

сфери, професійно важливих якостей) на різних етапах професійного шляху й у 

різновидах трудової діяльності [46, 134, 190, 208]. 

Професійний розвиток особистості більшість авторів розглядають як 

інтеграцію двох процесів: розвиток особистості в онтогенезі, тобто на всьому 

життєвому шляху, і професіоналізація особистості з початку професійного 

самовизначення до завершення активної трудової діяльності. 

В узагальненому вигляді професіогенез особистості, як суб’єкта 

професійної діяльності, можна представити таким чином: передпрофесійний 

розвиток (від народження до 12 років); розвиток під час вибору професії (з 11 – 

12 до 14 – 18 років). Окрім того, розвиток у період професійної підготовки і 

подальшого становлення професіонала, що включає такі стадії: професійного 

навчання з 15 – 18 до 19 – 23 років; професійної адаптації з 19 – 21 до 24 – 27 

років; розвитку професіонала (з 21–27 до 45–50 років); реалізація професіонала 

(45–50 до 60–65 років); спаду (з 61–66 і більше років) [14, 80, 189]. 

На думку М. Корольчука, В. Корольчук та І. Мостової, своєрідним 

прологом до професіоналізму є процес адаптаційного входження у професійну 

діяльність, що включає формування мотивації, професійне самовизначення, 

оволодіння професійними знаннями, навичками, уміннями й розвиток 

провесійно важливих якостей, що відповідає стадії професійного навчання у 

професіогенезі особистості [61].   
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Отже, поняття «професіогенезу» розглядаємо як безперервний процес 

становлення: фахівця, який починається з моменту вибору майбутньої професії 

і закінчується тоді, коли фахівець припиняє активну професійну діяльність, 

тобто результатом професіогенезу є досягнутий рівень професіоналізму. При 

цьому, адаптаційне входження є ключовою ланкою професіогенезу, що 

зумовлює успішність підготовки особистості до виконання конкретних 

професійних функцій. 

Звісно, в міру того, як розвиваються соціально-економічна сфера, 

інформаційні системи, взагалі відбувається зміна стратегій розвитку 

суспільства, змінюються і критерії вимог до особистості в професіогенезі, а 

отже, і до фахового досвіду й визначення професійно-важливих якостей. Діяти 

за сталими установленими нормами і правилами поведінки вже не актуально.  

Соціум вимагає від особистості професіонала такий набір ПВЯ, який 

повністю буде відповідати тим вимогам і потребам, що передбачає та чи інша 

професія, варто при цьому врахувати, що професіографічний ряд помітно 

змінився з наростаючим темпом конкурентності, ризиків, непередбачуваних і 

мало прогнозованих ситуацій у середовищі виробничої діяльності. Так, 

наприклад, лідер у сфері ресторанного бізнесу має не тільки діяти у 

відповідності до ситуації і володіти нею, а й прогнозувати, передбачати зміни 

та бачити пов’язані з ними нові можливості. Для того, щоб стати лідером певної 

групи, організації, всього колективу, людина повинна бути наділена особливою 

харизмою впевненості у собі і своєму трудовому товаристві, мати 

організаторські здібності, прагнути до співробітництва, вміти надихати людей, 

бути проінформованою щодо справ групи, відзначатися високим рівнем 

авторитету серед колег [66, 139, 140, 173, 185, 194].  

В умовах сьогодення напрацьовано багато програм щодо підготовки 

фахівців в тій чи іншій галузі виробництва і формування ПВЯ особистості в 

системі професіогенезу, які базуються, в першу чергу, на розвитку 

особистісних якостей, здібностей до інтуїтивного, швидкого прийняття рішень, 

та сміливості діяти і відповідати за них. Нині акцент у підготовці фахівців 
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готельно-ресторанної справи спрямований на якість освіти, формування 

професійних компетентностей, здатностi розуміти інших людей, уміння 

співпрацювати, взаємодіяти, впливати і керувати персоналом та  створювати 

атмосферу довіри, розуміти цілі та вміло вибирати методи їх досягнення [3, 15, 

50, 66, 115, 161, 191, 194].  

Таким чином, потрібно зазначити, що будь-яка професійна діяльність 

реалізується на базі системи ПВЯ, що у свою чергу, потребує їх певної 

сукупності, яка є їх закономірно організованою політипологічною системою. 

Система професійно-важливих якостей виступає як певна сукупність 

суб’єктивних властивостей, що виявляється специфічною для тієї чи іншої 

діяльності. Вона не задана в готовому вигляді, а формується у суб’єкта праці в 

професіогенезі під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників і зумовлює 

ефективність професійної діяльності на усіх етапах професіогенезу [133, 134]. 

До того ж, аналіз літератури показав різноманіття наукових підходів 

щодо понятійного апарату, змісту, впливу на формування професійних 

особливостей зовнішніх і внутрішніх чинників і те, що дослідження, в 

основному, спрямовано на фахівця системи «людина – техніка». Водночас, як у 

теоретичних, так і практичних аспектах професіогенез майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу залишається малодослідженим, що, в свою чергу, мотивує 

до подальшого емпіричного вивчення й аналізу особливостей професійно-

важливих якостей особистості в системі професіогенезу.  

Формування особистості професіонала здійснюється впродовж усього 

його професійного життя: починаючи із виникнення мотиву освоїти певний вид 

діяльності, продовжується підготовкою у вищому навчальному закладі, 

професійною діяльністю за фахом й досягненням високого рівня професійної 

майстерності та зрілості. У цьому ж процесі професійного розвитку – 

професіогенезі, який є досить складним і тривалим, зароджуються та 

вдосконалюються професійно-важливі якості.  

Як зазначають науковці, формування особистості – це процес зміни 

особистості при взаємодії її з реальною дійсністю, утворення фізичних і 



27 

соціально-психологічних новоутворень у структурі особистості. Формування 

професійно-важливих якостей – це їх утворення та розвиток у процесі 

професіогенезу особистості [46, 64, 85, 120]. Динаміка становлення наукових 

визначень і уявлень відносно понятійного апарату, теоретико-методологічних 

досліджень професійно-важливих якостей має тривалу ґрунтовну історію, 

проте, в основному, даний науковий пошук спрямовано на фахівця системи 

«людина – техніка», в той же час, як у теоретичних, так і практичних аспектах 

професіогенез майбутніх фахівців ресторанного бізнесу залишається 

малодослідженим, що, в свою чергу, мотивує до подальшого емпіричного 

вивчення й аналізу особливостей професійно-важливих якостей особистості в 

системі професіогенезу. До того ж, психологічні умови професійної підготовки 

є також малодослідженими, оскільки подібний вид роботи запроваджено 

відносно нещодавно, і вона ще не набула нормативного характеру для студентів 

і зазвичай психологічну підготовку не завжди сприймають як актуальну та 

особистісно необхідну й формально ставляться до неї. За цих обставин 

залишається актуальним і пошук шляхів підвищення результативності 

професійного зростання серед майбутніх фахівців, а, отже, і гуманізації 

навчання. 
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1.2. Теоретико-методологічні засади формування психологічних умов 

професійно-важливих якостей 

 

Професії різних типів припускають наявність у людини професійно 

важливих якостей, природних задатків, особливої схильності до виконання 

специфічних професійних завдань. Розвиток ПВЯ визначає рівень успішності 

професійної діяльності й якість професійної майстерності особистості. У свою 

чергу, розвитку і формуванню професійно-важливих якостей сприяють 

спеціально створені психологічні умови, які дають можливість особистості 

швидше зорієнтуватися й адаптуватися в ситуації і проявити себе в якості 

спеціаліста більш високого рівня конкурентоспроможності у власній сфері 

професійної діяльності. Саме психологічні умови розвитку ПВЯ є результатом 

успішного працевлаштування та подальшого кар’єрного зростання майбутнього 

фахівця на професійній ниві, надають можливість бути конкурентоздатним на 

ринку праці [19, 51, 64, 120, 173, 190].  

Тому створення необхідних умов для розвитку професійно-важливих 

якостей майбутніх спеціалістів у процесі навчання є одним із головних завдань 

будь-якого вищого навчального закладу (Н. Ортікова, А. Мазаракі, 

С. Максименко, Т. Щербан). Враховуючи основну мету державної політики в 

галузі освіти про створення умов для розвитку особистості і творчої 

самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти та 

організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних 

цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень, 

можна з впевненістю констатувати, що завдання забезпечення якості освітнього 

процесу є правовою нормою згідно із законом України про вищу освіту і 

положенням чинного законодавства [33, 70, 92, 119, 129]. 

Таким чином, становлення майбутнього фахівця треба розглядати саме з 

позицій теоретико-методологічних особливостей психологічного забезпечення, 

оскільки дана умова вважається найбільш сприятливою для професійного 
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розвитку фахівця, формування його професійно-важливих якостей в системі 

професіогенезу особистості.  

Аналіз науково-психологічних джерел засвідчив, що проблемі 

удосконалення освітньо-професійної діяльності приділяється значна увага, 

зокрема, таким її аспектам, як: загальним психологічним та дидактичним 

умовам підготовки майбутніх фахівців; формуванню та розвитку особистості у 

процесі навчання; теоретичним та методичним засадам підготовки фахівців для 

сфери послуг [3, 12, 24, 26, 53, 80, 93, 167, 190]. Враховуючи такий науковий 

досвід, можна схарактеризувати особливості психологічних умов професійної 

підготовки і формування професійно-важливих якостей особистості як 

професіонала.  

Так, конкретизуючи теоретико-методологічні знання науковців, 

важливими психологічними умовами професійної підготовки майбутніх 

фахівців є: психологічна готовність до професійної діяльності, що є синтезом 

тісно взаємопов’язаних структурних компонентів (мотиваційного, 

когнітивного, гностичного, емоційно-вольового, креативного, 

комунікативного); врахування індивідуальних особливостей майбутніх фахівців 

у процесі навчально-пізнавальної діяльності; вдосконалення теоретико-

методичної та практичної підготовки студентів до професійної діяльності. 

У теоретико-методологічних підходах щодо формування психологічних 

умов ПВЯ треба враховувати їх генезис з виокремленням наявних важливих 

психофізіологічних якостей (рівень нервово-психічної стійкості, властивості 

нервової системи), які мають спадкову зумовленість, та комплексу соціально-

психологічних якостей (мотиви, спрямованість, суспільна активність, 

особливості комунікації, поведінки), що є продуктом соціально зумовленим. 

Така диференціація ПВЯ дає можливість виокремити методологічні підходи 

щодо їх формування, а саме: психофізіологічні якості потрібно враховувати та 

для соціально-психологічних ПВЯ створювати відповідні умови розвитку [3, 

11, 19, 64].  
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Практичного значення диференціація ПВЯ щодо створення умов їх 

розвитку набуває завдяки оцінці й урахуванню рівня їхньої сформованості: 

ступеня змінності, здатності до тренування й розвитку. Водночас особливої 

уваги набуває виокремлення тих ПВЯ, які в процесі навчання, навіть при 

забезпечені відповідних умов менш за все підлягають розвитку: властивості 

нервової системи, типологічні особливості людини, моральні якості. Деякі риси 

характеру (відповідальність, акуратність, дисциплінованість) потребують 

цілеспрямованого розвитку під час професійного навчання з використанням 

психологічної програми [93, 115, 151, 173].  

Розвиток ПВЯ до конкретного виду діяльності відбувається одночасно як 

у взаємозв’язку, так і взаємодії з процесом розвитку суб’єкта діяльності, 

психічного розвитку людини. Вивчення ролі розвитку особистості у 

формуванні професійно-важливих якостей, проведене В. Бодровим, 

Л. Карамушкою, В. Клименком, Є. Клімовим, О. Кокуном, М. Корольчуком, 

М. Макаренком, С. Максименком, С. Миронцем, В. Осьодло дає змогу вважати, 

що: по-перше, існує визначений ступінь сталості особистісних рис протягом 

життя, але він не є абсолютним – у залежності від умов життя і діяльності (у 

тому числі професійної) лінія розвитку особистості може змінитися; по-друге, 

міра сталості й мінливості різних особистісних властивостей, а також різних 

типів особистості неоднакова; по-третє, різним типам особистості відповідають 

різні типи розвитку [14, 46, 50, 53, 55, 64, 85, 88, 106, 122]. 

У професійній діяльності зміни особистості відбуваються особливо 

інтенсивно у зв’язку з її визначальною роллю й активністю суб’єкта діяльності. 

У процесі тривалої професійної діяльності, що відбувається у конкретних 

соціально-психологічних й економічних умовах, формуються не тільки окремі 

професійно орієнтовані психічні й фізіологічні функціональні системи, але й 

особистість суб’єкта діяльності; формується соціально-професійний тип 

особистості з індивідуальними ціннісними орієнтаціями, характером, стилем 

спілкування й взаємодії. 
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Аналіз теоретико-методологічних джерел формування ПВЯ показали, що 

в онтогенезі найбільш стабільними є якості, які зумовлюють особливості типу 

вищої нервової діяльності, виду темпераменту, екстра-, інтроверсією, 

нейротизмом, емоційною лабільністю та реактивністю особистості [12, 30, 120]. 

Однак, деякі з цих якостей змінюються в процесі становлення професіонала.  

Так, наприклад, тривожність підвищується на початкових етапах 

професійної діяльності, потім починає знижуватися, а через три – п’ять років 

знову повторно поступово підвищується. Хоча потрібно зазначити, що 

психологічні  якості виявляються більш мінливими і піддаються впливам під 

час професійної діяльності, причому, їхня динаміка істотно пов’язана з віковим 

розвитком особистості та адекватністю використання психологічної програми 

[3, 20, 50, 66]. 

Вивчення професійного становлення особистості стає можливим з огляду 

на різні теоретико-методологічні підходи. Так, маніпулятивно-прагматичний – 

передбачає орієнтацію особистості на нормативно схвалений спосіб діяльності, 

що спрямований на визначення рівня розвитку ПВЯ та їх співставлення з 

конкретними вимогами професії до особистості [57, 64]. 

Згідно із позитивно-технократичним підходом відсутні або недостатньо 

розвинені ПВЯ можна сформувати в процесі навчання. У свою чергу, окремі 

фахівці заперечують доцільність даного методу, оскільки вихід за межі вимог 

професії – це важлива необхідність у розвитку особистості, а індивідуальний 

стиль і притаманні форми поведінки у професійній діяльності можуть у 

нестандартних ситуаціях фруструвати спеціаліста [156, 190, 215].  

Етико-гуманістичний підхід вимагає вивчення професіоналізації з огляду 

на індивідуально-психологічні характеристики особистості професіонала [14, 

53, 88].  

Аксіологічний підхід базується на ідеографічному погляді на 

професійний розвиток особистості, оскільки ПВЯ професіонала не стільки 

співставляються з вимогами професії, а набувають поступового розвитку. За 

таким підходом розвиток особистості стимулює перетворення у професійній 
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діяльності з поглибленням уявлень про неї, з досвідом, що призводить до 

нового рівня виконання професійної діяльності, що в свою чергу, стимулює 

розвиток особистості. Тому у аксіологічній концепції професійне становлення 

розглядається як обумовлене насамперед розвитком особистості, яка здатна 

змінити спосіб свого життя і тим самим – забезпечити психологічну регуляцію 

діяльності та рівень її виконання. При цьому, найважливішою детермінантою 

успішності професійного шляху людини є її уявлення про свою особистість 

(«Я-концепція»), спосіб життя, відношення до визначених соціальних ситуацій 

[14, 50, 53]. 

При вивченні теоретико-методологічних особливостей психологічних 

умов формування професійно-важливих якостей більшість вчених вважають, 

що варто брати до уваги цілий комплекс характеристик людини, від яких 

залежить кінцевий успіх професійного становлення [14, 50, 53, 55, 64, 85, 88, 

106, 139].  

Основними з цих характеристик є такі: 

• професійна мотивація як спонукальна і спрямовуюча активність 

особистості на задоволення не тільки біологічних потреб, але і, насамперед, 

потреби в праці, пізнанні, спілкуванні, самоствердженні, самореалізації, 

самовдосконаленні; 

• загальна і професійна підготовленість у формі попередніх (для 

освоєння професії) і кваліфікаційних (з урахуванням рівня професіоналізації) 

знань, навичок, умінь і компетентностей, необхідних для виконання типових і 

позаштатних завдань; 

• рівень функціональної готовності і резервів організму до трудової 

діяльності, розвиток професійно-важливих психофізіологічних функцій 

аналізаторів і фізичних якостей (сила, швидкість, витривалість, спритність); 

• стан індивідуально-психологічних функцій людини і насамперед 

професійно-важливих якостей до конкретної діяльності, що характеризують 

пізнавальні процеси і психомоторику, темпераментальні, характерологічні й 

емоційно-вольові характеристики особистості. 
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Як стверджує Є. Клімов, у людини не можуть бути цілком сформовані 

професійні якості до того, поки вона практично не включиться у 

профпідготовку і відповідну трудову діяльність (здібності формуються у 

діяльності.) У той же час деякі необхідні здібності придатності до професії 

можуть бути сформовані саме завчасно (такі суспільні якості, як відношення до 

праці і дієздатність), навіть мають бути сформовані завчасно [52, 53]. 

У професійному становленні майбутніх фахівців Л. Шнейдер вбачає 

важливість поняття «професійної ідентичності», що, за її словами, 

«аксіоматично» є основними характеристиками людського буття і розвиває 

ідею ідентичності й відособлення [194]. Авторка виділяє декілька етапів 

онтогенетичного становлення професійної ідентичності: 

1. Допрофесійний (дитинство) – формуються фрагментарні знання про 

світ професій, схильності та вибори досить ситуативні та випадкові. 

2. Професійний (підлітковий вік) – відбувається ідентифікація зі своєю 

професією, відособлення від інших видів професійної діяльності. 

3. Інформативний (юність) – пов’язаний із диференціацією професійних 

груп й ідентифікацією особистості з однією із них. Можливий процес успішної 

професійної самоорганізації, а, отже, й ідентифікації. 

4. Професійний (післявузівський період) – побудова образу «ідеального 

професіонала» [139, 140, 194]. 

Як зазначає Г. Балл, гуманістична, особистісна орієнтація професійної 

підготовки передбачає приділення особливої уваги ціннісно-мотиваційному 

стрижневі особистості, який визначає її спрямованість, зокрема, професійну. Це 

ще раз підтверджує, що сформоване ціннісне ставлення до майбутньої 

професійної діяльності сприяє формуванню на належному рівні таких чинників, 

як: професійні знання та уміння, необхідні професійно-важливі якості, що 

забезпечують здатність майбутнього фахівця до високих досягнень у 

професійній діяльності, а отже, професійної самореалізації [3]. 

Узагальнюючи теоретико-методологічні особливості формування ПВЯ у 

майбутніх фахівців ресторанного бізнесу, можемо стверджувати, що навчальна 
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діяльність проходить більш ефективно і дає якісні результати за умови, якщо в 

особистості є глибокі мотиви, що стимулюють до навчання – позитивне 

ставлення до майбутньої професії, потреба в отриманні професійних знань, 

коли потреба виступає як внутрішня умова і джерело різних форм активності 

особистості. При цьому, визнано, що потреба пізнання – це не вроджена 

властивість особистості, а результат її розвитку [33, 46, 50, 64, 80, 85, 88].   

Більшість вчених, з працями яких ми ознайомилися в процесі наукового 

аналізу літератури, наголошує, що для формування підтримки і збереження 

мотивації учіння необхідно, щоб навчальний процес відповідав тим цілям, які 

ставлять перед собою майбутні фахівці, задовольнялись їх пізнавальні потреби 

й інтереси; у навчально-професійній діяльності були б наявними ініціюючі 

чинники – новизна, дослідницькі й творчі елементи; актуалізувалися б 

когнітивні, споживацькі, регуляційні, виконавчі функції й параметри мотивів 

(види, рівні, якості, вияви); диференціювалися мотиви учіння і навчання, типи 

мотивації у різних формах набуття знань, умінь і професійних 

компетентностей, враховувалася б їх взаємодія; враховувалися відмінності 

висхідної мотивації до учіння, яка була наявною у майбутніх фахівців певної 

спеціальності й мотивація власне учіння. Водночас, результативність 

навчально-професійної роботи в багатьох випадках залежить від характеру 

ставлення майбутнього фахівця до обраної професії й бажання нею займатися 

після закінчення фахової підготовки у ВНЗ [3, 33, 46, 57, 92].  

На думку Л. Карамушки, найбільш оптимальним є поєднання внутрішніх 

і зовнішніх мотивів або забезпечення так званої полімотивації професійної 

підготовки майбутніх фахівців. У разі, якщо відбувається актуалізація лише 

одного типу мотивів (внутрішніх або зовнішніх), результати діяльності будуть 

не завжди ефективними, відповідно, якщо говорити про рівень розвитку 

професійно-важливих якостей особистості в системі професіогенезу, то 

керуючись лише зовнішнім чи внутрішнім мотивом майбутній фахівець може 

повністю не задовольнити необхідний рівень домагань відносної певної 

професійної якості. А це, в свою чергу, буде суперечити нормам 
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професіоналізму. Вищий рівень сформованості мотивів, як стверджує 

Л. Карамушка, характеризується наявністю таких мотивів, що належать до 

гуманістичного рівня, а також позитивним ставленням до професії [46]. 

Таким чином, можна стверджувати, що однією з умов ефективного 

формування професійно-важливих якостей майбутніх фахівців є своєчасне 

виявлення домінуючих мотивів вибору професії, характеру відношення до 

обраної професії, можливостей та індивідуально-психологічних особливостей 

кожного з фахівців, що дає змогу вдосконалити професійну підготовку, 

надавати інформацію про професійну діяльність, про можливості застосування 

набутих знань, умінь, професійних компетентностей, розкриваючи нові 

можливості для реалізації особистісного потенціалу особистості як 

майбутнього професіонала. 

Відомий український психолог Г. Костюк наголошує, що розвиток – це 

безперервний процес, який виявляється у кількісних змінах людської істоти, 

тобто збільшення одних і зменшення інших ознак (фізичних, фізіологічних, 

психічних тощо). Однак, він не зводиться до кількісних змін, до зростання того, 

що вже є, а включає якісні зміни. Кількісні зміни зумовлюють виникнення 

нових якостей, тобто ознак, властивостей, які утворюються в ході самого 

розвитку і зникнення старих. Рушійною силою процесу розвитку є результат 

суперечностей між фізичними та соціально-психологічними потребами, з 

одного боку, та наявним рівнем фізичного, психічного і соціального розвитку – 

з іншого. Рушійна сила проявляється у підвищенні фізичної й соціально-

психологічної активності особистості, яка спрямована на розвиток системи 

якостей, необхідних для задоволення певних потреб [66]. 

Аналіз досліджень І. Беха, С. Подмазіна, В. Рибалки, М. Савчина, 

Г. Селевка, Т. Щербан, І. Якиманської свідчить, що лише активні форми 

особистісно-орієнтованого професійного становлення створюють умови для 

ефективного нагромадження кожною людиною свого власного особистісного 

досвіду, самостійного усвідомлення нею загальнолюдських цінностей-ставлень, 

дозволяють їй проявити ініціативу, творчість, самостійність у процесі активної 
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особистісно-значущої діяльності; стимулюють її до природного самовираження 

та самореалізації. Саме такі активні прояви свідомості людини і сприяють 

самостійному становленню професійно-важливих якостей особистості в системі 

професіогенезу, адже професійний розвиток неможливий без особистісного 

зростання [46, 157, 162, 196]. 

До активних форм особистісного розвитку відносять тренінгові заняття, 

спрямовані на самопізнання, самовираження та самовдосконалення 

особистості. Кожна з них – це наперед запланований пізнавальний процес, 

призначений поглибити знання майбутніх фахівців про себе, сформувати 

вміння та навички самопізнання, самооцінки і самовизначення, причому як 

особистісного так і професійного, виявити їхні цінності, ідеї, погляди, 

переконання, поведінку з метою зміни та оновлення. Окрім того, вони 

сприяють розвитку здібностей пізнати інших людей, усвідомлювати їх 

особистісну цінність та суспільну значущість [50, 106, 115, 120, 189, 190].  

Такий підхід щодо активних форм взаємодії з майбутніми фахівцями є 

досить вагомим, але лише як окремий фактор їх професійного становлення в 

якості професіоналів, при комплексному використанні у процесі професійної 

підготовки у ВНЗ. Деякі автори, все ж таки, зазначають важливість 

психологічної підготовки майбутніх фахівців, тобто акцентують увагу на 

формуванні таких психологічних умов, які б могли б якісно забезпечити 

розвиток і становлення професійних якостей [64, 106]. 

Так, основними завданнями психологічної підготовки майбутніх 

фахівців, на думку більшості науковців, має стати цілеспрямована підготовка 

до інформаційного, морального і соціально-психологічного впливу на 

особистість. Автори визначають напрям ефективної психологічної підготовки 

майбутніх фахівців, а саме: особистісно-діяльнісна спрямованість змісту, 

методики, організації психологічної підготовки; концептуальна єдність змісту, 

форм і методів навчання; проблемно-методологічний характер навчання; 

міжпредметні зв’язки в процесі викладання психологічних дисциплін; 

індивідуалізація і диференціація психолого-професійної діяльності [64, 106].  
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Отже, враховуючи погляди багатьох науковців, можемо стверджувати, 

що психологічна підготовка й особистісна активність майбутнього фахівця є 

визначальним компонентом у формуванні професійно-важливих якостей в 

процесі професіогенезу особистості. Адже психологічні умови є лише 

зовнішнім фактором впливу на майбутнього фахівця, а сама позиція 

особистості, враховуючи сукупність мотивів, інтересів, бажаньт – це вже 

усвідомлене цілеспрямоване прагнення з потребою у професійному зростанні, 

а, отже, і розвитку необхідних професійно-важливих якостей згідно обраної 

професії. Проте важливість особистісного фактору у формуванні і становленні 

професійно важливих якостей майбутнього фахівця зумовлює те, що, не 

зважаючи на постійний інтерес науковців щодо розвитку людини, питання 

відносно професіоналізації особистості завжди буде сучасним, оскільки усі 

суспільні явища, в першу чергу, вимагають еволюційних змін в особистісному 

просторі людини, у засвоєнні нового досвіду оволодіння стандартами і 

цінностями стосовно певної професійної спільноти. 

 

Висновок до першого розділу  

 

Аналіз наукових підходів щодо вивчення ПВЯ у системі професіогенезу 

особистості свідчить про їх різноманіття стосовно розуміння змісту самого 

поняття й теоретико-методологічних особливостей формування психологічних 

умов ПВЯ.  

В узагальненому вигляді професіогенез особистості представлено трьома 

періодами: передпрофесійний розвиток; розвиток під час вибору професії та 

розвиток у період професійної підготовки і подальшого становлення 

професіонала, що включає п’ять стадій, а саме: професійного навчання, 

професійної адаптації, розвитку професіонала, реалізації професіонала, спаду. 

Своєрідним прологом до професіоналізму є процес адаптаційного входження у 

професійну діяльність, що відповідає стадії професійного навчання у 
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професіогенезі особистості й характеризується розвитком професійно важливих 

якостей здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу. 

За результатами аналізу наукових праць встановлено, що деякі вчені 

розглядають ПВЯ з коротким тлумаченням змісту: як якості, необхідні людині 

для розв’язання професійних завдань; як здатності до підприємницької 

діяльності у широкому сенсі; як внутрішні умови, що взаємопов’язують 

індивідуальні особливості й вимоги діяльності до особистості; як 

психологічний потенціал і ресурс формування ЗНУ. Інші вчені виокремлюють 

5 груп (компонентів) ПВЯ такі, як: громадські якості; рівень ідейності і 

моральні цінності; ставлення до професії; інтереси і схильності до конкретної 

сфери діяльності; дієздатність та навички, знання і досвід, необхідні для даної 

професії. Окрім того, існує підхід, за яким виокремлено 4 структурних 

компоненти – абсолютні та відносні ПВЯ; мотиваційна готовність; анти-ПВЯ 

(протипоказання). 

Частина вчених виокремлює 7 структурних компонентів ПВЯ: 

індивідуально-типологічні, атенційні, психомоторні, мнемічні, імажитивні, 

мисленєві та вольові. Заслуговує на увагу підхід, що враховує певну ієрархію 

компонентів ПВЯ: якості, які необхідні будь-якому фахівцеві; які важливі для 

випускників усіх ВНЗ; які загальні й важливі для фахівця конкретного напряму; 

якості, які відображають своєрідність і специфічність діяльності (фахівців 

ресторанної справи, менеджерів, туристичної сфери).  

За результатами аналізу наукових джерел щодо теоретико-

методологічних особливостей формування психологічних умов ПВЯ з’ясовано, 

що вчені виокремлюють декілька основних напрямів, а саме: позитивно-

технократичний, етико-гуманістичний, аксіологічний, онтогенетичний, 

професійної ідентичності, домінуючих мотивів, особистісно-орієнтованого 

професійного розвитку та професійно-психологічної підготовки. 

Зважаючи на те, що наукові підходи вивчення і теоретико-методологічні 

основи формування ПВЯ багатовекторні за змістом, структурою, методичним 

інструментарієм, ми зупинилися на інтегральному підході, що базується на 
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структурних компонентах особистості, який системно включає 

комунікативний, мотиваційний, професійного спрямування, емоційно-вольовий 

та індивідуально-психологічний компонент. Такий підхід дає змогу 

обґрунтувати психодіагностичний інструментарій, розробити емпіричну та 

концептуальну моделі дослідження для з’ясування особливостей проявів і умов 

формування ПВЯ фахівців ресторанного бізнесу, що відображено у другому 

розділі дисертаційного дослідження. 

 

Результати, викладені у першому розділі, опубліковані в наступних 

наукових працях автора [133, 134, 139, 140]. 

Список використаих джерел до першого розділу : 

[1, 3, 6, 11, 12, 14, 19, 20, 24, 26, 30, 33, 35, 36, 46, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 

64, 65, 66, 68, 69, 70, 80, 85, 86, 88, 92, 93, 106, 110, 115, 119, 120, 122, 129, 130, 

151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 173, 177, 182, 183, 184, 

185,186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 198, 203, 207, 208, 210, 211]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ 

ДОСЛІДЖЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ 

ЯКОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

2.1. Психологічний аналіз вимог професії до здобувачів вищої освіти 

у сфері ресторанного бізнесу 

 

Діяльність підприємств ресторанного господарства посідає важливе місце 

у світовій економіці. Нині в Україні змінюються зовнішні умови, підвищується 

їх негативний вплив. Постійно зростають вимоги та потреби споживачів, 

насичується вітчизняний ринок ресторанного господарства, зростає 

конкурентна боротьба. Неоднорідною є ситуація на ринку послуг ресторанного 

господарства: на фоні фактичного збільшення товарообороту спостерігається 

тенденція зменшення кількості підприємств ресторанного господарства (за 

2010-2016 рр. на 14,7%). Зменшуються темпи розвитку ресторанного 

господарства як сфери економіки.  

Однак, споживчий попит на послуги видозмінюється та активізується, що 

потребує адаптації до зростаючих вимог споживачів, підвищення ефективності 

діяльності підприємств ресторанного господарства. Тому вельми актуальною є 

професійна підготовка фахівців у сфері ресторанного господарства в Україні.  

За останні роки Україна стала осередком багатьох різноманітних 

міжнародних форумів, набула зацікавленості з точки зору туризму, відпочинку 

та лікування. Значною мірою змінилися попит і вимоги щодо структури та 

якості ресторанних послуг громадян нашої країни, які бажають не лише 

отримати від ресторанних закладів якісну продукцію харчування, але й відчути 

комфорт, культуру обслуговування, естетичну насолоду, розуміння власних 

уподобань. У зв’язку з цим підприємства ресторанного господарства змінили 
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свій зовнішній вигляд, асортимент страв, напоїв та інших послуг, що також 

зазнали суттєвих змін відповідно до сучасних тенденцій господарювання у 

даній сфері професійної діяльності [15, 17, 101, 103, 107, 127, 171]. 

У нинішніх умовах виникає протиріччя між вимогами професії, запитами 

суспільства і рівнем сформованості професійно-важливих якостей майбутніх 

фахівців, що потребує наукового і практичного його розв’язання.  

До сфери ресторанного господарства входять такі типи закладів: 

ресторан, бар, кафе, кафетерій, їдальня, закусочна, буфет, фабрика заготівельна, 

фабрика-кухня, домова кухня, ресторан зі спеціальним замовленням (catering). 

На основі аналізу Класифікатора професій визначено професійні назви робіт у 

сфері ресторанної справи, які розподіляються за відповідними професійними 

групами [163]. Так, виділяють керівників, професіоналів, фахівців, технічних 

службовців, робітників. 

Керівники: Керуючий підприємством харчування; Завідувач 

виробництва; Начальник виробництва (на підприємстві харчування); Завідувач 

підприємства громадського харчування; Начальник (керуючий) їдальні; 

Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.); Начальник дільниці ресторану 

(кафе, їдальні та ін.); Ресторатор; Менеджер (управитель) ресторану; Менеджер 

(управитель) кафе (бару, їдальні); Менеджер (управитель) підприємства з 

приготування та постачання готових страв; Менеджер (управитель) систем 

харчової безпеки [163, с. 72].  

Професіонали: Фахівець із ресторанної справи.  

Фахівці: Технік-технолог з технології харчування; Технік-технолог з 

виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчових концентратів.  

Технічні службовці: Адміністратор (господар) залу; Калькулятор.  

Робітники: Кухар дитячого харчування; Шеф-кухар; Кухар; Кухар-

стюард; Кухар-матрос; Бариста; Сомельє; Готувач молочних коктейлів; Готувач 

напоїв; Бармен; Буфетник; Бармен судновий; Буфетник судновий; Стюард 

(заклади ресторанного господарства); Стюард; Член бригади ресторану; 
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Офіціант; Метрдотель; Майстер ресторанного обслуговування; Черговий із 

забезпечення харчування пасажирів; Електромеханік торговельного та 

холодильного устаткування; Механік з обслуговування виробничого 

устаткування ресторану (кафе, їдальні і т. ін.); Кондитер; Пекар; Кухонний 

робітник; Мийник посуду; Швейцар; Прибиральник виробничих приміщень; 

Прибиральник службових приміщень [163, с. 73].  

Всі групи професійних назв об’єднує їх спільна характеристика, а саме: 

робота з людьми. Кваліфікаційні характеристики професій працівників 

ресторанної справи представлено у галузевих випусках ДКХП. Представимо, як 

приклад, вимоги до роботи Адміністратора залу.  

Кваліфікаційні вимоги: Старший адміністратор залу: неповна вища 

освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-

технічна освіта. Стаж роботи адміністратором залу – не менше 2 років. 

Адміністратор залу: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки 

(молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу 

роботи. 

Завдання та обов’язки (серед іншого): організовує процес обслуговування 

споживачів. Зустрічає й розміщує споживачів у залі. Приймає та оформляє 

замовлення на обслуговування урочистих подій, інших спеціальних заходів, 

організовує їх проведення. Керує роботою офіціантів, буфетників, касирів та 

інших працівників залу. Складає графіки виходу на роботу вказаних 

працівників, розподіляє їх по бригадах і робочих місцях з урахуванням 

раціональних форм організації праці та економії часу. Здійснює контроль за 

вчасним і кваліфікованим обслуговуванням офіціантами споживачів, 

правильним проведенням розрахунків з ними. Розглядає претензії споживачів, 

ухвалює щодо них рішення. Бере участь у розробці оформлення інтер’єру залів, 

реклами, музичних програм, складанні спеціальних меню. Знімає показання 

лічильників електронних контрольно-касових апаратів, забезпечує правильне 

ведення касового журналу. Забезпечує гарантії безпеки харчування, контролює 



 

43 

додержання працівниками правил і норм з охорони праці, протипожежного 

захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. Проводить роботу з 

підвищення кваліфікації працівників [163, с. 95]. 

Специфіка розвитку ресторанної справи значною мірою залежить від 

людей, що безпосередньо працюють у сфері ресторанних послуг. Людський 

фактор відіграє ключову роль, адже задоволення потреб сучасного споживача 

на високому рівні потребує уваги саме окремої особистості, фахівця, 

професіонала, що завжди вміло забезпечить зворотній зв’язок, а, отже, і 

позитивне враження про заклад [4, 77, 82, 104, 108, 141]. 

Соціально-економічні зміни в різних галузях економіки нашої держави 

спричинили появу істотно нових підходів у професійній підготовці фахівців 

різного профілю. Нові економічні стосунки в Україні вплинули на процеси, що 

мають місце у сфері гостинності, загострили проблеми підготовки спеціалістів 

для даної галузі. Тобто серед проблем, що потребують негайного розв’язання у 

сфері ресторанного бізнесу – це проблема кадрів, здатних забезпечувати якісні 

послуги у закладах ресторанного обслуговування.  

На досвіді Швейцарії, батьківщини індустрії гостинності, можна 

переконатися у важливості підготовки висококваліфікованих фахівців. 

Швейцарська модель освіти є еталоном навчання у сфері ресторанного бізнесу. 

Німеччина теж має великий позитивний досвід роботи в сфері готельно-

ресторанного бізнесу. Підтвердженням даної тези є результати статистичних 

даних, за якими 8% валового продукту країни забезпечує сектор у сфері послуг. 

У цій країні понад 250 тисяч ресторанів, понад 8500 готелів, кількість яких із 

року в рік зростає завдяки попиту на них з боку туристів. Очікується 

збільшення ринкового сегменту в даній сфері до 30% [99, 100]. Тому 

зрозумілим є серйозне ставлення на рівні держави до підготовки професіоналів 

сфери послуг. У більшості країн світу, спостерігається багато очікувань, які 

пов’язують із розвитком індустрії ресторанних послуг, готельного бізнесу. І в 

цьому напрямі важливого значення набуває формування ПВЯ і виховання 
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майбутніх фахівців індустрії гостинності, що забезпечить людський капітал у 

сфері підприємницької діяльності [2, 46, 113, 123, 126. 163, 170]. 

Враховуючи важливість питання кадрового забезпечення фахівцями 

підприємств ресторанного господарства і в нашій державі, першочергово 

потрібно з’ясувати якими ПВЯ має володіти майбутній фахівець ресторанного 

бізнесу, визначити його психологічний портрет, провести психологічний аналіз 

особливостей професійної діяльності [4, 15, 32, 67, 78, 107, 142]. 

Нині спостерігається така ситуація, коли у працівників сфери 

ресторанного обслуговування відсутня професійна освіта, не вистачає досвіду 

роботи для якісного надання послуг, іноді й характерні прояви низького рівня 

морально-етичної культури поведінки зі сторони працівників, а також з боку 

громадян виявляється неналежне ставлення до даного класу професій і 

сприйняття посади менеджера, офіціанта, бармена як мало престижної, 

тимчасової. Ці та інші нагальні проблеми, багато з яких «успадкувало» наше 

суспільство ще за часів планової економіки, потребують негайного розв’язання. 

Тому кожен керівник закладу ресторанного господарства, який прагне досягти 

успіху в своїй справі, має розуміти важливість питання щодо професійної 

підготовки і формування ПВЯ у персоналу. Професіонал у сфері ресторанного 

обслуговування має забезпечувати ефективну роботу закладу, гнучко реагувати 

на потреби гостей закладу, з урахуванням їхніх потреб та очікувань і робити 

все, щоб відвідувачі закладу стали постійними клієнтами. Такий підхід 

зумовлює стабільний прибуток і добру репутацію ресторану, що у підсумку 

забезпечується рівнем професіоналізму, який включає і мотиваційний 

компонент, і у цілому розвиток ПВЯ у працівників [2, 5, 15, 44, 62, 81].  

Розширення ресторанного бізнесу вимагає впровадження нових 

технологій та обладнання у професійну діяльність, що перетворює її у сферу 

високоякісного обслуговування, у свою чергу, підвищує вимоги до кваліфікації 

фахівців, які працюють у цій галузі. Втім, як свідчить досвід останніх років, 

отримувати прибуток у сфері ресторанного бізнесу можуть лише творчі люди, 
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які мають високий рівень освіченості та професійної культури, розуміють 

особливості ринкової економіки. Означене ставить нові завдання для системи 

професійної освіти, у тому числі вищої, яка готує фахівців для сфери 

ресторанного господарства.  

На наш погляд, особливе значення у підготовці майбутніх фахівців 

ресторанного господарства відіграє формування професійної культури. Це 

складне соціальне й особистісне утворення має велике значення в успішній 

професійній реалізації фахівця, його здатності здійснювати відповідальну та 

соціально важливу працю, при цьому, гармонійно взаємодіючи з оточенням. 

Саме тому професійна підготовка у закладах вищої освіти має виходити не 

тільки за межі передачі студентові професійних знань, навичок, умінь, а ще й 

робити акцент на створенні психологічних умов формування і розвитку 

професіонала, що значно поглибить процес динаміки формування ПВЯ, 

сприятиме мотивації майбутніх фахівців, позитивно впливатиме на особистість 

у системі навчально-професійного середовища [32, 42, 46, 78, 84, 109, 163]. 

Розглядаючи фахівців ресторанного бізнесу як представників групи 

професій «людина – людина», на нашу думку, варто зазначити, що особливого 

значення для них набувають особистісні якості та характеристики людини 

щодо принциповості, дисциплінованості, відповідальності, витривалості, 

стресостійкості. 

Науковці вважають, що на основі аналізу змісту професійної діяльності 

можна виокремити такі вимоги до особистості фахівця ресторанної справи, як: 

чуйне і уважне ставлення до людей, розуміння їх індивідуальних і психічних 

станів, поєднання вимогливості і м’якості, хороший рівень пам’яті на обличчя, 

уміння розподіляти та перемикати увагу [27, 46, 81]. 

Обов’язковими професійними якостями працівника, на думку Т. Ільїної, 

є: переконаність у високому призначенні і розумінні професії, ідейну 

переконаність, інтерес до професії, принциповість, дисциплінованість, уміння 

володіти емоціями, творчість, оперативність, терпіння [46, 78, 174]. 
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Серед вчених існує думка, що ПВЯ можна класифікувати за ставленням 

працівника до виконання своїх професійних обов’язків, відданості фірмі, 

підприємству. 

На думку Є. Клімова, у структурі ПВЯ найбільш значимим є змістовий 

аспект особистості: взаємостосунки із людьми, ставлення до суспільно-

корисної праці, ступінь відповідальності, ініціативність, працьовитість. Він 

переконаний, що, недостатній рівень спеціальної професійної підготовки можна 

компенсувати певними особистісними професійно-важливими якостями [42, 

107, 144, 170]. 

Вчені стверджують, що будь-які дії людини є своєрідною мікросистемою 

управління, яка включає «управлінський орган», що є орієнтовною частиною 

дії. Якості особистості поєднують в, так звані, комплекси. У комплекс 

“творчість – самостійність” додаються такі якості, як самостійність, творчий 

підхід до справи, ініціативність, розумові здатності, досвід і знання; у комплекс 

«виконавець» – старанність, акуратність, ретельність, дисциплінованість, 

сумлінність, працьовитість; а в комплекс «відповідальність – організованість» – 

оперативність, наполегливість, працездатність, відповідальність, 

організованість [5, 44, 81]. 

За результатами досліджень серед експертів визначено, що найбільш 

важливою професійною якістю для майбутніх фахівців ресторанного бізнесу є 

комунікативність. Здатність працівника встановлювати психологічний контакт 

при спілкуванні з різними віковими і соціальними групами споживачів, уміння 

підтримати бесіду, бути оратором стосовно своєї справи, що завжди допоможе 

скоригувати вибір гостя в бік підвищення середнього ресторанного чека. 

Підтвердженням даних результатів є висновок більшості вчених у сфері 

ділових відносин, які стверджують, що успіх людини у фінансових справах на 

п’ятнадцять відсотків залежить від її професійних знань і на вісімдесят п’ять – 

від її вміння спілкуватися з людьми [4, 81, 123, 126, 164]. 
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Комунікативність особистості зумовлена її характером і темпераментом. 

Однак слід зазначити, що у підготовці майбутнього фахівця ресторанної справи 

необхідно розвивати комунікативні якості, формуючи відповідні комунікативні 

уміння в контексті професійної діяльності. Функція спілкування виступає на 

перший план у разі розв’язання конфліктних ситуацій та проблем із 

споживачами послуг. Необхідним вмінням для фахівців ресторанної справи 

завжди вважалося створення відповідного психологічного клімату, що може 

розглядатися як емоційний контакт, є суттєвим в отриманні додаткової 

інформації, необхідної для прийняття тих чи інших рішень в розв’язанні 

конкретних професійних ситуацій. А тому необхідно володіти способами 

встановлення психологічного контакту при спілкуванні, що передбачає, в свою 

чергу, відповідну форму звертання до споживача, здатність до переконання на 

засадах шанобливості і доброзичливості.   

Ініціативність, як здатність до практичної реалізації висунутих ідей і 

пропозицій, також досить вагомий компонент у загальному списку ПВЯ 

фахівців ресторанного бізнесу. Ініціатива є необхідною передумовою для 

визначення часткових завдань і з’ясування найбільш оптимальних шляхів 

досягнення мети.   

Таким чином, ініціатива містить у собі не тільки ідею, але й 

прогнозований план можливого її втілення. Це передбачає додаткові значні 

зусилля, пов’язані з організаторськими здібностями і їх професійним 

розвитком. Особливості організаторської діяльності, що зумовлені 

відповідними певними функціями, мають свої професійні характеристики і 

діапазон застосування. Однак ініціатива і чітке підпорядкування професійної 

діяльності працівника конкретному завданню є основним чинником у 

забезпеченні ефективності професійних дій працівника ресторанної справи.  

У професійній діяльності фахівців ресторанної справи емоційна 

стабільність, володіння власними емоціями, стійкість до стресу, можна віднести 

до найбільш важливих особистісних якостей працівника як таких, що 
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забезпечують високий рівень професійної роботи. Окрім того, для працівника 

сфери обслуговування професійно-важливими особистісними 

характеристиками є також такі професійні якості, як самоконтроль, 

самокритичність, прагнення до усунення професійних стереотипів щодо 

надання послуг [27, 32, 78, 107, 136]. 

Для успішної професійної діяльності фахівця ресторанної справи 

суттєвим є відповідність їх професійних якостей вимогам і потребам сучасного 

споживача послуг. Для фахівців сфери обслуговування, важливе значення має 

володіння професійною майстерністю за умови формування і розвитку у 

процесі фахової підготовки професійно-важливих якостей у контексті реальної 

професійної діяльності.  

У сучасних соціально-економічних умовах все більшого значення 

набуває потреба формування у майбутнього фахівця ресторанного бізнесу 

потрібного рівня професійної компетентності. Підготувати компетентного 

фахівця неможливо без формування професійно-важливих особистісних 

якостей [4, 40, 81, 123]. 

Професійну компетентність розглядають як багатомірне явище, котре 

визначається на особистісному, теоретичному, практичному і творчому рівнях, 

перш за все, професійною самосвідомістю та адекватною самооцінкою. 

Причому практичний рівень компетентності фахівця готельних послуг 

передбачає аналіз структури професійної діяльності, формування професійно-

важливих якостей особистості. Теоретичний рівень компетентності передбачає 

формування системи професійних знань, необхідних для здійснення 

конкретних видів практичних дій. Творчий рівень характеризує компетентність 

працівника щодо загальної професійної підготовки особистості. Його 

складовими можна вважати здатність знаходити творчий нестандартний підхід 

у розв’язанні професійних завдань і проблем.  

Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

ресторанного господарства ґрунтується на реалізації системного та 
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інноваційного підходів до організації професійного навчання в цілому, яке не 

зважаючи на наявність позитивних результатів, не позбавлене суттєвих 

недоліків. На жаль, серед головних недоліків формування ПВЯ в системі 

професійної підготовки майбутніх фахівців ресторанного господарства, які 

увійшли у протиріччя з сучасними потребами розвитку малого та середнього 

бізнесу в Україні і вимогами здатності особистості до підприємницької 

діяльності можна назвати такі, як: недостатній рівень формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців у змісті професійної 

освіти; невідповідне забезпечення формування підприємницької 

компетентності студентів завдяки низькому рівню впровадження у навчальний 

процес певних форм і методів, низька мотивація до практичної 

підприємницької ініціативи [17, 32, 81]. 

Подолання означених протиріч потребує переосмислення 

концептуальних засад формування у майбутніх фахівців ресторанного 

господарства ПВЯ і, зокрема, підприємницької компетентності, яка передбачає 

формування економічного мислення, розуміння базових економічних, 

фінансових категорій, володіння навичками ефективної господарської 

діяльності, знання чинного законодавства; розвинутої мотивації; спрямованості 

на підвищення свого кваліфікаційного рівня; здатності особистості до 

самореалізації, самовдосконалення, саморозвитку, соціальної відповідальності. 

Формування підприємницької компетентності у майбутніх фахівців 

ресторанного господарства передбачає: по-перше, набуття знань, умінь та 

використання отриманих знань і навичок, що допоможуть самостійно 

визначатись у підприємницькій діяльності; по-друге, формування здатності 

особистості до самореалізації, саморозвитку, самоствердження, що обумовлює 

розвиток підприємницької ініціативи [44, 81, 113]. 

Напрями розв’язання профорієнтаційної роботи щодо підготовки молоді 

до підприємницької діяльності розкрито у роботах В. Дрижака, Д. Закатнова, 

С. Мельника, Н. Пасічник, Н. Побірченко, О. Тополь та інших дослідників. 
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Деякі аспекти підприємницької підготовки студентів висвітлено у 

дослідженнях М. Бойко, Л. Козачок, Н. Побірченко, Н. Покатиловського, 

І. Прокопенка, О. Семенюк, О. Щербак. Практичні аспекти професійної 

підготовки фахівців ресторанної справи представлено в наукових працях 

І. Гайового (формування практичних умінь); М. Пальчук (організація 

практичного навчання); Т. Стахмач (розвиток самостійності) [29, 126, 127, 163, 

179, 199]. 

Проблеми підготовки фахівців для сфери обслуговування активно 

досліджувалися науковцями середини 70-х – початку 90-х років ХХ ст. 

Прикладом чого можуть служити роботи Л. Донської, В. Зубкова, І. Піпула, 

Б. Ройзмана, В. Усова, Г. Хорошавіної, Р. Чернишової, І. Юрченка, В. Ященка. 

Загальною особливістю цих робіт є дослідження питань професійної орієнтації 

старшокласників і професійної підготовки кваліфікованих робітників на 

прикладі конкретних професій. Важливим фактом для нашого дисертаційного 

дослідження є висновки науковців щодо необхідності формування у майбутніх 

фахівців мотивації до праці у сфері обслуговування, усвідомлення її цінності 

для суспільства й окремого громадянина, важливість оволодіння основами 

етики й естетики, навичками ефективного спілкування, формування низки 

ПВЯ: ввічливість, тактовність, самоконтроль, уважність, акуратність, 

доброзичливість тощо. Вельми актуальними вважаються моральні якості 

робітника сфери обслуговування, його ставлення до праці, культура взаємодії з 

клієнтами, індивідуальний підхід до пропонування та виконання послуг. 

Науковці В. Зубков, І. Піпула, Г. Хорошавіна акцентують увагу на таких 

якостях фахівця, як професійна мобільність, готовність до професійної 

творчості та професійного саморозвитку [5, 32, 44, 81, 89, 108]. 

Цікавим є аналіз В. Ященка стосовно іноземного досвіду професійної 

орієнтації молоді, підготовки фахівців для сфери обслуговування й 

особливостей їх професійної діяльності з урахуванням природи споживчих 

потреб, психофізіологічних особливостей споживачів, регіональних 
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особливостей клієнтів, засобів впливу на них тощо. Науковець вказує на 

ґрунтовну характеристику професій сфери обслуговування в англійській, 

американській, німецькій, польській, болгарській та іншій довідковій 

літературі, де чітко визначено медичні протипоказання до оволодіння певними 

професіями у цій сфері. Серед іноземних досліджень цього періоду необхідно 

вказати на праці американських та англійських науковців, які визначили групи 

професій сфери обслуговування за допомогою факторного аналізу на основі 

соціальної ієрархії різних інтелектуальних здібностей [201].  

Так, А. Roe здійснив аналіз змісту професійної діяльності фахівців цієї 

сфери та «фокусу активності» особистості до цієї діяльності (інтересів, 

здібностей, ставлення тощо), що дало змогу сформувати характеристику 

професій та виокремити 6 рівнів розвитку особистості з точки зору ступеня 

внутрішньої відповідальності та співвідношення їх із рівнем можливостей 

різних професій сфери обслуговування [4, 201]. 

Кардинальні зміни у соціально-економічному та політичному устрої 

нашої країни на тривалий період загальмували дослідження вітчизняними 

вченими питань формування професійної культури фахівців загалом і питань 

підготовки фахівців для сфери обслуговування, зокрема, оскільки в суспільстві 

та на ринку праці змінилися вимоги до фахівців, які визначають сутність їх 

професійної культури, а сама сфера обслуговування зазнала значних змін. 

Починаючи з середини 90-х років ХХ ст., питання формування професійної 

культури повертаються до кола інтересів науковців. Говорячи про дослідження 

науковцями проблем професійної підготовки загалом та формування 

професійної культури майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства 

зокрема, зазначимо, що всі вони велися до 2007 р. у галузі знань «Туризм» за 

напрямом «Готельне господарство». Нагадаємо, що саме у цей час у сфері 

туристичної освіти напрям підготовки «Готельне господарство» 

переорієнтовується у «Готельно-ресторанну справу», а починаючи з 2010 р. – у 

профіль підготовки «Готельна і ресторанна справа» галузі знань «Сфера 
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обслуговування». Необхідність відокремлення підготовки фахівців для 

ресторанного господарства свідчить як про бурхливий розвиток ресторанної 

справи в Україні, так і про пошуки науковцями сучасних шляхів підготовки 

фахівців для сфери обслуговування. Останнє виявлялося спочатку у вигляді 

усвідомлення вченими проблем підвищення якості освіти та навчання 

управлінських кадрів сфери індустрії гостинності, а потім у необхідності 

врахування у змісті підготовки умов ринкових відносин і тенденцій 

реформування системи вищої професійної освіти [29, 82, 97, 112, 126]. 

Важливим для нашого дослідження є той факт, що на початку ХХІ ст. у 

підготовці фахівців ресторанного бізнесу все більше враховуються теоретичні і 

практичні досягнення у сфері менеджменту й економіки. Видатні представники 

економічної науки О. Виханський, М. Кабушкін, О. Чудновський, розглядаючи 

питання професійної підготовки управлінців для сфери гостинного та 

ресторанного бізнесу, бажають у них бачити досвідчених і висококультурних 

професіоналів. При цьому якість їх професійної діяльності науковці пов’язують 

зі сформованою системою цінностей, усвідомленими мотивами професійної 

діяльності, творчим підходом до праці, володінням мистецтвом управління 

людьми, налагодженням відносин із клієнтами [15, 29, 67, 81, 113, 141]. 

Так, О. Чудновський зазначає, що можливість зняти втому, сприяти 

розслабленню, відпочинку людини, створення атмосфери гостинності, вміння 

доброзичливо виконувати прохання гостей, виявляти терпіння, витриманість, 

повагу є необхідними ознаками високої культури діяльності персоналу всіх 

категорій сфери обслуговування, у тому числі ресторанної індустрії [44, 81, 84]. 

На думку М. Кабушкіна, особистість менеджера необхідно розглядати із 

загальнолюдських позицій, що дозволить підготувати професіонала своєї 

справи, який піклується не про свій прибуток, а про те, як допомогти клієнтові, 

як його культурно обслужити. Науковець сформував такі вимоги до сучасного 

менеджера готелів і ресторанів, як здатність управляти собою, розуміти 

особисті цінності, здійснювати постійне професійне зростання, творчо 
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підходити до справи, знати теорію управління, формувати і розвивати трудовий 

колектив, володіти високим рівнем культури тощо [5]. 

Втім, аналізуючи принципи управління підприємствами ресторанної та 

готельної індустрії у США та Європі, М. Кабушкін підкреслює, що ці принципи 

передбачають наявність різноманітних професійних компетенцій у менеджерів 

цих підприємств, але без урахування тих ПВЯ, які б сприяли ефективній 

реалізації всіх знань, навичок і умінь професійного характеру. Окрім того, 

вимоги до управлінських кадрів не передбачають значного обсягу знань 

загальнокультурного характеру, стійкої системи цінностей, наявності у фахівців 

професійної позиції, що є ознаками професійної культури фахівця [5, с. 32]. 

Такий підхід також переважає в офіційних документах, у яких визначено 

вимоги до фахівців сфери ресторанного господарства. Прикладом цього 

служать вимоги до обслуговуючого персоналу в галузі ресторанної справи 

України. У сучасних підручниках, присвячених питанням економіки, 

організації та менеджменту підприємств ресторанного господарства, 

визначається необхідність певних здібностей фахівців ресторанного бізнесу, 

наявності таланту організатора, мотивів успішної діяльності у галузі, 

комунікабельності й інших особистісних якостей. Втім, основну увагу при 

підборі керівного персоналу закладів ресторанного господарства пропонується 

приділяти рівню професійної підготовки й кваліфікації, виробничому стажу, 

досвіду роботи [67, 98, 104, 170]. 

Саме тому, як зазначають практики готельно-ресторанної індустрії, 

професійний рівень молодих фахівців досить низький. Визнається, що 

випускник володіє ґрунтовною базою загальнотеоретичних знань певною 

професією, наявність яких у фахівця при працевлаштуванні вітають усі 

роботодавці. Водночас ділові й особистісні якості, такі як здатність до 

навчання, цілеспрямованість і психологічна сумісність із колективом, глибоке 

знання культури, традицій інших спільнот, толерантність до культури клієнтів, 

спрямованість на їх інтереси та потреби, щира прихильність до гостей – є 
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ознаками та вищою формою професійної придатності. Ці та інші ПВЯ 

сформовані у молодих фахівців не повною мірою, тому актуальним є 

формування ПВЯ майбутніх фахівців ресторанного бізнесу [4, 32, 44, 81]. 

Власники і керівники закладів ресторанної індустрії вже тривалий час 

розуміють, що у ресторанному бізнесі отримання прибутку будь-якою ціною не 

створює підґрунтя для тривалого, успішного функціонування підприємства. 

Лише високоякісне обслуговування гостей, уважне та шанобливе ставлення до 

них, створення сприятливої атмосфери, комфорту, можливість задовольнити 

індивідуальні потреби кожного відвідувача дозволяють закладам витримувати 

жорстку конкурентну боротьбу. Все це вимагає від працівників галузі не лише 

високого рівня професійних знань і умінь, певного досвіду роботи, але й 

професійної культури. Цікавим у зв’язку з цим, на думку Л. Чорної, є 

сформований у 2008 р. в США перелік ключових вимог до фахівців усіх 

напрямів підприємницької діяльності і зокрема ресторанного господарства. 

Сюди віднесено управлінські якості (послідовність, відповідальність і 

відданість колективові), загальноосвітній рівень (критичне мислення, 

інноваційний підхід до діяльності, креативність, інформаційно-технологічна 

обізнаність), професіоналізм (компетентність, лідерство, прагматизм, 

відповідність посаді, пунктуальність, робота в команді, партнерство), етичний 

компонент (чесність, правдивість, автентичність); особистісні якості 

(скромність, ініціативність, рефлективність, гнучкість) [4, 15, 34, 46]. 

Означені вимоги, які відображають і світові тенденції, вже виписані у 

галузевих освітніх стандартах як в Україні, так і в країнах близького зарубіжжя.  

Як зазначає Н. Яковлєва, освітня підготовка майбутніх управлінців сфери 

ресторанного господарства передбачає й розвиток його культурного 

потенціалу, зокрема культури мислення, культури мови, культури поведінки як 

складових професійної культури. На думку науковця, ефективність професійної 

діяльності випускника ВНЗ визначається його професійною готовністю та 

професійною культурою [200].  
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Формування й удосконалення галузевих стандартів підготовки фахівців 

для сфери ресторанного господарства у напрямку розвитку його професійної 

культури є результатом не лише вимог ринку праці й оновленого змісту 

професійної діяльності, але й численних досліджень науковців. Враховуючи їх 

науковий досвід і результати дослідницької діяльності, сформовані ними 

висновки однозначно вказують, що становлення професійної культури 

майбутніх фахівців ґрунтується, перш за все, на створенні й розвитку у 

студентів системи мотивації, ціннісних орієнтацій, навичок творчої 

самореалізації у діяльності, професійної позиції, професійної культури 

поведінки.  

У зв’язку з цим необхідно відзначити дослідження проблем формування 

ціннісних орієнтацій у майбутніх фахівців ресторанного господарства 

Н. Хуснулліної, мотивів їх професійної діяльності М. Воробйової, культури 

професійної поведінки О. Артемонова, професійних інтересів І. Андріанової, 

професійно значущих якостей М. Лобур, культури професійного спілкування 

І. Довженко, професійно-правової культури І. Вологдіної [32, 67, 81, 84, 109]. 

Отже, з’ясовано, що в нинішніх умовах розвитку ресторанного бізнесу в 

Україні виникає протиріччя між вимогами професії, запитами  суспільства і 

рівнем сформованості професійно важливих якостей майбутніх фахівців, що 

потребує наукового і практичного його розв’язання.  

Встановлено, що розкриття сутності, структури й особливостей розвитку 

професійно важливих якостей у майбутніх фахівців сфери ресторанного 

господарства має суттєві взаємозв’язки із психологічними умовами їх 

формування в динаміці навчально-професійної підготовки.  

Здійснивши психологічний аналіз вимог професії до фахівців 

ресторанного бізнесу, зроблено висновок, що в системі професійної підготовки 

у вищому навчальному закладі є необхідність урахування важливого 

компоненту професіоналізму майбутнього фахівця ресторанного бізнесу – 

психологічних особливостей формування ПВЯ й розвитку знань, навичок, 
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умінь. Такий підхід значно поглиблює процес позитивної динаміки формування 

професійно важливих якостей, сприяє підвищенню мотиваційного інтересу 

майбутніх фахівців та удосконаленню соціально-психологічних та 

організаційних структур навчально-професійного середовища. 

Нині у вітчизняних офіційних документах та наукових працях вчених 

сформульовано вимоги до менеджерів ресторанів, а саме: мотивація до 

успішної діяльності, саморегуляція, здатність до безконфліктної взаємодії, 

спрямованість на професійне зростання, володіння управлінськими якостями, 

креативність, творчість, високий рівень культури обслуговування,   

інформаційно-технологічна обізнаність, наявність таланту організатора,  

комунікабельність,  високий рівень професійної підготовки й кваліфікації, 

виробничий стаж та  досвід роботи. 

За результатами аналізу іноземних джерел з’ясовано, що до переліку 

ключових вимог менеджерів ресторанного господарства американські науковці 

відносять управлінські якості (послідовність, відповідальність і відданість 

колективові), загальноосвітній рівень (критичне мислення, інноваційний підхід 

до діяльності, креативність, інформаційно-технологічна обізнаність), 

професіоналізм (компетентність, лідерство, прагматизм, відповідність посаді, 

пунктуальність, робота в команді, партнерство), етичний компонент (чесність, 

правдивість, автентичність); особистісні якості (скромність, ініціативність, 

рефлексивність, гнучкість). 
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2.2. Обґрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження 

та Комплексної тренінгової програми психологічних умов формування 

професійних якостей здобувачів вищої освіти  

 

2.2.1. Психологічні засади психодіагностичного інструментарію 

дослідження 

 

Вибір психодіагностичного інструментарію дослідження особистості 

майбутнього фахівця вимагає чіткого аналізу обґрунтування наукової бази як 

теоретичних, так і методологічних джерел вивчення психологічних 

особливостей людини.  

При підборі психодіагностичних методик варто виходити з положення, 

що будь-яка психологічна якість не може бути описана одним способом 

вимірювання – різні рівні якостей вимагають як різних прийомів описання, так і 

різних одиниць вимірювання. Тому функціональні прояви певної якості, що 

визначаються в одній будь-якій ситуації, можуть повністю відрізнятися в іншій 

ситуації [23, 43, 41, 63, 75, 89]. 

Для того, щоб психодіагностичні методики були надійним засобом 

визначення професійних якостей у процесі профвідбору, дозволяли отримати 

достовірні результати, на основі яких можна було б робити адекватні практичні 

висновки, вони повинні бути науково обґрунтовані. Серед основних вимог, 

яким мають відповідати психодіагностичні методики, є прогностична цінність, 

валідність, надійність, точність, практичність. Перш ніж використовувати ту чи 

іншу методику з метою профвідбору, варто сформувати чітке уявлення про те, в 

якій мірі підібрані методики відповідають перерахованим вимогам [89, 90, 118, 

131]. 

Однією з основних вимог, що висуваються до психодіагностичних 

методик, необхідних для проведення профвідбору, є їх прогностична цінність. 

Сутність цієї вимоги полягає в тому, щоб результати обстеження знайшли своє 
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вираження у професійній діяльності, до якої відбираються і готуються 

обстежувані особи. Прогностична цінність як окремої методики, так і 

інтегрального показника професійної придатності може визначатися у 

залежності від мети виявлення профпридатності за одним із критеріїв 

успішності навчання, ефективності реальної професійної діяльності, за їх 

сукупністю або за провідним критерієм (при оцінці професійних здібностей). 

Прогностична цінність методики вимірюється, зазвичай, коефіцієнтом 

кореляції результатів, отриманих при їх виконанні, і зовнішніми критеріями, 

для передбачення яких застосовується методика. Цілком прийнятним є 

застосування методик, цінність яких характеризується коефіцієнтом кореляції – 

0,5 од. [150, 153, 165]. 

Важливою характеристикою психодіагностичної методики є її валідність, 

що виражає практичну корисність методики, її діагностичні та прогностичні 

можливості. Валідність методики показує, що за її допомогою вимірюються 

саме ті показники, які вона повинна вимірювати і наскільки точно це робиться. 

Надійність методики, на відміну від валідності, характеризує її з точки 

зору стабільності результатів, отриманих при використанні цієї методики за 

аналогічних умов. Найбільш ефективним способом встановлення надійності 

методики є вирахування коефіцієнта кореляції між результатами обстеження 

одних і тих же досліджуваних за цією методикою через певний проміжок часу 

(4 - 6 місяців). 

Одним із критеріїв якості психодіагностичної методики є точність, яка 

виражає міру її безпомилкового виявлення того, що вона вимірює. Точність є 

ступенем довіри до того, що отримані результати показують реальну величину 

характеристики особистості, яка проходить обстеження [43, 59, 87]. 

Важливою вимогою до психологічної методики є її практичність, що 

характеризується простотою, доступністю, швидкістю виконання її завдань. 

Методики, які передбачається застосовувати у процесі наукового 

дослідження, повинні бути стандартизованими. Стандартизація 
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психодіагностичних методик вимагає розробки чітких інструкцій для 

обстежуваного, а також для психолога щодо проведення обстеження і обробки 

результатів з наступною їх інтерпретацією, повну уніфікацію всіх деталей 

обстеження, порядок обробки результатів і поставлення діагнозу. 

Передбачається стандартизація психодіагностичних шкал (вони можуть 

змінюватися через певний відрізок часу) для діагностування ступеня вираження 

професійно важливих якостей [87, 90, 94]. 

До психодіагностичних методик, окрім основних вимог, пред’являється 

ще низка інших: у методиці повинні бути чітко сформульовані мета, предмет і 

сфера застосування; процедура проведення обстеження повинна бути задана у 

вигляді однозначного алгоритму; обробка отриманих результатів повинна мати 

статистично обґрунтовані методи підрахунку і стандартизації критеріальних 

норм; оціночні шкали повинні бути перевірені на репрезентативність, 

валідність, надійність у заданій сфері застосування; методика повинна бути 

зрозумілою і доступною не тільки для психолога, але й для обстежуваного; 

інструкція до методики повинна бути чіткою, короткою, простою і достатньо 

зрозумілою без додаткових пояснень; методика повинна бути об’єктивною та 

стандартизованою. 

Отже, під час розгляду теоретико-методологічних передумов і методик 

дослідження професійних якостей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу ми 

керувалися сформованим у сучасній психології рівнем розуміння її наукової 

методології. Насамперед, враховували загальну методологію як діалектичний 

підхід до явищ дійсності; часткову методологію як сукупність методологічних 

підходів і принципів, що застосовують у психології стосовно досліджуваної 

проблеми; методологію як сукупність конкретних методичних прийомів 

психологічного дослідження [87, 117, 125]. 

При виборі методик для проведення нашого психодіагностичного 

дослідження, ми використовували найбільш валідні, репрезентативні та 
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компактні за часом і технікою виконання методики, які зарекомендували себе 

при проведенні аналогічних досліджень як надійні та інформативні [44, 87,124]. 

Для нашого дослідження актуальним є блок методик саме для визначення 

професійних якостей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу. Серед відомих 

дослідників професійних якостей М. Бойко, Н. Кабушкін, К. Ковальчук, 

М. Корольчук, С. Мельниченко, О. Скібіцький. Їх теоретико-методологічний 

досвід сприяв обґрунтуванню методичного матеріалу для нашого дослідження 

професійних якостей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу. 

Поліфункціональність фахівців ресторанного бізнесу вимагає загального огляду 

їх мотиваційної, комунікативної, емоційно-вольової сфер розвитку, а також 

професійної спрямованості та індивідуально-психологічних якостей, що 

сприятиме більш комплексному вивченню професіогенезу діяльності. Тому для 

чіткої обґрунтованості результатів важливим буде створення такої батареї 

методичного матеріалу, де поєднуватимуться методики різносторонньої 

діагностики майбутніх фахівців ресторанного бізнесу. 

Таким чином, з метою визначення найбільш важливих для майбутніх 

фахівців ресторанного бізнесу професійних якостей використовувався такий 

комплекс методик: мотиваційний компонент майбутніх фахівців ресторанного 

бізнесу визначали за методиками: «Мотиви підприємництва» (Л. Карамушка, 

Н. Худякова), «Мотиви вибору професії» (за В. Семиченко), «Методика 

діагностики особистості на мотивацію до успіху» (за Т. Елерсом). Дослідження 

професійного спрямування обстежуваних проводили за методиками 

«Професіографічний опитувальник» (за О. Ліпманом), «Дослідження рівня 

конкурентоздатності» (за В. Юрченком). Емоційно-вольова сфера вивчалася за 

допомогою таких психодіагностичних методик: «Діагностика емоційної 

спрямованості особистості» (В. Бодров), «Дослідження вольової саморегуляції» 

(Т. Пашукова). Індивідуально-психологічний компонент обстежуваних 

досліджували за 16-ти факторним особистісним опитувальником Р. Кеттелла 

(А. Капустина), психофізіологічні властивості особистості з’ясовано за 
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опитувальником «Дослідження психологічної структури темпераменту» (за 

Б. Смірновим), за методикою «Оцінка оптимізму і активності» (Г. Нікіфоров) 

визначено психологічні типи у відповідності із рівнем прояву активності і 

оптимізму особистості. Комунікативна сфера вивчалася за таким комплексом 

психодіагностичних методик: «Діагностика комунікативних і організаторських 

здібностей» (В. Синявський, Б. Федоришин), «Методика виявлення стратегій 

поведінки в конфлікті» (за К. Томасом), «Методика діагностики 

міжособистісних відносин» (за Т. Лірі) [22, 39, 118, 153]. 

Такий комплекс психодіагностичних методик є досить інформативним 

для дослідження психологічних умов розвитку професійних якостей у 

майбутніх фахівців ресторанного бізнесу, оскільки ґрунтується на наукових 

знаннях і на валідних результатах експерементальних досліджень відомих 

вчених та їх послідовників, що успішно підтвердили адекватність 

психодіагностичного інструментарію, що використовувався [87, 170, 192]. 

Важливим та актуальним для нашого дисертаційного дослідження є блок 

методик для визначення психологічних особливостей професійних якостей 

фахівців ресторанного бізнесу. Детально зупинимося на характеристиці кожної 

методики. Повний текст методик та стимульний матеріал до них ми вважали 

наводити у тексті дисертаційного дослідження недоцільним, оскільки вони 

досить популярні та широко представлені у багатьох наукових та навчально-

методичних джерелах. 

Визначення найбільш важливих для професійної діяльності майбутніх 

фахівців ресторанного бізнесу психологічних властивостей здійснювалось на основі 

методики «Професіографічний опитувальник» (за О. Ліпманом). Опитувальник 

містить 85 ділових якостей та вмінь. Відповідно до змісту опитувальника, 

необхідно дати оцінку кожному вмінню (якості) за 5-бальною шкалою та 

проставити свою оцінку поряд із твердженням [118]. 

Ключ опитувальника передбачає виділення 11 груп психологічних 

властивостей, які є важливими у сфері діяльності ресторанного бізнесу, а саме: 
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атенційні (увага), рівень спостережливості, мнемічні (пам’ять) якості, моторні 

(рухові), сенсорні (органи почуттів), імажинітивні (уява), розумові, емоційні, 

вольові, мовні та комунікативні. Для узагальнення отриманих даних 

підраховувалася середня арифметична оцінка (з точністю до десятих) для 

кожної групи психологічних професійно важливих якостей.  

Для діагностики можливостей конкурентоздатності людини 

використовували психологічний опитувальник «Який рівень вашої 

конкурентоздатності?» В. Юрченка. Опитувальник містить 30 тверджень, до 

кожного пропонується 5 альтернативних варіантів відповідей. Результати 

відповідей потрібно перевести у бали. При підрахунку набраних балів варто 

взяти до уваги, що варіанти відповідей оцінюються в такий спосіб: а) = 5 балів; 

б) = 4 бали; в) = 3 бали; г) = 2 бали; д) = 1 бал. Якщо підсумувати набрану 

кількість балів, то отримане число знаходитиметься в інтервалі від 30 до 150 

балів. Після усіх підрахунків потрібно співвіднести набране число балів із 

матеріалами інтерпретації результатів [153]. 

Опитувальник «Дослідження психологічної структури темпераменту» 

Б.М. Смірнова дає змогу виявити низку полярних властивостей темпераменту: 

екстраверсію - інтроверсію, емоційну збудливість - емоційну врівноваженість, 

темп реакцій (швидкий - повільний), активність (високу - низьку). Він також 

містить шкалу щирості для досліджуваного при відповідях на питання, що 

дозволяє оцінити надійність отриманих результатів [153]. 

Мотиваційна сфера представлена «Методикою діагностики особистості 

на мотивацію до успіху Т. Елерса». Методика спрямована на визначення рівня 

сформованості мотивації до успіху. Автор виділяє: низький рівень, середній, 

високий і надто високий. 

Дослідження показали, що люди з помірно високою орієнтацією на успіх 

надають переваги середньому рівню ризику. Ті ж, хто побоюється невдач, 

надають переваги малому чи, навпаки, надто завеликому рівню ризику.  

Мотивація до успіху впливає і на сподівання на успіх: при сильній мотивації до 
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успіху надії на успіх зазвичай більші, ніж при слабкій. До того ж, людям, 

мотивованим на успіх і тим, що притаманно уникати великого ризику [153]. 

Мотиваційна сфера дослідження професійних якостей також 

представлена анкетою «Мотиви підприємництва» (Л.Карамушка, Н.Худякова). 

Методика «Мотиви підприємництва» включає в себе пункти, спрямовані 

на дослідження: мотивів комерційного успіху, мотивів свободи та 

незалежності, ініціативи й активності, інноваційності і ризику, самореалізації, 

поваги та самоповаги, соціальних контактів та групової незалежності, 

вимушеності. 

Кожен із блоків анкети містить 24 питання, що представляють групи 

мотивів. 

У перелік мотивів закладено шкалу відповідей (від «майже не впливає» 

до «дуже сильно впливає»). Це дозволяє визначити силу як кожного 

конкретного мотиву, так і груп мотивів. Сумарна кількість балів, які 

досліджуваний може набрати за даними питаннями, складає від 3 до 21. 

Середнє значення сили мотивів за групами є оцінкою значущості певної 

групи. 

Автор зазначає, що хоч нормальних даних для опитувальника не існує, 

можна скористатися наступними експериментальними показниками рівня 

домагань: 

•  3 – 9 балів – низький рівень 

•  10 – 16 балів – середній рівень 

•  11 – 21 бал – високий рівень 

Як уточнення мотивації приходу до підприємництва, анкета містить 

питання щодо шляху приходу до підприємництва і мотивів вибору сфери 

підприємницької діяльності [41].  

Вивчення особливостей мотиваційної сфери майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу відбувалося і за допомогою методики «Мотиви вибору 

професії» (В. Семиченко) [41]. 
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Згідно із запропонованою інструкцією опитуваним пропонувалася низка 

тверджень, що характеризують рівень важливості мотиваційних спонукань 

щодо вибору професії. Завдання полягало в оцінці ступеня особистої 

важливості кожного спонукання за запропонованою шкалою: 5 – дуже сильно 

вплинуло; 4 – сильно; 3 – посередньо; 2 – слабо; 1 – зовсім не вплинуло. 

Максимальна кількість балів вказує на переважаючу мотивацію вибору 

професії. Автор виділяє такі групи мотивів: внутрішні індивідуально-значущі 

мотиви;  внутрішні соціально-значущі мотиви; зовнішні позитивні мотиви; 

зовнішні негативні мотиви. 

Для діагностики емоційної сфери використовувалась методика 

«Діагностика емоційної спрямованості особистості» [14]. 

Методика передбачає дослідження особистості за 10 шкалами, які є 

видами емоційної спрямованості: альтруїстична спрямованість – потреба в 

сприянні, допомозі, заступництві іншим людям; комунікативна спрямованість – 

потреба в спілкуванні; глорична спрямованість – потреба в самоствердженні, у 

славі, у «пожинанні лаврів»; практична спрямованість – переживання, 

зумовлені діяльністю, радість від процесу діяльності; пугнічна спрямованість – 

потреба в подоланні небезпеки, інтерес і схильність до важких іспитів і до 

боротьби; романтична спрямованість – прагнення до всього незвичайного, 

таємничого, зі сподіванням якихось подій, що вплинуть на долю; гностична 

спрямованість – потреба в одержанні нової інформації, прагнення упорядкувати 

цю інформацію, домогтися «пізнавальної гармонії»; естетична спрямованість – 

потреба в гармонії світу, у гармонії особистості; гедоністична спрямованість – 

потреба в тілесному і душевному комфорті; акізитивна спрямованість – 

прагнення до матеріального благополуччя, до грошей, потреба у накопиченні і 

колекціонуванні речей. 

Емоційна сфера представлена також методикою «Дослідження вольової 

саморегуляції» для визначення величин індексів вольової саморегуляції, 

наполегливості і самовладання [153]. 
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Методика містить шкали: «Вольовий самоконтроль» (В), 

«Наполегливість» (Н) і «Самовладання» (С). 

Високий бал за шкалою вольовий самоконтроль властивий емоційно 

зрілим, активним, незалежним, самостійним особам. Низький бал 

спостерігається у людей чутливих, емоційно нестійких, вразливих, невпевнених 

у собі. 

Субшкала наполегливість характеризує силу намірів людини – її 

прагнення до здійснення розпочатої справи.  

Субшкала самовладання відображає рівень довільного контролю 

емоційних реакцій і станів.  

«Методика багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттелла» 

варіант С (105) сприяла оцінці індивідуально-психологічних особливостей 

досліджуваних осіб [39]. 

Текст методики «16-факторний особистісний опитувальник» Р. Кеттелла, 

варіант С (105) є необхідним для детальнішого вивчення особи, особливо для 

осіб з вищим рівнем освіти і культури, студентів і випускників вищих учбових 

закладів, дорослих із достатнім життєвим досвідом. Інтерпретація результатів 

опитувальника здійснюється за стенами, перехід до яких від «сирих» балів 

відбувається за таблицею нормування. 

Містить 16 факторів, об’єднаних в три компоненти:  

1)  Комунікативний: А відкритість / замкнутість; Е незалежність / 

податливість; F безтурботність / замкнутість; Н сміливість / сором’язливість; 

L підозрілість / довірливість; N дипломатичність / прямолінійність; 

Q2 нонконформізм / конформізм;  

2)  Інтелектуальний: В розвинене мислення / замкнене мислення; 

М мрійливість / практичність; Q1 радикалізм / консерватизм;  

3)  Емоційно-вольовий: С емоційна стабільність / емоційна 

нестабільність; І чуттєвість / твердість; G нормативність / безпринципність; 
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О схильність до почуття провини / спокійна самовпевненість; Q3 самоконтроль / 

низький самоконтроль; Q4 внутрішня напруженість / розслабленість 

Методика «Оцінка оптимізму і активності особистості» є визначальним 

ресурсом для діагностики психологічних типів у відповідності до ступеня 

оптимізму і активності (енергійності) особистості майбутніх фахівців. Мета: 

визначення психологічних типів у відповідності до ступеня оптимізму і 

активності (енергійності) особистості [117].  

Методика містить 15 запитань, частина з яких відповідають оцінці 

оптимізму, а інша – активності особистості. Відповідно до ключа методики, 

потрібно підрахувати отримані бали за двома шкалами : активність і оптимізм, і 

перенести отримані результати на систему координат, де вісь «Х» відповідає 

шкалі оптимізму, а вісь «Y» – активності. Максимальна кількість балів за 

шкалою активності дорівнює 36, за шкалою оптимізму – 24. Відповідно до 

отриманих результатів можна визначити до якої із чотирьох груп характеристик 

належить досліджуваний: АО – «активні оптимісти», АП – «активні песимісти», 

ПО – «пасивні оптимісти», ПП – «пасивні песимісти». 

Комунікативні особливості досліджувалися за трьома методиками: 

«Визначення способів регулювання конфліктів» (за К. Томасом), «Методика 

діагностики комунікативних і організаторських здібностей», «Методика 

діагностики міжособистісних відносин» (за Т. Лірі). 

Однією з найпоширеніших методик діагностики поведінки особи в 

конфліктній ситуації є опитувальник К. Томаса «Визначення способів 

регулювання конфліктів» [153].  

Для опису типів поведінки людей в конфліктах (точніше, в конфлікті 

інтересів) К. Томас вважає застосовувану двомірну модель регулювання 

конфліктів, основними в якій є кооперація, пов’язана з увагою людини до 

інтересів інших людей, залучених в ситуацію, і напористість, для якої 

характерний акцент на власних інтересах. 
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Виділяється п’ять способів регулювання конфліктів, позначені у 

відповідності з двома основними вимірами (кооперація і напористість): 

Дослідження комунікативних та організаторських здібностей можливе за 

допомогою тесту-опитувальника «КОЗ» [153]. Тест містить 40 запитань, мета 

обробки результатів – отримання індексів комунікативних та організаційних 

здібностей.   

Рівень розвитку комунікативних та організаційних здібностей 

характеризується за допомогою оцінок та шкали інтерпретації. 

«Методика діагностики міжособистісних відносин» створена Т. Лірі, 

Г. Лефоржем, Р. Сазек в 1954 г. і призначена для дослідження уявлень суб’єкта 

про себе й ідеальне «Я», а також для вивчення взаємин у малих групах. За 

допомогою даної методики виявляється переважаючий тип відносин до людей в 

самооцінці. При дослідженні міжособистісних відносин найчастіше 

виділяються два чинники: домінування – підпорядкування і дружелюбність –

агресивність. Саме ці чинники визначають загальне враження про людину в 

процесах міжособистісного сприйняття.  

Для представлення основних соціальних орієнтацій Т. Лірі розробив 

умовну схему у вигляді кола, розділеного на сектори. У цьому колі по 

горизонтальній і вертикальній осях позначені чотири орієнтації: домінування-

підпорядкування, дружелюбність-агресивність. У свою чергу, ці сектори 

розділені на вісім. Для ще більш детального опису коло ділять на 16 секторів, 

але частіше використовуються октанти, певним чином орієнтовані щодо двох 

головних осей. 

Опитувальник містить 128 оціночних суджень, з яких у кожному з 8 типів 

відносин утворює 16 пунктів, упорядкованих по висхідній інтенсивності. 

Методика побудована таким чином, що судження, спрямовані на з’ясування 

певного типу відносин, розташовані не підряд, а особливим чином: вони 

групуються по 4 і повторюються через рівну кількість визначень. При обробці 

підраховується кількість відносин кожного типу. 
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Відповідно до методики виділяють 8 типів ставлення до оточуючих: 

авторитарний, незалежний, агресивний, недовірливий, покірливий, залежний, 

співпрацюючий, альтруїстичний [153].  

Таким чином, серед основних вимог, яким мають відповідати 

психодіагностичні методики, є прогностична цінність, валідність, надійність, 

точність, практичність. Перш ніж використовувати ту чи іншу методику з 

метою психодіагностики майбутніх фахівців, варто сформувати чітке уявлення 

про те, в якій мірі підібрані методики відповідають перерахованим вимогам. 

Для з’ясування професійно-важливих якостей майбутніх фахівців РБ 

обґрунтовано та застосовано комплекс психодіагностичних методик для 

дослідження мотиваційного компоненту, індивідуально-психологічного, 

емоційно-вольового, комунікативного і компоненту професійного спрямування 

в процесі професійної підготовки у ЗВО.  

Професійні якості майбутніх фахівців ресторанного бізнесу вивчалися за 

такими методиками: мотиваційний компонент майбутніх фахівців ресторанного 

бізнесу визначали за методиками: «Мотиви підприємництва» (Л.Карамушка, 

Н. Худякова), «Мотиви вибору професії» (за В. Семиченко), «Методика 

діагностики особистості на мотивацію до успіху» (за Т. Елерсом). Дослідження 

професійного спрямування обстежуваних проводили за такими методиками 

«Професіографічний опитувальник» (за О. Ліпманом), «Дослідження рівня 

конкурентоздатності» (за В. Юрченком). Емоційно-вольова сфера вивчалася за 

допомогою таких психодіагностичних методик: «Діагностика емоційної 

спрямованості особистості» (В. Бодров), «Дослідження вольової саморегуляції» 

(Т. Пашукова). Індивідуально-психологічний компонент обстежуваних 

досліджували за 16-ти факторним особистісним опитувальником Р. Кеттелла 

(В. Бодров), психофізіологічні властивості особистості з’ясовано за 

опитувальником «Дослідження психологічної структури темпераменту» (за 

Б. Смірновим), за методикою «Оцінка оптимізму і активності» (Г. Нікіфоров) 

визначено психологічні типи у відповідності із рівнем прояву активності і 
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оптимізму особистості. Комунікативна сфера вивчалася за таким комплексом 

психодіагностичних методик: «Діагностика комунікативних і організаторських 

здібностей», (В. Синявський, Б. Федоришин), «Методика виявлення стратегій 

поведінки в конфлікті» (за К. Томасом), «Методика діагностики 

міжособистісних відносин» (Т. Лірі). 

 

2.2.2. Зміст Комплексної тренінгової програми психологічних умов 

формування професійних якостей здобувачів вищої освіти  

 

Обґрунтування програми формування професійно-важливих якостей – 

важливий етап дисертаційного дослідження. У результаті чого було визначено 

особливості вимог до працівників сфери обслуговування (Структура змісту 

КТП наведена у додатку В).  

Розвиток ресторанної індустрії зумовив високі вимоги до якості 

обслуговування. Зростає потреба в задоволенні не тільки фізіологічних потреб 

(угамування голоду), а й потреба в естетичному оформленні їжі, у високому 

рівні обслуговування, у соціальному визнанні. Споживач стає вимогливішим. 

Професіоналізм фахівців сфери ресторанного господарства, що зумовлений 

комплексом професійно-важливих якостей, визначає і забезпечує 

конкурентоспроможність підприємства. Тому дуже важливо в процесі 

професійної підготовки створити умови для формування професійно-важливих 

якостей фахівців ресторанного бізнесу. 

Сервіс є частиною побутової культури, що характеризується створенням 

особливих матеріальних, естетичних, етичних цінностей для задоволення 

повсякденних потреб людини. Ресторанний сервіс передбачає таке 

обслуговування, що приносить задоволення і відвідувачам ресторанів, і 

обслуговуючому персоналу. Специфікою діяльності ресторанних закладів є 

виробництво та реалізація послуг. Працівники цих структур повністю або 

частково виконують послуги в присутності клієнта, замовника й несуть 
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відповідальність за якість, терміни виконання та культуру обслуговування. 

Зміст діяльності працівників характеризується спілкуванням із клієнтами, 

проектуванням послуг, технологічним керівництвом або самостійним 

виконанням послуг. 

Діяльність менеджерів підприємств ресторанної індустрії включає 

здійснення управління всім виробничим процесом, його матеріально-технічним 

забезпеченням, формуванням і обслуговуванням технологічного обладнання, 

управління колективом підприємства, вибудовування стратегії і тактики 

діяльності та розвитку підприємства, створення його іміджу, налагодження 

відносин із клієнтами, замовниками, постачальниками, конкурентами, 

владними структурами, представниками державних установ тощо. Саме від 

професіоналізму менеджера ресторанної справи залежить ефективність 

діяльності підприємства та якість надання послуг. 

Специфіка діяльності фахівців ресторанного сервісу обумовлена 

необхідністю комунікативного процесу зі споживачами послуг, безпосередніми 

діловими й опосередкованими контактами з іншими людьми. Це вимагає 

розуміння індивідуальних особливостей людей, їх психічного стану, уважного 

до них ставлення, уміння попереджати конфліктні ситуації та, при необхідності, 

конструктивно їх вирішувати.  

Ефективна управлінська діяльність у ресторані базується на таких 

особистісних якостях як: уміння впливати на підлеглих, переконувати й 

правильно розподіляти обов’язки; упевненість в собі, емоційна 

врівноваженість; здатність до творчого вирішення завдань; заповзятливість, 

надійність та відповідальність при виконанні завдань, незалежність, 

товариськість людей. Тому професійна діяльність фахівців ресторанного 

сервісу є поліфункціональною. У той же час ресторанний бізнес, як різновид 

підприємницької діяльності, потребує осіб з такими характеристиками  як: 

ініціативність та прагнення до активного пошуку можливостей; готовність до 

ризику; орієнтація на ефективність та якість; відповідальність та 
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цілеспрямованість; систематичне планування та спостереження; уміння 

встановлювати та підтримувати зв’язки.  

За галузевими стандартами фахівець ресторанного господарства 

займається широким колом питань і здійснює діяльність у напрямах визначення 

стратегії розвитку підприємства; організації та управління господарською, 

фінансовою, комерційною, маркетинговою, інформаційною та інноваційною 

діяльністю ресторанного закладу, його матеріально-технічного забезпечення, 

формування й управління персоналом підприємства, розробки інструктивно-

методичної документації тощо. 

Менеджера ресторанного господарства характеризує володіння 

навичками роботи із забезпечення конкурентоспроможності ресторанного 

закладу, навичками планування, управління та контролю за виробничими 

процесами, господарською та комерційною діяльністю ресторану, забезпечення 

його рекламної діяльності, вибудовування та реалізації маркетингової стратегії. 

Фахівець ресторанного господарства повинен виявляти та аналізувати 

основні чинники, які визначають необхідність упровадження нових технологій 

та ресторанних послуг, технологічного обладнання. Інноваційний розвиток 

підприємства передбачає забезпечення підготовки персоналу до перетворень, 

організації його додаткового професійного навчання, підвищення кваліфікації 

та перепідготовки кадрів. Це досить важливий аспект роботи управлінців з 

персоналом, що може здійснюватися у напряму організації самоосвіти за 

індивідуальним планом, участі у постійно діючих семінарах, короткострокове 

навчання та стажування на передових підприємствах ресторанної індустрії 

тощо. 

Формування професійної команди ресторанного закладу, створення 

системи матеріального та морального стимулювання персоналу, вміле 

використання знань й досвіду кожного працівника потребує від фахівців 

ресторанного господарства знання як теорії управління та мотивації персоналу, 
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так і володіння навичками психології управління, методикою ведення бізнесу 

підприємства. 

Уміння встановлювати психологічний контакт з різними людьми,  аналіз 

та розуміння поведінки клієнтів для оптимізації їхнього обслуговування, 

толерантність у взаємодії, попередження конфліктів, вміння управляти власним 

психічним станом, переборювати стрес чи долати його негативні наслідки – все 

це вимоги професійної діяльності до фахівця сфери ресторанного господарства.  

Професійно важливі якості фахівців підприємств ресторанної індустрії, 

визначені на основі дослідження М. Лобур, мають наступний вигляд, а саме: 

інтерес до професії, відповідальність, моральність, активність, самостійність, 

готовність до ризику, товариськість, організаторські та комунікативні здібності, 

привітність, доброзичливість, емпатія, ініціативність, прагнення до 

професійного зростання [48]. 

Результати теоретичного аналізу та проведеного нами емпіричного 

дослідження, включаючи експертне опитування досвідчених викладачів, що 

займаються професійною підготовкою фахівців ресторанного господарства та 

успішних практиків, здійснення глибинного аналізу, застосування методів 

математичної статистики, факторного аналізу дало змогу виділити п’ять груп 

факторів професійно-важливих якостей, що зумовлюють успішність та 

ефективність професійної діяльності. Це комунікативний фактор, 

мотиваційний, фактор професійної спрямованості, емоційно-вольовий та 

індивідуально-психологічний фактори.  

Комплексну тренінгову програму розвитку професійно важливих якостей 

здобувачів вищої освіти ми розробили відповідно до визначених нами факторів.  

Питання щодо професійної підготовки і формування професійних якостей 

у персоналу є надзвичайно актуальним і важливим. Особистість професійно 

компетентного фахівця ресторанного бізнесу представляється в його 

внутрішній цілісності, де професійне й особистісне тісно пов’язані системою 

цінностей. Будь-які професійні знання, перш, ніж втіляться в діяльності, 
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наповнюються ціннісним змістом, стають внутрішнім переконанням фахівця, 

частиною його оціночних і понятійних категорій, установок, поведінкових 

стереотипів. Тому формування професійно компетентного працівника галузі 

ресторанної індустрії вимагає розвитку таких компонентів особистісного 

потенціалу майбутнього фахівця: комунікативної, мотиваційної, емоційно-

вольової, індивідуально-психологічної сфер і професійної спрямованості, що 

обумовлює сформованість основного мотиву розвитку потенціалу особистості – 

потребу в самодіагностиці, саморозвитку та самореалізацїї. 

Комплексна тренінгова програма охоплює весь період професійної 

підготовки фахівців і спрямована на розвиток комунікативних умінь, навичок 

розв’язання конфліктів, лідерського потенціалу, формування мотивації до 

підприємницької діяльності. Програма включає п’ять основних блоків: 

оптимізацію адаптаційного входження студентів у навчально-професійну 

діяльність (розраховано на перший курс навчання); блок ефективної 

комунікативної взаємодії та конструктивного розв’язання конфліктів (2 курс 

навчання); розвиток професійної мотивації як внутрішнього рушійного чинника 

розвитку професіоналізму (третій курс навчання); особистісне зростання і 

мотивацію до підприємницької діяльності (четвертий курс навчання); 

формування лідерського потенціалу та оволодіння методами впливу (навчання 

у магістратурі).  

Враховуючи те, що на першому курсі відбувається глибока психологічна 

перебудова особистості студента – адаптація колишнього абітурієнта до 

студентського життя, руйнування попередніх стереотипів, існує вірогідність 

нервових зривів, стресових реакцій, порівняно низької успішності, труднощів у 

спілкуванні. Ці особливості переорієнтації зі шкільного життя на нові 

принципи, пов’язані зі зменшенням або відсутністю батьківського і 

вчительського контролю, необхідністю самостійного вирішення проблем 

побуту і самообслуговування (особливо при переході з домашніх умов до 

гуртожитку), життєдіяльності в нових соціальних умовах, засвоєння великих за 
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обсягом масивів інформації у високому темпі тощо, мають різні наслідки для 

студентів з різним типом нервової системи, темпераменту, характеру, різних 

здібностей. Тому для вироблення стратегії і тактики, які б забезпечували 

оптимальну адаптацію студентів до вищого навчального закладу, важливо 

створити такі психологічні умови, на основі яких будуватиметься система 

залучення майбутніх фахівців до нових видів діяльності, нового кола 

спілкування, урахування структури домінуючих мотивів, рівня самооцінки, 

здатності до свідомої регуляції поведінки. Ці знання нададуть можливості 

викладачеві запобігти дезадаптивному синдрому, психологічному 

дискомфорту, скоротити процес адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ. 

Мета даного блоку тренінгової програми щодо оптимізації адаптаційного 

входження студентів у навчально-професійну діяльність полягає у сприянні 

згуртованості нового колективу, його активній взаємодії, забезпеченні 

позитивної атмосфери в групі, навчанню працювати разом. 

Завданнями тренінгу є: формувати сприятливий психологічний клімат в 

групі майбутніх фахівців ресторанного бізнесу; сприяти усвідомленню кожним 

учасником своєї ролі, функцій у групі; розвивати вміння працювати в команді; 

активізувати бажання до згуртованості всього колективу. 

Програма тренінгу включає теоретичний блок та практичні вправи: 

Теоретичний блок передбачає розгляд таких тем щодо: розуміння поняття 

«адаптація»; визначення адаптації як необхідного процесу для професійної 

діяльності фахівців ресторанного бізнесу; з’ясування цілей, основних етапів 

проходження адаптації.  

Практичний блок включає: метод мозкового штурму, групові дискусії, 

психодинамічні вправи, арт техніки, притчі, релаксацію. 

Учасниками тренінгу є майбутні фахівці ресторанного бізнесу (студенти 

1 курсу). Тривалість тренінгу: 5 занять. Тривалість заняття: 2 години 40 хвилин 

(з перервою в 15 хвилин).  
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Правилами психологічної програми є принципи «Тут і тепер», 

«Відвертості і відкритості», «Конфіденційності», «Принцип – Я», 

«Активності».  

Другий блок нашої програми спрямований на розвиток комунікативної 

компетентності майбутнього фахівця ресторанного бізнесу, що визначається як 

здатність у межах професійних обов’язків до ефективного спілкування та 

передбачає вміння обмінюватися інформацією, сприймати співрозмовника, 

усвідомлювати його потреби, розуміти його почуття і психічні стани, досягати 

взаєморозуміння. Компетентність цього різновиду припускає наявність у 

майбутнього фахівця ресторанного бізнесу навичок здійснювати комунікативну 

взаємодію з «важкими» гостями, при якій фахівець повинен зберігати 

психологічну рівновагу, контролювати свої емоції та якісно виконувати 

професійні завдання. Менеджеру ресторанного господарства для ефективного 

вирішення трудових конфліктів важливо володіти як теоретичними знаннями, 

так і практичними навичками, що сприяють їх подоланню.  

Представники управлінського складу підприємств індустрії гостинності 

повинні уміти знайти найоптимальніший шлях вирішення, щоб запобігти 

погіршенню психологічного клімату в трудовому колективі та, при 

необхідності, правильно керувати конфліктами. Важливо знати, як запобігти 

деструктивності конфліктів, їх негативним проявам і руйнуючим наслідкам, як 

завершувати і конструктивно вирішувати конфлікт. Тому важливо забезпечити 

в навчальному середовищі такі психологічні умови, які б сприяли розвитку 

комунікативних якостей та формуванню навичок попередження та 

конструктивного розв’язання конфліктів майбутніх фахівців ресторанного 

бізнесу. 

Мета тренінгу щодо формування навичок ефективної комунікативної 

взаємодії та конструктивного розв’язання конфліктів: сприяти розвитку 

навичок спілкування у майбутніх фахівців ресторанного бізнесу, закріплювати 
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ці навички в ігровій формі; познайомити з формами спілкування; формувати 

культуру спілкування, сприяти об’єднанню колективу. 

Завдання тренінгу: оволодіти розумінням про особливості ведення 

діалогу як важливого процесу у професійній діяльності фахівця ресторанного 

бізнесу; сприяти згуртованості групи для визначення якості діалогу між 

фахівцем ресторанного бізнесу і гостем закладу; навчити розуміти власні 

особистісні якості, які можуть допомогти або перешкодити вирішенню 

конфліктної ситуації; показати важливість чіткого висловлення думки; 

формувати дружню, безконфліктну атмосферу в колективі. 

Програма тренінгу включає теоретичний блок та практичні вправи: 

Теоретичний блок включає міні-лекції на теми: «Спілкування як 

психологічний феномен». «Основні характеристики спілкування»; «Визначення 

спілкування як важливого процесу у професійній діяльності фахівця 

ресторанного бізнесу»; «З’ясування особливостей якісного діалогу між 

опонентами». 

Практичний блок включає: метод мозкового штурму, групові дискусії, 

психодинамічні вправи, арт техніки, притчі, релаксацію. 

Учасники тренінгу: майбутні фахівці ресторанного бізнесу (студенти 

2 курсу). Тривалість тренінгу: 5 занять. Тривалість заняття: 2 години 40 хвилин 

(з перервою в 15 хвилин).  

Становлення майбутнього фахівця як професіонала, спеціаліста своєї 

справи у навчальному середовищі відбувається більш ефективно і дає якісні 

результати, якщо при цьому в особистості є сильні, яскраві, глибокі мотиви, що 

викликають бажання діяти активно, з повною віддачею сил, долати неминучі 

труднощі, несприятливі умови та інші обставини, наполегливо просуваючись 

до поставленої мети. Тому для розвитку позитивного ставлення до навчання, 

виховання почуття обов’язку, відповідальності, пізнавального інтересу важливо 

формувати психологічні умови із запровадженням мотиваційних тренінгів.  
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Мета тренінгу щодо розвитку професійної мотивації як внутрішнього 

рушійного чинника розвитку професіоналізму, полягає у сприянні формуванню 

у майбутніх фахівців ресторанного бізнесу різних видів мотивів, а саме: 

пізнавальних, саморозвитку, досягнення успіху. Важливо навчити студентів 

вільно володіти собою, бути впевненими у собі, ставити цілі і визначати шляхи 

їх досягнення. 

Завдання тренінгу : 

1. Оволодіти розумінням понять «мотив» і «мотивація» 

2. Сприяти активній співпраці учасників групи для з’ясування методів 

формування мотивації до навчання 

3. Проаналізувати власні очікування відносно успіхів у навчальній 

діяльності і зіставити з методами їх досягнення 

4. Дослідити можливі бар’єри щодо мотивації досягнення бажаних 

цілей у навчанні 

Програма тренінгу включає теоретичний блок та практичні вправи. 

Теоретичний блок характеризується ознайомленням із темами: 

«Визначення поняття «мотивація до навчання»»; «Характеристика мотивації як 

однієї зі складових формування професійних якостей у майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу»; «З’ясування основних способів формування мотивації».   

Практичний блок включає: метод мозкового штурму, групові дискусії, 

психодинамічні вправи, арт техніки, притчі, релаксацію. 

Учасники тренінгу: майбутні фахівці ресторанного бізнесу (студенти 

3 курсу). Тривалість тренінгу: 5 занять. Тривалість заняття: 2 години 40 хвилин 

(з перервою в 15 хвилин).  

Четвертий блок нашої психологічної програми спрямований на 

особистісне зростання студентів. Саме проблема особистісного зростання для 

майбутніх фахівців ресторанного бізнесу має виняткове практичне значення. 

Тому доцільно розглядати зростання особистості через явище саморозвитку як 

безперервний процес, у рамках якого людина набуває здатності креативно 
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управляти поточними подіями, формувати доброзичливі та емпатійні 

міжособистісні стосунки з іншими людьми, послідовно пропагувати 

гуманістичні погляди, позитивно сприймати життя. 

Особистісне зростання важливе для фахівців ресторанного бізнесу не 

просто саме по собі, а як здатність формувати свою життєву професійну 

стратегію. Стратегія це програма, «сценарій» про щастя, який є у кожної 

людини; це система цінностей і цілей, реалізація яких, згідно з уявленням 

людини, дозволяє зробити її життя найбільш успішним (у розумінні самої 

людини). Як основні показники ефективності стратегії життя людини 

виступають не конкретні досягнення, а психічне здоров’я і задоволеність 

життям. 

Мета тренінгу щодо особистісного зростання і формування мотивації до 

підприємницької діяльності: сприяти самопізнанню майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу для їх подальшого самовдосконалення та самовизначення; 

стимулювання співпереживання та емпатії; активізація рефлексії, 

самовиховання, озброєння прийомами роботи над собою. 

Завдання тренінгу включають: розвиток психологічної освіченості 

майбутніх фахівців ресторанного бізнесу (засвоєння наукових психологічних 

знань, необхідних для здійснення творчої рефлексії та адекватної поведінки); 

сприяння узгодженості ієрархії інструментальних та термінальних цінностей 

студентів, в основі яких лежить визначення пріоритетних цілей життя та засобів 

(бажаних якостей особистості), за допомогою яких їх можна досягнути; 

підвищення рівня самосвідомості, виявлення в процесі тренінгового заняття 

психологічних та індивідуально-особистісних якостей майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу, розкриття можливостей та засобів самовиховання;  

формування свідомих мотивів успіху, творчої самореалізації, мотивів 

підприємницької діяльності. 

Програма тренінгу включає теоретичний блок та практичні вправи: 
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Теоретичний блок передбачає розгляд тем: щодо особистісного зростання 

фахівців; з’ясування психологічних особливостей особистісного зростання; 

формування уявлень про показники особистісного зростання як процесу; 

теоретичних методів формування шляхів досягнення особистісного зростання; 

визначення мотивації підприємницької діяльності та успішності підприємця. 

Практичний блок включає: метод  мозкового штурму, групові дискусії, 

психодинамічні вправи, арт техніки, притчі, релаксацію. 

Учасники тренінгу: майбутні фахівці ресторанного бізнесу (студенти 

4 курсу). Тривалість тренінгу: 5 занять. Тривалість заняття: 2 години 40 хвилин 

(з перервою в 15 хвилин).  

Майбутній фахівець ресторанного бізнесу – це особистість із 

притаманними їй здібностями, професійними навичками, діловими якостями, 

рисами характеру, матеріальними і духовними потребами. Сучасний бізнес у 

будь-якій сфері залежить, насамперед, не від засобів виробництва, а саме від 

людей – від рівня їхньої мотивації, від налагодженості комунікацій у компанії, 

від управлінських навичок керівників, від уміння планувати свої дії та 

координувати діяльність з колегами та ступеня сприятливості соціально-

психологічного мікроклімату в колективі загалом. 

В умовах сьогодення фахівець ресторанного бізнесу знає і розуміє 

специфіку діяльності організації, у якій працює, визначає перспективи її 

розвитку, має здатність до постійного вдосконалення та активного 

саморозвитку та живе за принципом відомого американського підприємця та 

благодійника Джона Девісона Рокфеллера: «Лідерство – це стиль життя, девіз 

якого: «Якщо не я, то хто?» Ваше благополуччя залежить від ваших власних 

рішень» [170]. Враховуючи таку специфіку успішного розвитку і становлення 

ресторанного бізнесу, важливо сприяти формуванню у майбутніх фахівців 

лідерських якостей, нарощенню лідерського потенціалу, визначенню типів 

лідера, способів запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в 

колективі. Для менеджерів ресторанного господарства значимим є не тільки 
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розвиток лідерських здібностей, а й формування лідерської Я-концепції і 

лідерського світогляду. 

Мета тренінгу розвитку лідерського потенціалу та оволодіння методами 

впливу: сприяти розвитку лідерського потенціалу у майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу. 

Завдання тренінгу: оволодіти знаннями щодо визначення поняття «лідер» 

і «лідерство»; колективно обґрунтувати функції лідера та характерні для нього 

якості; з’ясувати основні рівнів лідерства; проаналізувати шляхи розвитку 

лідерських якостей; сформувати модель успішного лідера. 

Програма тренінгу включає теоретичний блок та практичні вправи: 

Теоретичний блок передбачає розгляд міні-лекції на тему: «Лідер і 

лідерство», що спрямована на з’ясування функцій лідера і його завдань; 

формування уявлень про якості справжнього лідера; аналіз власного 

лідерського потенціалу; розвиток знань, умінь і навичок про засоби 

вербального і невербального спілкування як одних із важливих прийомів 

ведення грамотного діалогу. 

Практичний блок включає: метод мозкового штурму, групові дискусії, 

психодинамічні вправи, арт техніки, притчі, релаксацію. 

Учасниками  тренінгу є майбутні фахівці ресторанного бізнесу (студенти 

5 курсу). Тривалість тренінгу: 5 занять. Тривалість заняття: 1 заняття – 1 год 

20 хв.  

Таким чином, на основі результатів проведеного нами емпіричного 

дослідження, включаючи експертне опитування досвідчених викладачів, що 

займаються професійною підготовкою фахівців ресторанного господарства та 

успішних практиків, здійснення глибинного аналізу, застосування методів 

математичної статистики, факторного аналізу нами визначено п’ять груп 

факторів професійно-важливих якостей, що зумовлюють успішність та 

ефективність професійної діяльності, а саме: комунікативний, мотиваційний, 

фактор професійної спрямованості, емоційно-вольовий та індивідуально-
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психологічний фактори. Відповідно до даних факторів обґрунтовано та 

розроблено психологічну програму розвитку професійно важливих якостей 

майбутніх фахівців ресторанного бізнесу. Вона охоплює весь період 

професійної підготовки фахівців і спрямована на розвиток комунікативних 

умінь, навичок розв’язання конфліктів, лідерського потенціалу, формування 

мотивації до підприємницької діяльності. Програма включає п’ять основних 

блоків: оптимізацію адаптаційного входження студентів у навчально-

професійну діяльність (розраховано на перший курс навчання); блок 

ефективної комунікативної взаємодії та конструктивного розв’язання 

конфліктів (2 курс навчання); розвиток професійної мотивації як внутрішнього 

рушійного чинника розвитку професіоналізму (третій курс навчання); 

особистісне зростання і мотивацію до підприємницької діяльності (четвертий 

курс навчання); формування лідерського потенціалу та оволодіння методами 

впливу (навчання у магістратурі). 

 

2.3. Організація роботи і розробка емпіричної та концептуальної 

моделі дослідження 

 

Теоретико-методологічний аналіз й емпіричне обґрунтування професійних 

якостей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу потребують чіткої організації 

формувального етапу дослідження, визначення його мети і завдань. 

Мета формувального експерименту полягає у розробці, апробації та 

визначенні ефективності програми формування психологічних умов, що 

сприятимуть розвитку і становленню професійних якостей майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу. 

Відповідно до мети сформульовано наступні завдання: розробити та 

здійснити апробацію програми розвитку психологічних умов формування ПВЯ 

майбутніх фахівців ресторанного бізнесу та визначити її ефективність. Виконання 

завдань дисертаційного дослідження, а саме дослідження професійних якостей 
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майбутніх фахівців ресторанного бізнесу здійснювалося в процесі реалізації трьох 

етапів [143]. 

Перший етап дисертаційної роботи був спрямований на розробку програми 

дослідження (визначення об’єкта, предмета, завдань дослідження), вивчення 

теоретичних аспектів, аналіз літератури, збір необхідної інформації з визначеного 

питання наукового пошуку. На другому етапі було обґрунтовано методи та 

методики дослідження і розроблено модель емпіричного дослідження 

професійних якостей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу та проведено 

емпіричну частину роботи. Другий етап дослідження відбувався спільно у 

співпраці з майбутніми фахівцями ресторанного бізнесу (студентами 1-, 2-, 3-, 4- і 

5-их курсів) Київського національного торговельно-економічного університету. 

Дослідження сприяло комплексному вивченню особливостей навчально-

виробничої діяльності майбутніх фахівців ресторанного бізнесу, а саме їх 

професійних якостей. Третій етап включав інтерпретацію і аналіз отриманих 

результатів дослідження, написання тексту дисертації, формулювання висновків і 

рекомендацій. Така організація емпіричного дослідження відповідає меті та 

завданням роботи. 

Комплексний та індивідуальний підхід, системність у розумінні 

індивідуальності людини, аналіз результатів емпіричних та статистичних методів 

дослідження та пов’язаних з ними безпосередніх проблем, дали змогу розробити 

та застосувати модель емпіричного дослідження, яка включає етапи з 

відповідними завданнями роботи та методи емпіричного дослідження:  

теоретичні, статистичні, діагностичні, психодіагностичні та професіографічні. Це 

сприяє дослідженню та визначенню професійних якостей майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу. Модель дослідження представлена на рисунку 2.1. 

Використовуючи модель емпіричного дослідження, було здійснено 

поетапне вивчення професійно-важливих якостей майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу.  
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Так, підготовчий етап спрямований на обґрунтування наукових підходів 

щодо вивчення професійних якостей у системі професіогенезу особистості та 

з’ясування особливостей професійної діяльності фахівців ресторанного бізнесу.  

Даний етап розв’язує ще одну важливу задачу – це визначення 

психодіагностичного інструментарію та розроблення моделі емпіричного 

дослідження. 

Отже, психодіагностичний інструментарій включає три групи методів, до 

яких з метою розв’язання поставлених завдань застосовано як загальнонаукові, 

так і спеціальні методи: теоретичні: аналіз наукової фахової літератури, 

узагальнення отриманої інформації, системний аналіз. Емпіричні та 

експериментальні: для з’ясування професійно-важливих якостей майбутніх 

фахівців РБ використано експеримент (констатуючий та формуючий), 

анкетування, бесіду, спостереження та обґрунтовано комплекс 

психодіагностичних методик для дослідження мотиваційного компоненту, 

індивідуально-психологічного, емоційно-вольового, комунікативного і 

компоненту професійного спрямування в процесі професійної підготовки у 

вищому навчальному закладі.  

Емпіричний та підсумковий етапи мають за мету здійснити аналіз 

результатів дослідження професійних якостей та з’ясувати умови їх 

формування у майбутніх фахівців ресторанного бізнесу; дослідити прояви та 

взаємозв’язки показників професійних якостей обстежуваних; обґрунтувати 

програму психологічних умов формування професійних якостей майбутніх 

фахівців ресторанного бізнесу, а також провести порівняльний аналіз 

результатів апробації програми розвитку психологічних умов формування 

професійно-важливих якостей студентів у процесі фахової підготовки. 

Таким чином, вивчення професійно-важливих якостей майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу відбувалося під впливом сформованого у сучасній 

психології рівнем розуміння її наукової методології, насамперед загальною 

методологією як діалектичним підходом до явищ дійсності; частковою 
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методологією як сукупністю методологічних підходів і принципів, що 

застосовують у психології стосовно досліджуваної проблеми; методологією як 

сукупністю конкретних методичних прийомів психологічного дослідження. 

Такий підхід і результати емпіричного дослідження дали змогу розробити 

концептуальну модель психологічних умов формування ПВЯ майбутніх 

фахівців ресторанного бізнесу (рис. 2.2.). 

 

Концептуальна модель включає теоретико-методологічні підходи 

формування ПВЯ, а саме: маніпулятивно-прагматичний, позитивно-

технократичний, етико-гуманістичний, аксіологічний та професійно-

ідентифікаційний, які на наш погляд, доповнюють один одного. Це спонукало 
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нас за основу дослідження взяти інтегративний підхід і обґрунтувати 

психодіагностичний інструментарій. На підставі емпіричного дослідження 

визначено п’ять структурних компонентів ПВЯ майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу: комунікативний, мотиваційний, професійного 

спрямування, емоційно-вольовий та індивідуально-психологічний. Визначення 

компонентів дало змогу провести формуючий експеримент і розробити 

комплексну тренінгову програму з цілеспрямованими психологічними 

впливами: на першому курсі – тренінг спілкування та адаптаційного входження 

в професію; на другому – тренінг безконфліктної взаємодії; на третьому – 

тренінг мотивації до навчальної діяльності; на четвертому – тренінг 

особистісного зростання та мотивації до підприємницької діяльності; на 

п’ятому – тренінг розвитку лідерського потенціалу  та оволодіння методами 

психологічних впливів.  

 

Висновки до другого розділу  

 

За результатами психологічного аналізу вимог професії до здобувачів вищої 

освіти у сфері ресторанного господарства, втасновлено, що за умов стрімкого 

розвитку інтеграційних процесів в Україні є вельми актуальною, оскільки темпи 

зростання цієї сфери постійно набирають обертів. Це пояснюється тим, що за 

останні роки Україна стала осередком багатьох різноманітних міжнародних 

форумів, набула зацікавленості з точки зору туризму, відпочинку та лікування. За 

таких умов розвитку ресторанного бізнесу в Україні виникає протиріччя між 

вимогами професії, запитами суспільства і рівнем сформованості професійно-

важливих якостей майбутніх фахівців, що потребує наукового і практичного його 

розв’язання. Встановлено, що розкриття сутності, структури й особливостей 

розвитку професійно важливих якостей здобувачів вищої освіти у сфері 

ресторанного господарства має суттєві взаємозв’язки із психологічними умовами їх 

формування в динаміці навчально-професійної підготовки.  
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Проаналізувавши специфіку успішного ведення ресторанного бізнесу, 

зроблено висновок, що в системі професійної підготовки у вищому навчальному 

закладі є необхідність урахування важливих умов професіоналізму фахівця 

ресторанного бізнесу – психологічних особливостей формування і розвитку 

професійно важливих знань, навичок, умінь. Такий підхід значно поглиблює процес 

позитивної динаміки формування професійно важливих якостей, сприяє 

підвищенню мотиваційного інтересу майбутніх фахівців та удосконаленню 

соціально-психологічних та організаційних структур навчально-професійного 

середовища.  

З метою розв’язання поставлених завдань застосовано як загальнонаукові, 

так і спеціальні методи: теоретичні: аналіз наукової фахової літератури, 

узагальнення отриманої інформації, системний аналіз; емпіричні та 

експериментальні: для з’ясування професійно-важливих якостей майбутніх 

фахівців РБ використано експеримент (констатуючий та формуючий), анкетування, 

бесіду, спостереження та обґрунтовано комплекс психодіагностичних методик для 

дослідження мотиваційного компоненту, індивідуально-психологічного, емоційно-

вольового, комунікативного і компоненту професійного спрямування в процесі 

професійної підготовки у вищому навчальному закладі.  

З метою вивчення професійних якостей здобувачів вищої освіти у сфері 

ресторанного бізнесу створено модель емпіричного дослідження, мірою 

компетентності якої є відображення усіх особливостей і специфіки вивчення 

професійних якостей фахівців ресторанного бізнесу на кожному з етапів теоретико-

методологічного і емпіричного дослідження дисертаційної роботи. У структуру 

моделі емпіричного дослідження входять такі елементи, як: етапи дослідження та 

завдання, теоретичні, статистичні та емпіричні методи дослідження професійно-

важливих якостей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу. 

Обґрунтована КТП спрямована на формування ПВЯ здобувачів вищої освіти 

у сфері ресторанного бізнесу. На підставі емпірично визначених компонентів ми 

диференціювали  її цілеспрямоване використання відповідно на першому курсі – 
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для поліпшення спілкування й адаптаційного входження у начально-професійну 

діяльність; на другому – з метою безконфліктної взаємодії; на третьому – 

формували мотивацію до навчальної діяльності; на четвертому – зробили акцент на 

особистісне зростання і готовність до підприємницької діяльності; на п’ятому – 

розвивали лідерські якості та методи психологічного впливу.  

З метою дослідження психологічних умов формування ПВЯ здобувачів 

вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу розроблено концептуальну модель  

дослідження, в основу якої покладено комплексний та індивідуальний підходи, 

системність у розумінні індивідуальності людини, аналіз результатів емпіричних та 

статистичних методів дослідження та пов’язаних з ними безпосередніх завдань. 

У цілому, визначення організаційних засад роботи, емпіричної та 

концептуальної моделі дослідження дало підстави перейти  до аналізу результатів 

емпіричного дослідження та апробації комплексної тренінгової програми у 

майбутніх фахівців ресторанного бізнесу.  

 

Результати, викладені в даному розділі, опубліковані в наступних 

наукових працях автора [62, 136, 141, 142, 143, 144]. 

 

Список використаних джерел до другого розділу: 

[2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 58, 59, 60, 63, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 

82, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 

108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 

132, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 

172, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 192, 195, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 209, 213, 

216, 218, 221, 223]. 



 

89 

РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АПРОБАЦІЇ 

КОМПЛЕКСНОЇ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

 

У розділі представлено аналіз показників професійних якостей у динаміці 

освітньо-професійного навчання з першого по п’ятий курс, результати 

експертного опитування щодо визначення ПВЯ, а також факторного і 

кореляційного аналізу взаємозв’язків психологічних показників методик, за 

якими проводилося дослідження.  

Отримані результати дали змогу з’ясувати компоненти ПВЯ – 

комунікативні, мотиваційні, професійноспрямовані, емоційно-вольові та 

індивідуально-психологічні, що зумовлюють успішність професійної діяльності 

майбутніх фахівців РБ. 

Особливості проявів ПВЯ в динаміці освітньо-професійного навчання з 

бакалаврським і магістерським рівнями дали підстави обґрунтувати КТП щодо 

формування ПВЯ у фахівців РБ. Окрім того, за результатами апробації КТП 

порівняльного аналізу дослідження контрольної та експериментальної груп 

визначено її ефективність.  

 

3.1. Дослідження професійного спрямування та визначення 

професійно-важливих якостей здобувачів вищої освіти  

 

3.1.1. Аналіз результатів експертного опитування щодо визначення 

професійно важливих якостей здобувачів вищої освіти 

 

За основу визначення найбільш важливих для спеціалістів ресторанного 

бізнесу професійних якостей вибрано методику «Професіографічний 
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опитувальник О. Ліпмана» [118], в якому міститься перелік 85 ділових 

властивостей та вмінь. Для більш об’єктивного дослідження важливих ПВЯ у 

сфері ресторанного бізнесу вирішено звернутися до думки експертів. У групу 

експертів було включено 20 фахівців кафедри готельно-ресторанного бізнесу 

Київського національного торговельно-економічного університету, серед них 

викладачі з досвідом роботи від 5 до 20 років, а також групу експертів 

доповнили практики, а саме студенти заочної форми навчання КНТЕУ, які 

мають безпосередній досвід роботи у сфері ресторанної індустрії. Відповідно 

експертний склад фахівців було розділено на дві групи: 1 група – викладачі, 2 

група – практики.  

У результаті обстеження групи експертів на основі оцінювання заданого 

переліку якостей, які можуть бути важливими для ефективного виконання своєї 

діяльності майбутніми фахівцями РБ, а також при врахуванні основних 

компонентів професійної діяльності фахівців РБ нами було розроблено рейтинг 

ПВЯ. 

Дослідження за опитувальником О. Ліпмана проводилося з метою 

визначення таких властивостей особистості: атенційні і психомоторні, 

спостережливість, мнемічні, мотиваційні, типологічні, імажитивні, 

інтелектуальні, емоційні, вольові, мовні і комунікативні. Критерії оцінювання 

для визначення важливості запропонованих властивостей характеризувались за 

такими інтерпретаційними оцінками:  

1 – 2 бали – якщо дана властивість не має особливого значення для даної 

професії; 

3 – 4 бали – якщо дана властивість має деяке значення; 

5 – 6 балів – якщо дана властивість є бажана, але не обов’язкова; 

7 – 8 балів – якщо властивість важлива для успішної роботи випускників 

(працівників) за фахом ресторанного бізнесу; 

9 – 10 балів – якщо властивість є обов’язковою і притаманною саме для 

випускників (працівників) за фахом ресторанного бізнесу.  
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Згідно отриманих результатів опитування серед експертів за методикою 

«Професіографічний опитувальник» (О. Ліпман) сформовано відповідні рангові 

оцінки щодо визначених психологічних властивостей. Так, за аналізом 

отриманих оцінок від групи експертів з’ясовано, що на першому місці, на 

думку викладачів і практиків, має знаходитися комунікативна властивість, яку 

можна визнати основою ефективного виконання своїх професійних обов’язків 

фахівцями РБ.  

Практики і викладачі оцінили комунікативні властивості у відповідності 

9,7±1,1 і 9,7±1,3 балів, що свідчить про важливість таких вмінь для майбутніх 

фахівців РБ, а саме: здатність швидко налагоджувати контакти з незнайомими 

людьми; здатність узгоджувати свої дії з діями інших людей; уміння дати 

об’єктивну оцінку діям інших людей; уміння переконувати, вести ділову 

розмову.  

Максимальну кількість балів поставили викладачі атенційним і 

психомоторним властивостям в той час, як практики вважають за необхідність 

залишити їх на другій позиції. Таким чином, експерти розподілили бали у такій 

відповідності: викладачі – 9,7±1,9, практики – 9,5±1,8, що свідчить про 

важливість даних атенційних і психомоторних властивостей як обов’язкових у 

професійній діяльності фахівців РБ (уміння швидко переключати увагу з 

одного об’єкта на інший; уміння помічати незначні зміни в досліджуваному 

явищі; здатність тривалий час зберігати стійку увагу; здатність розподіляти та 

концентрувати увагу). 

Друге місце за оцінками викладачів отримала властивість 

спостережливості, практики ж поставили її на третє місце. Бал від викладачів 

для спостережливості – 9,6±1,8, а від практиків – 9,4±1,7. Не дивлячись на 

рейтингову позицію даної властивості, поставлені бали від експертів достатньо 

високі, що свідчить про важливість професійної спостережливості; здатності до 

самоспостереження; уміння обирати при спостереженні матеріал, необхідний 

для розв’язання проблеми у сфері ресторанної індустрії. Другими за оцінками 
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викладачів виявилися мотиваційні властивості з результатом 9,6±1,6 балів, 

практики також погодились з думкою викладачів і поставили дану властивість 

на другу позицію з власною оцінкою в 9,5±1,5 бали. У цій позиції обидві групи 

експертів (практиків і викладачів) виявилися однодумцями не дарма, адже 

мотиваційна складова у професійній діяльності фахівців РБ безсумнівно 

важлива. Вона включає професійну мотивацію; спрямованість на результат; 

здатність до самореалізації в діяльності; прагнення знаходити адекватні 

рішення, що, безсумнівно, в сфері ресторанного бізнесу цінується і є прикладом 

професіоналізму. 

Третє місце серед загального рейтингу якостей посідають, на думку 

викладачів, мовні властивості з оцінкою в 9,5±1,3 балів. Практики ж поставили 

дану властивість на четверту позицію і оцінили в 9,3±1,2 бали. Загалом, 

враховуючи те, що поставлені оцінки мовним властивостям за 

інтерпретаційною шкалою відповідають таким, що є обов’язковими і 

притаманними саме для випускників (працівників) за фахом ресторанного 

бізнесу, можна говорити про їх важливість для галузі ресторанного бізнесу. За 

своєю характеристикою мовні властивості припускають для фахівців РБ уміння 

чітко та логічно викладати свої думки; здатність довільно передавати своє 

ставлення, емоції і почуття за допомогою жестів, міміки, інтонацій. 

На четвертому місці знаходяться за експертними оцінками викладачів 

вольові властивості, викладачі їх оцінили в 9,3±1,5, а практики в 9,2±1,3. Це дає 

підстави говорити про важливість для фахівців РБ здатності точно виконувати 

розпорядження; про важливість наполегливості; уміння тривалий час 

виконувати професійну діяльність без погіршення її якості, зниження темпу; 

здатність тривалий час зберігати високу активність; вміння брати на себе 

відповідальність у складних ситуаціях. 

На п’ятому місці емоційні властивості, що були оцінені експертами за 

такими балами: викладачі – 9,0±1,2; практики поставили 8,9±1,1, що переносить 

їх на шосту позицію. Але, відповідно до оцінок двох груп, отримані результати 
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свідчать про те, що властивість важлива для успішної роботи випускників 

(працівників) за фахом ресторанного бізнесу. А саме цінується помірність 

емоційної стійкості при ухваленні відповідальних рішень; урівноваженість, 

самовладання при конфліктах.  

Інтелектуальні властивості викладачі оцінили в 7,9±1,4 балів і відповідно 

до цих оцінок вони зайняли шосту позицію в загальному рейтингу, практики 

поставили 7,8±1,3, що відповідає сьомому місцю в їх списку оцінювання 

властивостей. Такі результати свідчать про важливість здатності в професійній 

діяльності фахівців РБ розглядати проблему з декількох боків; здатність 

схоплювати суть основних взаємозв’язків, властивих проблемі; уміння з усього 

обсягу обирати необхідну інформацію; вміння робити висновки із суперечливої 

інформації; здатність ухвалювати правильне рішення за недостатності 

необхідної інформації. 

Імажитивні властивості серед усіх інших були визнані, як важливі для 

успішної роботи випускників (працівників) за фахом ресторанного бізнесу. 

Викладачі оцінили їх в 7,3±1,3 балів; практики – в 7,1±1,5. Відповідно за 

рейтингом викладачів вони опинилися на сьомому місці, а в рейтингу практиків 

– на восьмому серед усіх можливих. Такі оцінки свідчать про важливість 

здатності прогнозувати хід подій з урахуванням їхньої імовірності; вміння 

знаходити нові нестандартні рішення. 

Типологічні властивості експерти оцінили у такій відповідності: практики 

– 6,3±0,9 балів, викладачі – 6,4±0,8. Згідно таких оцінок типологічні властивості 

знаходяться у рейтингу викладачів на восьмому місці, а серед оцінок практиків 

– на дев’ятому. Такий розподіл від експертів говорить про бажаність, але не 

обов’язковість характерної для типологічних властивостей урівноваженості; 

стійкості до навантажень; швидкої реакції на зміну ситуації; швидкої адаптації 

до нових умов для професійної діяльності фахівців у сфері ресторанної 

індустрії. 
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Мнемічні властивості, за результатами оцінки експертів, виявилися 

бажаними, але не обов’язковими для професійної діяльності фахівців 

ресторанного бізнесу за оцінками практиків і викладачів. Так, практики 

присвоїли мнемічним властивостям оцінку 5,5±1,1 балів, що відповідає десятій 

позиції в їх рейтингу, а викладачі поставили 5,6±1,2, що свідчить про дев’яту 

позицію серед загальних балів оцінювання усіх властивостей за методикою. 

Отримані результати свідчать про бажаність у сфері ресторанного бізнесу 

помічати зміни в оточенні; вміти відтворювати почуте, побачене, прочитане; 

легко запам’ятовувати словесно-логічний та наочно-образний матеріал; мати 

здатність тривалий час тримати в пам’яті великий обсяг необхідної інформації 

тощо.  

Узагальнюючи отримані результати згідно опитувальника О. Ліпмана, 

можна підсумувати, що, на думку експертів, найголовнішими для фахівців РБ є 

комунікативна сфера, наступною у пріоритетності вважається мотиваційна 

сфера, потім емоційно-вольова складова, професійна спрямованність та 

індивідуально-психологічна сфера.  

У таблиці 3.1. наведено результати оцінки експертами психологічних 

властивостей згідно методики «Професіографічний опитувальник О. Ліпмана». 

Дослідження психологічних властивостей за методикою 

«Професіографічний опитувальник Ліпмана» проводилося і серед студентів для 

визначення динаміки розуміння ПВЯ студентами 1– 5 курсів навчання. 

Рейтинг психологічних властивостей за результатами методики Ліпмана у 

п’ятикурсників мав наступний вигляд. Так, на першому місці випускники 

поставили мотиваційні властивості, вольові і конкурентоспроможні, причому 

позитивні результати спостерігаються як у КГ (8,5, 8,1, 7,8 балів відповідно), 

так і у ЕГ (9,8, 9,8, 9,4 балів відповідно), але на 1,3, 1,7 і 1,6 балів відповідно в 

ЕГ показники вищі, що свідчить про активну самовідданість і наполегливість 

студентів щодо майбутньої професійної діяльності у сфері ресторанного бізнесу 
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після проходження тренінгу розвитку лідерського потенціалу і оволодіння 

методами впливу. 

Таблиця 3.1. 

Результати експертного опитування згідно методики «Професіографічний 

опитувальник» (за О. Ліпманом) 

 

№ 

з/п 

Психологічна  

властивість 

Практики Викладачі 5 курс 1 курс 

Б
ал

и
 

Р
ей

ти
н

г 

Б
ал

и
 

Р
ей

ти
н

г 

Б
ал

и
 

Р
ей

ти
н

г 

Б
ал

и
 

Р
ей

ти
н
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1 
Атенційні і 

психомоторні 

9,5±1,8 2 9,7±1,9 1 7,8±1,7 8 6,9±1,5 7 

2 Спостережливість 9,4±1,7 3 9,6±1,8 2 7,9±1,2 7 7,1±1,1 6 

3 Мнемічні 5,5±1,1 10 5,6±1,2 9 8,1±1,5 6 6,9±1,2 7 

4 Мотиваційні 9,5±1,5 2 9,6±1,6 2 9,8±1,9 1 8,5±1,4 1 

5 Типологічні 6,3±0,9 9 6,4±0,8 8 8,6±1,6 5 7,8±1,5 4 

6 Імажитивні 7,1±1,5 8 7,3±1,3 7 7,8±1,8 9 7,1±1,3 6 

7 Інтелектуальні 7,8±1,3 7 7,9±1,4 6 8,9±1,3 4 7,7±1,1 5 

8 Емоційні 8,9±1,1 6 9,0±1,2 5 8,7±1,5 3 7,8±1,5 4 

9 Вольові 9,2±1,3 5 9,3±1,5 4 9,8±1,9 1 7,8±1,5 4 

10 Мовні 9,3±1,2 4 9,5±1,3 3 8,9±0,9 7 8,0±1,2 3 

11 Комунікативні 9,7±1,1 1 9,7±1,3 1 9,4±1,7 3 8,2±1,9 2 

12 Конкурентні 9,7±1,2 1 9,7±1,4 1 9,8±1,4 1 8,2±1,1 2 

 

Щодо порівняння оцінок випускників і експертів, то тут спостерігаються 

певні відмінності, хоча не суттєві: мотиваційна властивість у експертів (як у 

практиків, так і викладачів) знаходиться на 2 місці, тоді як у випускників це 

перша позиція, що свідчить про позитивний вплив КТП на мотиваційний 

компонент студентів і їх бажання професійно саморозвиватися і 

самостверджуватися у сфері ресторанної індустрії. Вольова властивість у 

експертів (практики – 5 місце, викладачі – 4 місце) зайняла дещо вищу позицію 

від оцінок випускників. Така ситуація пов’язана з юнацьким максималізмом 

п’ятикурсників, їх наполегливістю і самовідданістю, бажанням діяти і 

розвиватися. Тоді як експерти раціонально оцінюють ситуацію, уміють 

правильно розставляти акценти і систематизувати власні потреби. 

Конкурентоспроможність як властивість у експертів, у порівнянні з першим 
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місцем у випускників, зайняла також першу позицію в загальному рейтингу 

оцінок, що говорить про прагнення самоудосконалювати свої здібності, знання, 

уміння та навички. 

Водночас у динаміці навчання студентів з першого по четвертий курс 

спостерігаються наступні результати: першокурсники мотиваційну властивість 

поставили на перше місце і оцінили в КГ в 7,2 бали, а після проходження ТП в 

8,5, що свідчить про позитивний вплив методів психологічної роботи. В КГ 

результати значно нижчі – 7,4 бали. Про ефективність впливу КТП говорить і 

той факт, що з 2 по 4 курси мотиваційна властивість поступово збільшувалася – 

8,4 б., 9,2 б., 9,5 б. відповідно. Вольова властивість в загальному рейтингу 

посіла 3 місце – 7,8 балів, і продовжувала розвиватися під впливом КТП до 5 

курсу – 8,7, 9,1, 9,5 балів, що свідчить про її позитивний вплив на професійний 

розвиток студентів. 

Друге місце, в рейтингу п’ятикурскників, серед інших психологічних 

властивостей – зайняла комунікативна властивість. Зокрема, студенти ЕГ 

оцінили комунікативну властивість в 9,4 бали, тоді як в КГ випускники 

поставили 8,3 бали, що на 1,1 нижче по відношенню до попередніх результатів. 

Такі оцінки свідчать про позитивний вплив КТП на індивідуальну позицію 

студентів ЕГ щодо визначення комунікативних якостей як професійно 

значимих для сфери ресторанної індустрії, як таких, що допомагають 

налагодити контакт з гостем і колективом закладу взагалі, сприяють 

адекватному врегулюванню конфліктів та допомагають чітко, лаконічно 

донести інформацію до співбесідника. Порівнюючи оцінки випускників і 

експертів, спостерігаються певні розбіжності: експерти (практики і викладачі) 

одноголосно поставили комунікативну властивість на перше місце, тоді як 

випускники опустили її на одну позицію нижче – на друге місце. Але, 

враховуючи високі оцінки за даною властивістю, можна стверджувати, що і для 

майбутніх фахівців РБ комунікативна складова є обов’язковою і притаманною 

для професійної діяльності.  
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Результати оцінювання комунікативної властивості в динаміці навчання з 

1 по 4 курси майже ідентичні, у порівнянні з оцінками експертів і випускників, 

адже на першому курсі в ЕГ студентів – це 9,5 балів, тоді як в КГ – 8,4 бали, що 

свідчить про позитивний вплив психологічної роботи з майбутніми фахівцями 

РБ вже з перших занять, де не залежно від теми тренінгу, студенти вчилися 

висловлювати свою думку, правильно змістовно вибудовувати речення і вести 

діалог, говорити чітко і з інтонацією, отже, навички спілкування закладалися 

ще з перших зустрічей. З другого по четвертий курси студенти ЕГ оцінили 

комунікативну властивість таким чином – 9,6 б., 9,3 б., 9,6 б. відповідно, тоді як 

в КГ спостерігаються нижчі оцінки – 8,5 б., 8,1 б., 8,5 б. Отримані результати 

говорять про ефективний вплив КТП на ЕГ студентів, про свідому важливість 

комунікативної складової для професійної діяльності фахівця РБ. 

П’ятикурсники на 3 місце поставили емоційні властивості з оцінкою в 8,9 

балів, тоді як експерти в своєму рейтингу поставили емоційність на 5 місце 

(викладачі) і 6 місце (практики). Це свідчить про яскраво виражену емоційну 

наполегливість випускників до досягнення своїх результатів, бажання за 

допомогою власних емоційних амбіцій розвиватися професійно. 

У першокурсників емоційні властивості також на 3 місці з оцінкою в 8,1 

балів, що поступово збільшується після проходження КТП на кожному році 

навчання в ЕГ, так, на 2 курсі це 8,3 бали, на 3 курсі – 8,5 балів, на 4 курсі –

8,9 б. У КГ результати в середньому на 1 – 1,3 бали нижчі, що свідчить про 

позитивний вплив КТП на показники ЕГ студентів, на їх поступовий розвиток 

емоційної зрілості. 

На 4 місці у п’ятикурсників мнемічні властивості з балом 8,1 в 

загальному рейтингу оцінок. Експерти ж оцінили їх значно нижчими балами – 

5,5 (практики), 5,6 (викладачі), відповідно поставивши на 10 і 9 місце. Такі 

кардинальні відмінності пов’язані з бажанням випускників засвоювати нову 

інформацію, оволодівати новими методами впливу, а експерти, в силу власного 
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досвіду і знань, віддають перевагу вже умінню користуватися набутою 

інформацією і відтворювати її в залежності від ситуації. 

У першокурсників мнемічні властивості на 5 місці, що і у порівнянні з 

експертами і п’ятикурсниками свідчить про їх посереднє бажання і 

зорієнтованість на оволодіння і засвоєння нової інформації. З роками після 

проходження КТП на кожному році навчання мнемічні властивості набирають 

балів, так на 2 курсі В ЕГ – це вже 7,4 бали, на 3 – 7,6, і на 4 – 7,7 балів. Тоді як 

в КГ ці показники нижчі в середньому на один бал. Отримані результати в ЕГ 

свідчать про позитивний вплив КТП на динаміку розвитку мнемічних 

властивостей, на їх здатність помічати зміни в оточенні; вміння відтворювати 

почуте, побачене, прочитане; здатність легко запам’ятовувати. 

П’яте місце в рейтингу випускників зайняли аттенційні і психомоторні 

властивості. Вони їх оцінили в 7,8 балів, тоді як практики поставили ці 

властивості на 2 місце з оцінкою в 9,5 балів, а викладачі – на 1 місце з балом 

9,7. Такі результати випускників свідчать про їх посереднє прагнення до 

розвитку умінь швидко переключати увагу з одного об’єкта на інший; помічати 

незначні зміни в досліджуваному явищі. Експерти ж, навпаки, віддають цим 

властивостям високу оцінку, орієнтуючись на власний досвід, розуміють 

важливість таких моментів, як здатність тривалий час зберігати стійку увагу; 

розподіляти її і концентрувати на конкретному предметі, явищі, події. 

Першокурсники оцінили аттенційні і психомоторні властивості в 

7,7 балів і поставили їх відповідно у своєму рейтингу на 4 місце. Але після 

проходження КТП результати в ЕГ студентів змінилися на краще, і показники 

за цими властивостями виросли в середньому на 0,5 балів, хоча й не досягнули 

рівня експертів. Проте позитивний вплив психологічної роботи виявився 

помітним. 

На 6 місці у п’ятикурсників типологічні властивості з оцінкою в 7,7 балів. 

Експерти ж віддали цим властивостям 8 (викладачі) і 9 (практики) місця. 

Першокурсники ж поставили типологічні властивості на 7 місце у своєму 
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рейтингу. Такі оцінки студентів і експертів свідчать про різний погляд на 

професійну ситуацію і розуміння її з середини. Але після проходження КТП 

випускники з’ясували усі моменти, пов’язані з професійною урівноваженістю, 

стійкістю до навантажень і швидкою руховою реакцією на несподівані 

подразники. 

На 7 місці у рейтингу випускників мовні властивості з оцінкою в ЕГ 

7,6 балів, у практиків вони посіли 4 місце, а у викладачів – 3. Такі результати 

свідчать про недостатню значимість для випускників уміння чітко та логічно 

викладати свої думки; довільно передавати своє ставлення, емоції і почуття за 

допомогою жестів, міміки, інтонацій. 

У першокурсників мовні властивості зайняли перше місце, що свідчить 

про їх практичну ідентифікацію понять мовних і комунікативних властивостей, 

але після проходження КТП результати змінилися і майбутні фахівці 

ресторанного бізнесу оцінили характеристики саме мовних властивостей як 

важливі, але не вкрай обов’язкові. Так на 2 курсі в ЕГ студентів – це 7,9 б., на 

3 – 7,6 б., на 4 – 7,3 бали, що вказує на позитивний вплив КТП. 

8 місце в загальному рейтингу випускників зайняли інтелектуальні 

властивості з оцінкою в 7,4 бали. Практики ж поставили їх на 7 місце, а 

викладачі на 6, що свідчить про несуттєві відмінності між результатами з обох 

сторін і про важливість, але не обов’язкову необхідність у професійній 

діяльності майбутніх фахівців розглядати проблему з декількох боків; 

схоплювати суть основних взаємозв’язків, властивих проблемі; з усього обсягу 

обирати необхідну інформацію. 

Першокурсники поставили інтелектуальним властивостям 8,2 бали, що 

відповідає другому місцю у рейтингу. Але з роками ситуація змінилася і після 

проходження КТП результати в середньому на 1 – 1,2 бали опустилися, що 

свідчить про позитивний вплив психологічної роботи зі студентами ЕГ і їх 

умінням правильно розставляти пріоритети.  
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9 місце випускники поставили імажитивним властивостям з оцінкою в 

7,2 бали. Практики оцінили їх в 7,1 бал (8 місце) і 7,3 бали поставили викладачі 

(7 місце). Це свідчить про важливість, але не обов’язковість уміння 

прогнозувати хід подій з урахуванням їхньої імовірності; знаходити нові 

нестандартні рішення у професійній діяльності фахівця ресторанного бізнесу. 

Першокурсники поставили імажитивні властивості на 2 місце і у 

порівнянні з п’ятим курсом можна зробити висновок, що КТП сприяла 

розумінню і переоцінці майбутніми фахівцями пріоритетів у власній 

професійній діяльності сфери ресторанного бізнесу. 

10 місце зайняла у випускників спостережливість з оцінкою в 7,1 бал. 

Експерти ж оцінили її в 9,4 (практики) і 9,6 (викладачі) балів і поставили 

спостережливість на 3 і 2 місця відповідно. Першокурсники поставили в своєму 

рейтингу дану властивість на 6 місце. Такі різносторонні результати свідчать 

про те, що під впливом КТП у випускників сформувалося власне бачення 

важливості щодо вміння обирати при спостереженні матеріал, необхідний для 

розв’язання проблеми; здатності до самоспостереження і професійної 

спостережливості. Експерти ж, виходячи з власного досвіду й знань, вважають 

спостережливість вкрай необхідною властивістю у професійній діяльності 

фахівців ресторанного бізнесу. 

Таким чином, враховуючи думку експертів і результати оцінювання 

випускників експериментальної групи, можна зробити висновок, що успіх 

професійної діяльності у сфері ресторанного бізнесу залежить від усіх 

психологічних властивостей. Але першість у загальному рейтингу займає 

комунікативна складова, на другому місці знаходиться мотиваційна, на 

третьому емоційно-вольова, а за ними розташовуються індивідуально-

психологічна і професійна, що співвідноситься з отриманими результатами 

факторного аналізу. 
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3.1.2. Компоненти професійно-важливих якостей та їх змістовні 

характеристики  

 

З метою визначення змістовних характеристик за отриманими 

80 показниками серед 12 застосованих методик, які у цілому спрямовано на 

з’ясування ПВЯ фахівців РБ, що зумовлюють ефективність професійної 

діяльності, здійснено факторний аналіз. Факторний аналіз проведено з 

використанням масиву середніх показників блоку методик, за якими 

визначались ПВЯ, статистичної програми SPSS. 17.0, яка дає змогу визначити 

певну низку статистичних критеріїв для виокремлення головних факторів 

(чинників) досліджуваної проблеми. 

Отже, виокремлення основних факторів використовувалося нами для 

узгодження різноманітних емпіричних показників методик і з великої кількості 

змінних визначили найбільш вагомі. При цьому, кожен фактор ми розуміємо як 

вагомий компонент у структурі ПВЯ, що визначають психічні пізнавальні 

процеси, властивості, утворення і стани та, в залежності від ступеня 

вираженості, зумовлюють успішність виконання фахівцями професійної 

діяльності. 

За результатами факторного аналізу з усієї вибірки виокремлено 5 груп 

факторів, які зумовлюють внутрішню структуру ПВЯ фахівців РБ (додаток Б.2). 

Отримані коефіцієнти факторної ваги, величини дисперсії можуть бути визнані 

як достатніми для подальшої інтерпретації отриманих результатів за 

критеріями інформативності, гомогенності, надійності та стійкості. 

Аналіз змінних, які увійшли в кожну з 5 груп факторів, ми здійснювали у 

відповідності із загальноприйнятими критеріями значущості величин 

факторного навантаження. 

Всього до першого фактору (F1) ввійшло 54 змінних з істотними 

факторними навантаженнями. Встановлено, що у порядку зменшення 

факторної ваги за показниками блоку методик, що визначають комунікативну 
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сферу особистості вони розташувалися у такому порядку: комунікативні 

здібності (0,822), співпраця (0,821), організаторські здібності (0,813), 

конкуренція (0,803), незалежність (0,715), авторитарність (0,651), агресивність 

(0, 623), компроміс (0,601), уникнення (0,431), пристосування (0,404). 

За блоком методик, які визначають мотиваційну сферу найбільша вага за 

F1 спостерігається за такими показниками, як: мотивація до успіху (0,751), 

мотиви свободи і незалежності (0,756), мотиви комерційного успіху ( 0,713), 

ініціативи й активності (0,703). З вагою в діапазоні 0,635 – 0,501 до F1увійшли 

мотиви соціальних контактів та групової незалежності (0,635), зовнішні 

позитивні мотиви (0,621), внутрішні індивідуально-значущі мотиви (0,619), 

мотиви поваги і самоповаги (0,534) і внутрішні соціально-значущі 

мотиви (0,501).  

За блоком методик, які вказують на професійну спрямованість до F1 

увійшли у порядку зниження такі показники: конкурентоздатність (0,801), 

комунікативність (0,796), мотивація (0,711), показник мовленнєвості (0,701), 

спостережливість (0,525), а також вольові (0,467), типологічні (0,495), мнемічні 

(0,411) якості. 

З блоку, який спрямовано на визначення емоційно-вольової сфери до F1 з 

найбільш вираженими вагомими показниками увійшли – комунікативна 

спрямованість (0,814), гностична спрямованість (0,655), акізитивна 

спрямованість (0,603), самовладання (0,541), вольовий самоконтроль (0,539), 

пугнічна спрямованість (0,502).  

Суттєві індивідуально-психологічні особливості, які увійшли до F1 

розташовані таким чином: так, за методикою Кеттелла показники, які 

зумовлюють розвиток комунікативної сфери F (безтурботність/замкнутість) – 

0,714, N (дипломатичність / прямолінійність) – 0,803, Q2 (нонконформізм / 

конформізм) – 0,738, Е (незалежність / податливість) – 0,721, Н (сміливість / 

сором’язливість) – 0,691, L (підозрілість / довірливість) – 0,481. Окрім того, з 

емоційно-вольової складової сюди входять – Q3 (самоконтроль / низький 
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самоконтроль) 0,603, G (нормативність / безпринципність) 0,519, О (почуття 

провини / самовпевненість) – 0,411 та з інтелектуальних характеристик – В 

(розвинене мислення /замкнене мислення) – 0,602. 

У підсумку, змістовне навантаження змінних, що увійшли до F1 дає 

змогу інтерпретувати цей фактор як комунікативний у структурі ПВЯ фахівців 

РБ. Це підтверджується тим, що найбільші фактори F1 зафіксовано за 

показниками комунікативних здібностей (0,822), співпраці (0,821), 

комунікативної спрямованості (0,814), організаторських здібностей (0,813), 

конкуренції (0,803). 

Отже, за блоками показників психодіагностичних методик, які 

спрямовано на вивчення комунікативної сфери в структурі ПВЯ з’ясовано, що 

найбільша факторна вага за F1 знаходиться на високому рівні (0,822 – 0,715) за 

такими показниками як: комунікативні здібності, організаторські здібності, 

конкурентність, незалежність. При цьому, ще 7 показників знаходяться в межах 

0,651 – 0,432.  

У мотиваційній сфері звертають на себе увагу вираженість 

характеристик, які входять до F1 на рівні 0,756 – 0,703, а саме безпосередні 

мотиви – свободи і незалежності, мотивація до ризику, мотиви комерційного 

успіху, ініціативи та активності, а також на рівні 0,621 – 0,534 (мотиви 

соціальних контактів та групової незалежності, інноваційності та ризику, 

поваги і самоповаги). 

За показниками професійної спрямованості найбільш вираженими 

показниками, які увійшли до F1виявились конкурентоздатність, а також такі 

якості, як комунікативність, мовленнєвість, мотивація, спостережливість, 

вольові якості. 

В емоційно-вольовій сфері за F1 найбільш вагомими виявилися: 

комунікативна, практична, акізитивна, гностична спрямованість та 

самовладання, вольовий самоконтроль і наполегливість. 
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За факторною вагою в індивідуально-психологічній сфері найбільш 

вираженими в F1 виявилися такі показники, як: дипломатичність, незалежність 

відкритість, комформізм, розвинене мислення та сміливість. 

Таким чином, за вираженою факторною вагою, показників 

психодіагностичних методик вивчення ПВЯ фахівців РБ виокремлено 54 

змінних, що, на наш погляд, представляють комунікативний компонент, як 

сукупність характеристик комунікативної, мотиваційної, індивідуально-

психологічної та емоційно-вольової сфер, що зумовлюють професійні рівні 

особистості. 

Аналіз представлених результатів в таблиці А.5 Додатку А «Матриця 

факторних навантажень ПВЯ фахівців РБ» свідчить, що поряд із результатами 

фактору F1 (комунікативний компонент) суттєве значення має другий 

фактор F2, який за факторним навантаженням отримав назву – мотиваційний 

компонент ПВЯ фахівців РБ. Важливим аргументом щодо назви F2 – 

мотиваційний компонент виявилося те, що за відповідним психодіагностичним 

блоком із 13 складових 8 зафіксовано на рівні 0,7 – 0,8 од., і ще 3 – на рівні 0,4 – 

0,6 од. У порядку зниження факторних навантажень мотиваційні 

характеристики обстежуваних мають наступні значення: внутрішні 

індивідуально-значущі мотиви (0,831), мотивація до успіху і внутрішні 

соціально-значущі мотиви (0,821), мотиви комерційного успіху (0,825), мотиви 

свободи і незалежності (0,814) і мотиви ініціативи та активності (0,809). Окрім 

того,  мотиви інноваційності та ризику спостерігаються на рівні 0,725, зовнішні 

позитивні мотиви 0,715, мотиви соціальних контактів та групової незалежності 

– 0,651, мотиви поваги і самоповаги – 0,551, мотив самореалізації – 0,431. 

Отже, з’ясовано, що виокремлений мотиваційний фактор 

F1 розглядається нами як компонент у структурі ПВЯ фахівців РБ і включає 

суттєві і вагомі складові: внутрішні індивідуально-значущі і внутрішні 

соціально-значущі мотиви, мотиви до успіху, а також безпосередні мотиви 

комерційного успіху, свободи і незалежності, ініціативи та активності, 
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інноваційності та ризику, а також зовнішні позитивні мотиви та опосередковані 

мотиви соціальних контактів та групової незалежності, поваги і самоповаги та 

мотиви самореалізації. 

Окрім того, доповнюють факторне навантаження за компонентом F2 12 

показників комунікативної сфери, які мають дещо нижчі вагові навантаження в 

діапазоні 0,835 – 0,703. У порядку зменшення факторних навантажень вони 

розташовані таким чином: організаційні здібності (0,835), спрямованість на 

співпрацю (0,811), спрямованість на конкуренцію (0,752), комунікативні 

здібності (0,743), незалежність (0,703), компроміс (0,629), агресивність (0,612), 

авторитарність (0,534), активність (0,532), пристосування (0,512), уникнення 

(0,421). Отже, у першу чергу, другий фактор F2 доповнюють показники з 

високою факторною вагою в діапазоні 0,8 – 0,6 од., що виявилось за 

показниками організаційних здібностей, спрямованості на співпрацю, на 

конкуренцію, і в той же час з вираженим компромісом і активністю. 

Із 13 показників, які спрямовані на визначення емоційно-вольової сфери у 

структурі ПВЯ майбутніх фахівців РБ – 10 з них доповнюють фактор F2 на 

рівні 0,6 – 0,7 од. Так, за методикою «Дослідження вольової саморегуляції» 

показник самовладання зафіксовано на рівні 0,762, наполегливість – 0,713 і 

вольовий самоконтроль – 0,712. За показниками методики «Діагностика 

емоційної спрямованості особистості» ієрархію змінних виявлено у такому 

порядку: практична спрямованість (0,703), гностична (0,702), комунікативна 

(0,671), акізитивна (0,652), пугнічна (0,521). За методикою «Дослідження 

психологічної структури темпераменту» (Б. Смірнов) показник активності 

знаходиться на рівні 0,711, емоційної стійкості – 0,602. 

Отже, показники емоційно-вольової сфери за своїми факторними 

навантаженнями доповнюють мотиви компонентів ПВЯ майбутніх фахівців РБ 

за такими змінними, як: самовладання, наполегливість, вольовий самоконтроль, 

а також практична, гностична, комунікативна, пугнічна спрямованості та 

активність і емоційна стійкість. 
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Визначено, що із 22 психодіагностичних показників індивідуально-

психологічної сфери 10 доповнюють мотиваційний компонент F2. Так, на рівні 

0,4 – 0,8 од. зафіксовано значення таких змінних за методикою «Оцінка 

оптимізму й активності», як – реалісти (0,732), активні оптимісти (0,701) та 

пасивні оптимісти (0,621). За показниками 16-факторного опитувальника 

Кеттелла: розвинене мислення (0,721), емоційна стабільність (0,619), 

незалежність (0,451), відкритість (0,451), самовпевненість (0,450), конформізм 

(0,421). 

Отже, за описом методик, які спрямовано на визначення індивідуально-

психологічних особливостей у структурі ПВЯ, мотиваційний компонент 

доповнюють такі змінні: реалісти, активні оптимісти, пасивні оптимісти, а 

також розвинене мислення, емоційна стійкість, незалежність, відкритість, 

самовпевненість та конформізм.  

Таким чином, аналіз представлених факторних навантажень показників за 

мотиваційним компонентом F2 вказує на обґрунтованість його назви, про що 

свідчать 51 чинник з істотно вираженою факторною вагою усіх отриманих 

результатів.  

При цьому, визначено за психодіагностичними показниками методик, що 

із 13 змінних 11 мають суттєвий рівень факторного навантаження, а також за 

показниками методик, які доповнюють цей фактор, змінні комунікативної 

сфери – у кількості 13. В емоційно-вольовій та індивідуально-психологічній 

сферах по 10 показників мають достатньо високий рівень, які також 

доповнюють мотиваційний компонент F2. 

Встановлено, що виокремлений фактор F2 розглядається нами, як 

мотиваційний компонент ПВЯ майбутніх фахівців РБ, який включає такі 

мотиваційні характеристики особистості, як внутрішні індивідуальні та 

соціально значущі мотиви, виражену мотивацію до успіху, а також 

безпосередні мотиви комерційного успіху, свободи і незалежності, ініціативи та 

активності, інноваційності та ризику, а також зовнішні позитивні мотиви та 
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опосередковані мотиви соціальних контактів та групової незалежності, поваги і 

самоповаги, мотиви самореалізації. При цьому, цей компонент 

F2 доповнюється вагомими факторними навантаженнями комунікативної, 

емоційно-вольової, індивідуально-психологічної сфер майбутніх фахівців РБ. 

Аналіз представлених факторних навантажень, що мають суттєве 

значення у структурі ПВЯ майбутніх фахівців РБ – F1 комунікативний 

компонент, F2 мотиваційний компонент, що представлено за показниками 

методик «Професіографічний опитувальник» (О. Ліпман) і «Дослідження 

конкурентоздатності» (В. Юрченко), які спрямовано на визначення професійної 

спрямованості особистості, дав змогу з’ясувати ПВЯ для фахівців РБ. Так, за 

факторним навантаженням із 12 змінних – 9 зафіксовано в межах 0,5 – 0,8 од. 

За показниками методики «Професіографічний опитувальник» (О. Ліпман) 

ПВЯ розташовано у такому ієрархічному порядку: мотиваційні властивості 

(0,841), комунікативні (0,752), мнемічні (0,742), спостережливість (0,726), 

вольові (0,701), аттенційні та психомоторні (0,656), емоційні (0,556) та мовні 

(0,529). Рівень конкурентоздатності доповнює цей фактор (F3) з вагою 

показника 0,835. Отже, у сукупності високий рівень вагомих показників таких, 

як мотиваційний, комунікативний, вольовий, мнемічний, емоційний та 

показник конкурентоздатності дає право називати представлений фактор як 

професійного спрямування (F3), тим більше, що у його структурі 

спостерігаються суттєві доповнення за комунікативним, мотиваційним, 

індивідуально-психологічним блоками показників методик, які змістовно 

наповнюють цей фактор. Так, із 14 показників компоненту професійного 

спрямування 12 доповнюють такі змінні комунікативної сфери, як: 

організаторські (0,829) і комунікативні здібності (0,742), співпраця (0,804), 

конкуренція (0,7,43), компроміс (0,617), незалежність (0,695), агресивність 

(0,603), альтруїзм (0,544), доброзичливість (0,502), пристосування й уникнення 

(0,415 і 0,404). 
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Отже, змінні комунікативної сфери доповнюють ПВЯ компоненту F3 з 

такими характеристиками як організаторські і комунікативні здібності, 

спрямованість на співпрацю, конкуренцію, незалежність, компроміс та 

агресивність.  

Третій фактор наповнюють також змінні, що характеризують 

мотиваційну сферу обстежуваних. Так, із 13 показників 11 мають вагоме 

навантаження на рівні 0,4 – 0,8 од. У першу чергу, це методики мотивації, що 

містять показники: мотиви комерційного успіху (0,811), показник мотивації до 

успіху (0,824), внутрішні індивідуально значущі і внутрішні соціально значущі 

мотиви (відповідно – 0,841 і 0,811), мотиви свободи і незалежності (0,803), 

безпосередні мотиви ініціативи та активності (0,799), мотиви інноваційності та 

ризику (0,729), зовнішні позитивні мотиви (0,711), а також опосередковані 

мотиви – соціальних контактів та групової незалежності (0,521), мотив 

самореалізації (0,421). 

Отже, у структурі ПВЯ компонент професійного спрямування 

наповнюється додатковими змінними, які підсилюють компонент F3 за рахунок 

таких показників, як мотивація до успіху, мотиви комерційного успіху, 

внутрішні індивідуально значущі і внутрішні соціально значущі мотиви, 

мотиви свободи і незалежності, безпосередні мотиви ініціативи та активності, 

мотиви інноваційності та ризику, зовнішні позитивні мотиви, а також 

опосередковані мотиви – соціальних контактів та групової незалежності, мотив 

самореалізації. 

Показники емоційно-вольової сфери наповнюють компонент 

професійного спрямування 12 вагомими змінними із 19. Так, за методикою 

«Діагностика емоційної спрямованості особистості» змінні в ієрархічному ряду 

розташувалися у такому порядку: гностична спрямованість (0,719), практична 

(0,712), комунікативна (0,711), акізитивна (0,705), пугнічна (0,547). За 

методикою «Дослідження вольової саморегуляції» усі три показники мають 

достатньо високу вагу – самовладання (0,751), наполегливість (0,742), вольовий 
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самоконтроль (0,721). Окрім того, за методикою «Дослідження психологічної 

структури темпераменту» (Б. Смірнов) компонент професійного спрямування 

доповнюється за рахунок показників активності (0,721) й емоційної стійкості 

(0,611). 

Отже, компонент професійного спрямування (F3) наповнюється такими 

змінними, що характеризують емоційно-вольову сферу обстежуваних, а саме: 

самовладання, наполегливість, вольовий самоконтроль, активність і емоційна 

стійкість, а також показники гностичної, практичної, комунікативної, 

акізитивної і пугнічної спрямованості.  

Психодіагностичні показники, які спрямовано на вивчення 

індивідуально-психологічної сфери особистості теж суттєво наповнюють 

компонент F3 ПВЯ майбутніх фахівців РБ. Так, із 22 показників вагомими 

виявилися 9. За методикою «Оцінка оптимізму і активності особистості» 

визначено, що найбільш вагомими виявилися показники, які характеризують 

обстежуваних, як: реалістів (0,715), активних оптимістів (0,721) і пасивних 

оптимістів (0,634). За методикою 16-факторний опитувальник Р. Кеттела за 

факторною вагою змінні, які увійшли до F3 розташовуються у такому порядку: 

розвинене мислення (0,711), емоційна стабільність (0,603), самовпевненість 

(0,463), відкритість (0,413), конформізм (0,412). 

Отже, компонент професійного спрямування (F3) за 

психодіагностичними показниками, які спрямовано на визначення 

індивідуально-психологічних характеристик майбутніх фахівців РБ в структурі 

ПВЯ поповнюються таким чином, які за активністю й оптимізмом вказують на 

те, що обстежувані виявилися реалістами, активними і пасивними оптимістами 

з притаманними їм розвиненим мисленням, емоційною стійкістю, відкритістю 

та конформізмом. 

Таким чином, вагомі факторні навантаження компоненту професійного 

спрямування F3 належать, у першу чергу, показникам методик, які визначають 

професійну спрямованість особистості – мотивацію, комунікативні 
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характеристики, емоційно-вольову сферу та індивідуально-психологічні 

особливості. 

Аналіз представлених результатів (Додаток Б «Матриця факторних 

навантажень майбутніх фахівців РБ») свідчить, що у структурі ПВЯ поряд з 

уже проаналізованими і названими компонентами: комунікативний (F1), 

мотиваційний (F2), професійного спрямування (F3) виокремлено четвертий 

фактор за рівнем факторних навантажень, що зумовлений функціонуванням 

емоційно-вольової сфери, який був названий відповідно F4 емоційно-вольовий.  

З’ясовано, що за психодіагностичними показниками із 19 змінних – 17 

визначено, як інформативні чинники, що розкривають зміст цього компоненту. 

Так, показники методики «Дослідження вольової саморегуляції» мають досить 

високі факторні навантаження: самовладання (0,864), вольовий самоконтроль 

(0,856), наполегливість (0,847). За методикою «Дослідження психологічної 

структури темпераменту» (Б. Смірнов) з’ясовано, що 4 змінні мають високий 

рівень факторного навантаження (екстраверсія – 0,739, активність – 0,732, 

пластичність – 0,721). 

Показники за методикою «Діагностика емоційної спрямованості 

особистості» мають такі факторні навантаження: практична спрямованість 

(0,829), гностична (0,824), акізитивна і комунікативна (0,821), естетична (0,663), 

глорична (0,634), гедоністична (0,544). 

Отже, у структурі ПВЯ майбутніх фахівців РБ за емоційно-вольовим 

компонентом F4 виявлено наступні показники з вагомими факторними 

навантаженнями: самовладання, наполегливість, вольовий самоконтроль, 

активність, пластичність, а також практична, гностична, акізитивна, естетична, 

глорична, гедоністична спрямованості.  

За показниками комунікативної сфери, які увійшли до складу емоційно-

вольового компоненту майбутніх фахівців РБ із 15 змінних 7 виявилися 

важливими. Так, за показниками методики «Дослідження комунікативних і 

організаторських здібностей» зафіксовано факторну вагу організаторських 
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здібностей на рівні – 0,814 і комунікативних – 0,705. Окрім того, за методикою 

«Виявлення стратегій поведінки в конфлікті» (К. Томас) мають факторну вагу 

показники співпраця (0,743), конкуренція (0,723) і компроміс (0,603). 

Показники методики «Діагностика міжособистісних відносин» (Т. Лірі) 

увійшли до емоційно-вольового компоненту за такими змінними, як: 

агресивність – 0,597 і авторитарність – 0,455. 

Отже, у структурі ПВЯ до емоційно-вольового компоненту увійшли 

додатково показники комунікативної сфери – організаторські здібності та 

комунікативні. Із 13 змінних мотиваційної сфери 7 виявилися суттєвими. Так, 

за методикою «Мотиви підприємництва» виявилися достатньо вагомими 

безпосередні мотиви свободи і незалежності – 0,791, інноваційності та ризику – 

0,711, комерційного успіху – 0,651, ініціативи та активності – 0,513 і 

опосередковані мотиви вимушеності – 0,411. Окрім того, виявилися важливими 

внутрішні індивідуально значущі мотиви – 0,549 і мотивація до успіху – 0,526. 

Отже, показники мотиваційної сфери входять до емоційно-вольового 

компоненту ПВЯ майбутніх фахівців РБ за такими змінними: безпосередні 

мотиви свободи і незалежності, інноваційності та ризику, комерційного успіху, 

показник мотивація до успіху і внутрішні індивідуально значущі мотиви. 

За психодіагностичними показниками методик, які спрямовано на 

дослідження індивідуально-психологічної сфери обстежуваних до емоційно-

вольового компоненту із 22 змінних увійшли 14. За методикою «Оцінка 

оптимізму і активності» з’ясовано, що обстежуваним притаманно активний 

оптимізм (0,831) і реалізм (0,715). Найбільш вагомими чинниками, які увійшли 

до емоційно-вольового компоненту за показниками методики 16-факторного 

опитувальника Р. Кеттелла виявилися наступні: С емоційна стабільність/ 

нестабільність – 0,861, І чуттєвість/твердість – 0,803, О почуття провини, 

самовпевненість – 0,783, Q4 внутрішня розслабленість/ напруженість – 0,763, G 

– нормативність/безпринципність – 0,743, Q3 – високий/низький самоконтроль 

– 0,714, Q2 нонконформізм/конформізм – 0,611, H сміливість/ сором’язливість – 
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0,541, F – безтурботність/замкнутість – 0,527, Q1 – радикалізм/консерватизм – 

0,506, N дипломатичність/ прямолінійність – 0,491, А відкритість/замкнутість – 

0,411. 

Отже, у структурі ПВЯ до емоційно-вольового компоненту (F4) увійшли 

психодіагностичні показники методик індивідуально-психологічної сфери, у 

першу чергу, блок змінних методики Р. Кеттелла, а саме показники: С емоційна 

стабільність/нестабільність, О самовпевненість, Q4 напруженість, 

Q3 самоконтроль, І твердість, серед комунікативних складових - H сміливість, 

F безтурботність, N дипломатичність.  

Окрім того, за методикою «Оцінка оптимізму і активності» обстежуваним 

притаманний реалізм і активний оптимізм.  

Отже, встановлено що за інтерпретаційною вагою факторів четвертий 

фактор зумовлює функціонування емоційно-вольової сфери в структурі ПВЯ 

майбутніх фахівців РБ. У цілому із 80 змінних 48 зумовили високий рівень 

ваги, із них 17 – це показники суто емоційно-вольової сфери, що дало змогу 

назвати F4 – емоційно-вольовим компонентом ПВЯ майбутніх фахівців РБ. При 

цьому, обстежуваним притаманні самовладання, наполегливість, вольовий 

самоконтроль, активність, а також практична, гностична, акізитивна, 

комунікативна, естетична і гедоністична спрямованості. За комунікативною 

складовою цього фактору обстежуваним притаманні комунікативні і 

організаторські здібності, спрямованість на співпрацю, конкуренцію, компроміс 

з певною агресивністю й авторитарністю. Щодо мотиваційної сфери, то вона в 

емоційно-вольовому компоненті представлена безпосередніми мотивами 

незалежності, внутрішніми індивідуально-значущими мотивами, мотивами 

інноваційності та ризику, мотивацією до успіху. Індивідуально-психологічні 

особливості, виражені в емоційно-вольовому компоненті, виявилися у високих 

факторних навантаженнях емоційної стабільності, самовпевненості, 

самоконтролі, твердості, дипломатичності, з проявами реалізму та активного 

оптимізму. 
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Аналізуючи представлені результати (Додаток Б «Матриця факторних 

навантажень ПВЯ майбутніх фахівців РБ») поряд з уже визначеними 

компонентами – комунікативним (F1), мотиваційним (F2), професійного 

спрямування (F3) і емоційно-вольовим (F4) суттєве значення має п’ятий 

фактор, якому ми дали назву індивідуально-психологічний. 

Важливим рішенням щодо назви F5 – індивідуально-психологічний 

виявилося те, що із 16 факторів  12 складових зафіксовано з факторною вагою 

0,831 – 0,692 од. 

З’ясовано, що за рівнем факторної ваги показники шкал розташувалися у 

такому порядку – H сміливість (0,831), N дипломатичність – 0,821, С емоційна 

стабільність – 0,811, Q1 радикалізм – 0,789, О самовпевненість – 0,779, 

І твердість – 0,773, Е незалежність – 0,771, М практичність – 0,756, Q3 високий 

самоконтроль – 0,731, А відкритість – 0,723, Q4 напруженість – 0,712 і Q2 

нонконформізм – 0,731. 

Отже, найбільш вагомими чинниками в структурі ПВЯ за індивідуально-

психологічним компонентом (F5) виявились такі індивідуально-психологічні 

властивості, як: сміливість, дипломатичність, емоційна стабільність, 

радикалізм, самовпевненість, твердість, практичність, високий самоконтроль і 

нонконформізм. При цьому за методикою «Оцінка оптимізму і активності 

особистості» виявлено, що обстежуваним F5 притаманні показники реалізму 

(0,709) і активних оптимістів (0,691). 

Наступний блок показників, які наповнюють факторне навантаження 

F5 індивідуально-психологічного компоненту представлено чинниками 

професійного спрямування. Так, 9 показників із 11 за методикою 

«Професіографічний опитувальник» (О. Ліпман) виявилися інформативними. 

ПВЯ за цією методикою розташовані у такому порядку: мотиваційні (0,825), 

комунікативні (0,819), вольові (0,801), конкурентоздатні (0,794), типологічні 

(0,792), емоційні (0,791), атенційні та психомоторні (0,621), 

спостережливість (0,524). 
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Отже, в структурі індивідуально-психологічного компоненту (F5) суттєве 

значення мають показники професійного спрямування – мотивація, 

комунікація, конкурентоздатність, емоційно-вольові властивості, атенційні і 

психомоторні властивості та спостережливість. 

Поряд із показниками професійного спрямування суттєво доповнюють 

індивідуально-психологічний компонент вагомі змінні мотиваційної сфери 

майбутніх фахівців РБ. Так, показники мотиваційної сфери із 13 – 10 виявилися 

інформативними і вони розташувалися у такому порядку за методикою 

«Мотиви підприємництва»: безпосередні – мотиви комерційного успіху (0,764), 

мотиви інноваційності та ризику (0,754), свободи і незалежності (0,712), 

ініціативи та активності (0,703) та опосередковані – самореалізації (0,741) і 

поваги і самоповаги (0,629). 

Окрім того, за методикою «Діагностика особистості на мотивацію до 

успіху» (Т. Елерс) і методикою «Мотиви вибору професії» (В. Семиченко) 

інформативними виявилися такі змінні: мотивація до успіху (0,781), внутрішні 

індивідуально значущі мотиви, внутрішні соціально значущі мотиви 

(відповідно 0,631 і 0,619) та зовнішні позитивні мотиви (0,541). 

Отже, найбільш вагомими змінними мотиваційної сфери особистості, які 

доповнюють індивідуально-психологічний фактор (F5) виявилися такі, як: 

мотивація до успіху, безпосередні мотиви комерційного успіху, мотиви 

інноваційності та ризику, свободи і незалежності, ініціативи та активності з 

опосередкованими мотивами самореалізації та поваги і самоповаги, а також 

внутрішні індивідуально значущі мотиви, внутрішні соціально значущі мотиви 

та зовнішні позитивні мотиви. 

Водночас, за методиками на дослідження комунікативної сфери 

спостерігається істотне доповнення ПВЯ за індивідуально-психологічним 

компонентом F5. Так, із 15 змінних  6 виявилися інформативними, які 

розташовані за факторною вагою у такому порядку: спрямованість на 

співпрацю (0,735), на конкуренцію (0,716) і компроміс (0,592). За методикою 
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«Діагностика міжособистісних відносин» (Т. Лірі) виявилися вагомими змінні – 

незалежність (0,623), агресивність (0,544), авторитарність (0,441). При цьому за 

методикою «Діагностика комунікативних і організаторських здібностей» 

виявлено такі результати: організаторські здібності (0,725), комунікативні 

здібності (0,723). 

Отже, у структурі ПВЯ за індивідуально-психологічним компонентом 

(F5) визначено такі найбільш значимі показники комунікативної сфери 

обстежуваних, як: спрямованість на співпрацю, на конкуренцію і компроміс, з 

вираженими організаторськими і комунікативними здібностями, з притаманною 

незалежністю, авторитарністю і низьким рівнем агресивності. 

Таким чином, з’ясовано, що із 80 змінних 47 мають інформативну 

факторну вагу, з них 15 відповідають за індивідуально-психологічний 

компонент ПВЯ майбутніх фахівців РБ. 

Інші показники суттєво доповнюють індивідуально-психологічний 

компонент за рахунок вагомих показників мотиваційної сфери, професійного 

спрямування, комунікативної та емоційно-вольової сфер особистості, що у 

сукупності забезпечують ефективність професійної діяльності майбутніх 

фахівців РБ. 

Теоретичне узагальнення та факторний і кореляційний аналіз 

проведеного дослідження дали змогу розкрити концептуальні основи 

структурно-функціональної організації ПВЯ майбутніх фахівців РБ. Визначено 

п’ять факторів у межах структурно-функціональної організації ПВЯ, яка 

забезпечує ефективність професійної діяльності майбутніх фахівців РБ. Кожен 

із факторів, як компонент цілісної системи у відповідності до назви, має своє 

змістовне і фундаментальне значення: F1 – комунікативний, F2 – мотиваційний, 

F3 – професійного спрямування, F4 – емоційно-вольовий, F5 – індивідуально-

психологічний. У підсумку така існуюча фундаментальна взаємодія складових 

структури зумовлює регуляцію факторних навантажень з поєднанням одних з 
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іншими, що більш інтенсивні за проявами. Це забезпечує необхідність 

оптимального рівня професійної діяльності майбутніх фахівців РБ. 

 

3.1.3. Кореляційні зв’язки показників компонентів професійно 

важливих якостей здобувачів вищої освіти  

 

З метою подальшого аналізу зв’язків показників, що дало змогу 

діагностувати структурні компоненти професійно важливих якостей та 

виокремити їх у вигляді 5 основних: F1 – комунікативний; F2 – мотиваційний; 

F3 – професійного спрямування; F4 – емоційно-вольовий; F5 – індивідуально-

психологічний, було залучено кореляційний аналіз. Визначення того, які 

показники найбільш значимі у кожному виокремленому за факторним аналізом 

компонентом, дасть змогу кількісно оцінити рівень і особливості взаємодії 

різноманітних показників, встановити певні закономірності, що зумовлюють 

складові кожного із компонентів та вказують на їх важливість щодо 

ефективності професійної діяльності у майбутніх фахівців РБ. Отже, для 

визначення кількісних зв’язків між показниками професіографічного 

спрямування і усіма психологічними змінними, що входять до кожного із 5 

компонентів ПВЯ майбутніх фахівців РБ проведено кореляційний аналіз. При 

цьому, коефіцієнт кореляції дає змогу кількісно оцінити рівень взаємозв’язків 

за кожним із компонентів за такими оціночними коефіцієнтами: r = 0,3 – 0,5 – 

помірний; r = 0,51 – 0,7 – помітний; r = 0,71 і більше – високий. 

Аналіз отриманих даних (Додаток А, табл. А.1) за компонентом 

професійного спрямування свідчить, що найбільш виражені кореляційні зв’язки 

на прямому і високому рівнях визначено за показниками комунікативного 

компоненту з такими складовими, як: мотивація (r = 0,831), воля (r = 0,825), 

типологічний (r = 0,752), конкурентоздатність (r =0,734), атенційні і 

психомоторні якості (r =0,711), спостережливість (r =0,709). На рівні помірних 
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зафіксовано зв’язки з такими компонентами, як: емоції, інтелект, 

імажитивність, мнемічність, мова (r =0,411 – 0,419). 

Окрім того, до комунікативної сфери за методикою «Професіографічний 

опитувальник» (за О. Ліпманом) ми віднесли також такі властивості, як: 

спостережливість і мова. Так, показник спостережливості має три високого 

рівня прямих зв’язки, а саме: з мотивацією (r=0,712), комунікативністю 

(r=0,711) і конкурентоздатністю (r= 0,701), а показник мови з комунікативністю 

(r=0,825), з емоційною сферою (r=0,785) і конкурентоздатністю (r=0,734). При 

цьому, на рівні помірних зв’язків з цим показником виявилися – мотивація, 

мнемічні здібності й емоційно-вольова сфера (r=0,511 – 0,679). Отже, з’ясовано, 

що отримані дані кореляційного аналізу характеризують комунікативну сферу у 

цілому, з яких  8 змінних  високого рівня.  

За показниками мотиваційної сфери отримані кореляційні зв’язки 

спостерігаються у таких змінних, як: комунікативні (0,831), вольові (r=0,822), 

атенційні (r=0,712), конкурентоздатність (r=0,765), спостережливість (r=0,707). 

Помірний рівень прямих кореляційних зв’язків спостерігається за 

показниками мотивації (r = 0,650) і мовних властивостей (r=0,631). Окрім того, 

помірні взаємозв’язки зафіксовано за такими змінними, як: інтелектуальні 

(r=0,419), імажитивні (r=0,417) і емоційні (r=0,411). Отже, мотиваційний 

компонент суттєво впливає на вираженість таких ПВЯ майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу, як: комунікативних, вольових, конкурентоздатних, 

властивості спостережливості, атенційні якості, а також помірно пов’язані з 

типологічними і мовними властивостями, інтелектом, імажитивними й 

емоційно-вольовими.  

З’ясовано, що за інтерпретаційним показником шкали 

конкурентоздатності спостерігається шість високого рівня прямих 

кореляційних зв’язків і один помірного. Так, у порядку зниження коефіцієнта 

кореляції вони представляють ієрархічний ряд з таких показників: вольові 

якості (r=0,811) мотивація (r=0,765), комунікація (r=0,734), атенційні, мнемічні 
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здібності відповідно (r=0,709 і r=0,701) та спостережливість (r=0,705). Отже, 

складові компоненту конкурентоздатності мають високий рівень впливу на 

формування таких ПВЯ майбутніх фахівців, як: вольові, мотиваційні, 

комунікативні якості, а також атенційні, мнемічні здібності та 

спостережливість. 

Вольова й емоційна сфера мають свої особливості кореляційних зв’язків. 

Так, з’ясовано, що показник вольової сфери має п’ять прямих кореляційних 

зв’язків з комунікативними якостями (r=0,825), мотиваційні (r=0,823), емоційні 

(r=0,811), типологічні (r=0,724) та конкурентоздатні (r=0,807). При цьому 

помірний рівень зв’язків спостерігається зі змінними інтелекту (r=0,424), мови 

(r=0,402) та спостережливості (r=0,399). 

Показники емоційної сфери мають високий рівень кореляційних зв’язків 

зі змінними вольової (r=0,811), мовної (0,715) сфер, а також помірні з 

показниками атенційності (r=0,666) і спостережливості (r=0,656). 

Отже, визначальними і найбільш важливими щодо впливу на формування 

ПВЯ майбутніх фахівців ресторанного бізнесу виявилися такі властивості, як: 

комунікативні, мотиваційні, типологічні, емоційно-вольові, атенційні та 

властивості спостережливості. 

Щодо таких індивідуально-психологічних показників, як типологічні й 

інтелектуальні, то з’ясовано, що вони мають такі значення: так, показники 

типологічної сфери мають високий рівень прямих кореляційних зв’язків з 

вольовими (r=0,724) та комунікативними властивостями (0,752), а також з 

показниками емоційної сфери (r=0,611) і мотиваційної (r=0,650). 

Інтелектуальна сфера помітно пов’язана з мнемічними (r=0,519) та зі 

спостережливістю (r=0,452), емоційними якостями (r=0,319), волею (r=0,424) і 

комунікацією (r=0,419). 

Таким чином, з’ясовано, що рівень взаємозв’язків показників за 

методикою «Професіографічний опитувальник» (за О. Ліпманом) дав змогу 

визначити загальну закономірність, яка полягає у тому, що високий та помірні 
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рівні кореляційних взаємозв’язків є визначальними щодо формування ПВЯ 

майбутніх фахівців і тим більш виражені такі змінні, які більше інших 

впливають на рівень професіоналізму обстежуваних. Встановлено, що 

найбільш значимими у структурі компоненту професійної спрямованості 

виявилися такі властивості обстежуваних, як: комунікативні, мотиваційні, 

емоційні, вольові, індивідуально-психологічні та конкурентоздатні. 

Аналіз представлених кореляційних зв’язків за показниками кожного з 

компонентів дасть змогу визначити вагу кожної шкали (тобто її 

інформативність). Компонент F1 – комунікативний оцінює показники методик: 

«Методика діагностики комунікативних і організаторських здібностей», 

«Методика діагностики міжособистісних відносин» (за Т. Лірі), «Методика 

виявлення стратегій поведінки в конфлікті» (за К. Томасом) мають певні 

особливості кореляційних зв’язків з показником професійної спрямованості за 

методикою «Професіографічний опитувальник» (за О. Ліпманом) Так, 

визначили високі показники кореляційних зв’язків з організаційними 

здібностями (r=0,813) і комунікативними (r=0,822) та з показниками 

конкуренції (r=0,803), співпраці (r=0,725), незалежності (r=0,711), 

авторитарності (r=0,803), компромісу (r=0,631), агресивності (r=0,627). При 

цьому відзначено два зворотніх зв’язки із залежністю (r= - 0,545) і покірністю 

(r=- 0,441). Отже, такий рівень кореляційних зв’язків з п’яти високого рівня і 

п’яти помірного свідчить про суттєвий вплив на формування ПВЯ майбутніх 

фахівців РБ. 

Організаційні і комунікативні здібності мають високий рівень прямих 

кореляційних зв’язків з мотиваційним компонентом (відповідно r=0,835 і 

r=0,825). При цьому коефіцієнт кореляції співпраці дорівнює r=0,811, 

конкурентоздатність (r=0,752), незалежність (r=0,703), компроміс (r=0,629), 

агресивність (r=0,612), авторитарність (r=0,534), а також два зв’язки із 

залежністю (r=0,514) і покірністю (r=0,429). 



 

120 

З’ясовано, що складові мотиваційного компоненту у 12 випадках мають 

істотні прямі зв’язки, що вказує на їхнє значення у формуванні ПВЯ у 

майбутніх фахівців РБ. 

Показники конкурентоздатності мають такий кореляційний ієрархічний 

ряд, як: організаційні і комунікативні здібності (r=0,844 і r=0,831), конкуренція 

(r=0,835), авторитарність (r=0,759), співпраця (r=0,711), незалежність (r=0,709), 

компроміс (r=0,656), агресивність (r=0,621). Окрім того, спостерігаються 

помірні зворотні зв’язки – із залежністю (r= - 0,515), альтруїзмом (r= - 0,444) і 

покірністю (r= - 0,411). 

Отже, 9 прямих кореляційних зв’язків і 3 зворотних із зазначених 

складових конкурентоздатності свідчать про її важливість у структурі 

формування ПВЯ майбутніх фахівців РБ. 

Окрім того, дані показники коефіцієнту кореляції комунікативної сфери у 

порядку зниження розташовані таким чином: конкурентоздатність (r=0,719 і 

r=0,784), співпраця (r=0,711 і r=0,743), компроміс (r=0,665 і r=0,603), 

агресивність (r=0,586 і r=0,597), незалежність (r=0,505 і r=0,544), авторитарність 

(r=0,402 і r=0,455), співпраця (r=0,415 і r=0,412), а також два зворотних зв’язки 

з покірністю і залежністю (r= - 0,506 і r= - 0,401 та r=0,511 і r=0,605). 

Отже, 11 істотних зв’язків комунікативної сфери із 12 мають 2 зворотних. 

Емоційно-вольова сфера має високий рівень прямих кореляційних зв’язки із 

організаційними (r=0,801 і r=0,811) та комунікативними здібностями (r=0,795 і 

r=0,805). 

За комунікативним компонентом F1 з показниками індивідуально-

психологічних характеристик корелюють показники інтелектуальної та 

типологічної сфер. Так, за кореляційним коефіцієнтом визначено високий 

рівень прямої кореляції за показниками конкуренції (r=0,711 і r=0,719), 

співпраці (r=0,775 і r=0,701), компромісу (r=0,704 і r=0,715) з комунікативними 

і організаційними здібностями (відповідно r=0,450 і r=0,454 та r=0,544 і 
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r=0,569), при цьому ще спостерігається два помірних зв’язки з уникненням і 

пристосуванням (r= - 0,371 і r= - 0,511). 

Аналіз показників кореляційної матриці мотиваційного компоненту з 

показниками методики «Мотиви підприємництва» і «Мотиви вибору професії». 

Коефіцієнт кореляції показників мотиваційної сфери з комунікативними 

властивостями особистості визначено на рівні високих за такими шкалами, як: 

безпосередні мотиви –  мотиви свободи і незалежності (r=0,756), комерційного 

успіху (r=0,721), мотиви ініціативи та активності (r=0,703) і на рівні помірних – 

мотиви інноваційності і ризику (r=0,624) та поваги і самоповаги (r=0,534). 

Окрім того, на високому рівні корелюють внутрішні індивідуально-значущі 

(r=0,741) і соціально значущі (r=0,702), а також мотиви мотивації до успіху 

(r=0,711). 

Кореляція F2 мотиваційного компоненту з мотиваційними властивостями 

має найбільш виражений за своєю вагою коефіцієнт кореляції. Вони 

спостерігаються на рівні прямих високих зі шкалами безпосередніх мотивів – 

ініціативи й активності (r=0,869), мотивації до успіху (r=0,853), свободи і 

незалежності (r=0,814) та інноваційності і ризику (r=0,725). Щодо показників 

кореляції опосередкованих мотивів то, найбільш вираженими виявилися мотив 

соціальних контактів і групової незалежності (r=0,653), поваги і самоповаги 

(r=0,551) і самореалізації (r=0,431). Окрім того, суттєво виражена кореляція із 

внутрішніми індивідуально-значущими мотивами (r=0,838) і внутрішніми 

соціально значущими мотивами (r=0,821), зовнішніми позитивними мотивами 

(r=0,712). 

Отже, із 13 показників у 8 спостерігається високий рівень кореляційних 

зв’язків на рівні r=0,712 і r=0,869, що свідчить про провідну роль мотиваційної 

сфери особистості у формуванні ПВЯ майбутніх фахівців РБ. 

Аналіз кореляційних зв’язків показників конкурентоздатності зі змінними 

мотиваційного компоненту показує наступне: із 13 змінних 6 виявилися на 

високому рівні коефіцієнта кореляції з мотиваційним (відповідно r=0,819 - 
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0,719) – показник мотивації до успіху, внутрішні індивідуально та соціально 

значущі мотиви, мотиви комерційного успіху, свободи і незалежності, 

ініціативи й активності, інноваційності і ризику, самореалізації та зовнішні 

позитивні мотиви. 

Отже, конкурентоздатність суттєво залежить від показників мотивації до 

успіху, безпосередніх і опосередкованих мотивів. 

Властивості емоційно-вольової сфери з показниками мотиваційного 

компоненту мають наступні кореляційні зв’язки. Так, емоційно-вольові 

показники мають високий рівень прямих кореляційних зв’язків на рівні r=0,705 

і r=0,791 з такими змінними, як: мотивації до успіху, мотиви комерційного 

успіху, свободи і незалежності, ініціативи й активності, інноваційності і ризику, 

що зумовлюють успіх у формуванні ПВЯ у майбутніх фахівців РБ. 

Типологічні та інтелектуальні властивості корелюють на високому рівні з 

такими безпосередніми мотивами, як мотиви комерційного успіху (r=0,724 і 

r=0,729), мотиви самореалізації (r=0,741 і r=0,751), інноваційності і ризику 

(r=0,654 і r=0,671), поваги і самоповаги (r=0,622 і r=0,616), а також внутрішні 

індивідуально-значущі мотиви (r=0,519 і r=0,551) і зовнішні позитивні мотиви 

(r=0,542 і r=0,531) та показниками мотивації до успіху (r=0,526 і r=0,517). 

Кореляційні зв’язки показників комунікативних властивостей з блоком 

показників комунікативної складової за методикою 16-факторний особистісний 

опитувальник Кеттелла зафіксовано на такому ієрархічному ряду. Так, прямі 

високого рівня зв’язки спостерігаються за шкалою дипломатичності (r=0,803), 

нонконформізму (r=0,738), незалежності (0,721), безтурботності (r=0,714), 

сміливості (r=0,691), відкритості (r=0,612), підозрілості (r=0,483). 

Кореляційні зв’язки показників емоційно-вольової сфери з 

комунікативними мають такий вигляд: емоційна стабільність (r=0,705), 

самоконтроль (r=0,603), а також з блоком інтелекту визначено кореляційні 

зв’язки на помірному рівні з показниками розвиненого мислення (r=0,705). 

Отже, показники комунікативних властивостей мають прямі кореляційні 
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зв’язки із 16 факторами – 11 з них високого рівня, і 5 – помітного та 3 – 

помірного рівня. Змінні мотиваційного компоненту з показниками 

комунікативних властивостей мають наступні кореляційні зв’язки. Так, 

високого рівня кореляційні зв’язки спостерігаються за такими показниками – 

незалежність (r=0,751), сміливість (r=0,744), розвинене мислення (r=0,701), 

помітні – емоційна стабільність (r=0,619), конформізм (r=0,521), відкритість 

(r=0,563), радикалізм (r=0,502) і на помірному – напруженість (r=0,491), 

дипломатичність (r=0,441), самоконтроль (r=0,391). Тобто, 10 показників із 16 

мають істотні кореляційні зв’язки з комунікативними показниками за 

методикою Кеттелла, що свідчить про суттєвий вплив індивідуально-

психологічних змінних на комунікативні властивості майбутніх фахівців РБ. 

Така властивість фахівців як конкурентоздатність має наступний ряд 

зв’язків у порядку зниження коефіцієнта кореляції: незалежність (r=0,791), 

емоційна стабільність (r=0,731), нонконформізм (0,717), відкритість (r=0,713), 

дипломатичність (r=0,701), самоконтроль (r=0,641), розвинене мислення 

(r=0,634), сміливість (r=0,582) та радикалізм (r=0,524). Отже, 

конкурентоздатність має суттєвий вплив у структурі ПВЯ майбутніх фахівців 

РБ. 

Взаємозв’язки емоційно-вольової сфери з індивідуально-психологічними 

характеристиками за методикою 16-факторний особистісний опитувальник 

Кеттелла мають свої особливості. Так, 4 високого рівня кореляційних зв’язків 

відмічено з такими змінними емоційно-вольової сфери: емоційна стабільність 

(r=0,745), сміливість (r=0,719), самоконтроль (0,718), чуттєвість (r=0,715) та 

помітні – емоційна стабільність (r=0,761), вольовий самоконтроль (r=0,714), 

чуттєвість (r=0,713), нонконформізм (r=0,711). Всього із 16 складових – 

9 показників емоційно-вольової сфери мають істотні кореляційні зв’язки, що 

свідчить про суттєву роль емоційно-вольової сфери у формуванні ПВЯ 

майбутніх фахівців РБ. 
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Показники індивідуально-психологічного фактору ми оцінили за 

результатами коефіцієнту кореляції  інтелекту та мнемічних якостей. 

Так, інтелектуальна сфера корелює з такими індивідуально-

психологічним показниками, як: незалежність (r=0,716), розвинене мислення 

(r=0,803), схильність до почуття провини (r=0,619), практичність (r=0,529), 

нонконформізм (r=0,505), дипломатичність (r=0,498), радикалізм (r=0,414). 

Показники мнемічної сфери мають помітні кореляційні зв’язки з 

показниками індивідуально-психологічних характеристик: розвинене мислення 

(r=0,657), відкритість (r=0,519), емоційне самовладання (r=0,475), практичність 

(r=0,451), сміливість (r=0,432), дипломатичність (r=0,426), внутрішня 

напруженість (r=0,407). 

Отже, інтелектуальна і мнемічна сфера мають по 12 істотних 

кореляційних зв’язків, з них по 6 високого та помітного рівня, що свідчить про 

суттєвий взаємовплив між індивідуально-психологічними характеристиками та 

інтелектуальною сферою майбутніх фахівців РБ. 

Таким чином, показники індивідуально-психологічних характеристик 

мають високі та помітні рівні зі складовими показників ПВЯ, які у їхній 

структурі мають найбільш виражені взаємозв’язки з показниками 

комунікативної, мотиваційної сфери, конкурентоздатності, емоційно-вольової 

сфери, що свідчить про інтегруючу роль індивідуально-психологічних 

характеристик особистості щодо впливу на ефективність професійної 

діяльності майбутніх фахівців ресторанного бізнесу. 

 

3.2. Аналіз результатів апробації комплексної тренінгової програми 

формування професійних якостей здобувачів вищої освіти  

 

У формувальному експерименті брали участь майбутні фахівці 

експериментальних і контрольних груп першого, другого, третього, четвертого 

і п’ятого років навчання. З експериментальною групою проводилася відповідна 
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психологічна робота у вигляді цілеспрямованої ТП. Апробація розробки ТП 

здійснювалася за таким диференційованим її спрямуванням, як: з ЕГ першого 

курсу проводився тренінг з метою оптимізації адаптаційного входження 

студентів у навчально-професійну діяльність, нове соціальне середовище, на 

другому – для зниження рівня конфліктогенності у взаємодії, на третьому – для 

мотивації до навчальної діяльності, на четвертому – для особистісного 

зростання та мотивації до підприємницької діяльності, й на завершальному 

етапі професійної підготовки студентів тренінг спрямовано на формування 

лідерського потенціалу та оволодіння методами психологічних впливів на 

особистість. 

Визначення ефективності впливу КТП здійснювалося за порівнянням 

результатів контрольної й експериментальної груп компонентів ПВЯ – 

комунікативних, мотиваційних, професійно спрямованих, емоційно-вольових та 

індивідуально-психологічних. 

 

3.2.1. Аналіз показників комунікативної сфери здобувачів вищої 

освіти контрольної й експериментальної груп у динаміці освітньо-

професійного навчання 

 

Аналіз ефективності апробації КТП в комунікативній сфері здійснювали 

за такими показниками методик, як: Методика діагностика міжособистісних 

відносин Т. Лірі, Методика виявлення стратегій поведінки в конфлікті 

К. Томаса і Методика дослідження комунікативних і організаторських 

здібностей (КОЗ).  

За інтерпретаційним змістом Методика діагностики міжособистісних 

відносин Т. Лірі [153] спрямована на вивчення особливостей стилю й структури 

міжособистісної взаємодії, уяви людини про себе, своє ставлення до інших.  
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Оцінку стилю взаємодії здійснено за інтерпретацією автора методики 

Т. Лірі з максимально можливою сумою балів – 16 б., яка поділена в такому 

діапазоні:  

0 – 4 бали – низький рівень адаптованої поведінки у взаємодії;  

5 – 8 балів – оптимальний рівень адаптованої поведінки у взаємодії;  

9 – 12 балів – високий ступінь схильності до дезадаптованої поведінки у 

міжособистісній взаємодії;  

13 – 16 балів – дезадаптований ступінь поведінки аж до патологічної. 

За результатами першої октанти, що спрямована на визначення рівня 

авторитарності у міжособистісній взаємодії, з’ясовано, що у студентів 

контрольної групи в процесі навчання він не зазнає суттєвих змін і знаходиться 

в межах 11,0 - 10,1 балів (табл. 3.2.). Це означає, що студенти КГ знаходяться в 

межах високого ступеня схильності до дезадаптивної поведінки у 

міжособистісній взаємодії і свідчить про необхідність психокорекційної роботи 

з ними. 

Порівняльний аналіз результатів контрольної й експериментальної груп 

показує, що в експериментальній групі відзначено позитивні зміни показника 

авторитарності відповідно з 10,7 б. (початок обстеження) до 9,0 б. на 4 курсі 

(при p<0,05) після відповідних психокорекційних заходів. При цьому, у 

подальшому після тренінгів особистісного зростання і мотивації до 

підприємницької діяльності на 4 курсі та тренінгу розвитку лідерського 

потенціалу і оволодіння методами психологічних впливів на особистість, цей 

показник суттєво змінився до 7,9 – 8,0 б., що відповідає оптимальному рівню 

адаптивної взаємодії особистості. 
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Таблиця 3.2. 

Ефективність впливу КТП на студентів за показниками стилів міжособистісної взаємодії за методикою 

Т. Лірі 
Періоди 

Шкали 

1 курс 

 

2 курс 

 

3 курс 

 

4 курс 5 курс 

КД ФЕ КД ФЕ КД ФЕ КД ФЕ КД ФЕ 

Авторитарний Кг 10,7±0,48 10,6±0,51v 10,5±0,44v 10,2±0,59v 10,9±0,71v 11,0±0,79v 10,7±0,49v 10,5±0,41v 10,2±0,40v 10,1±0,55v 

Ег 10,7±0,48 9,6±0,37* 9,8±0,49* 9,2±0,39* 9,5±0,45* 9,2±0,46* 9,0±0,51* 7,0±0,42* 8,1±0,39* 8,9±0,29* 

Незалежний Кг 8,5±0,45  8,3±0,39 v 8,3±0,37 v 8,4±0,39 v 9,4±0,31 v 9,2±0,49 v 8,7±0,37 v 8,6±0,34 v 8,3±0,29 v 8,2±0,32 v 

Ег 8,5±0,45 7,4±0,29* 7,3±0,37* 7,1±0,29* 7,2±0,77* 7,1±0,22* 7,1±0,29* 6,9±0,35* 6,8±0,33* 6,1±0,21* 

Агресивний Кг 9,6±0,55  9,4±0,49 v 9,5±0,48 v 9,4±0,31 v 10,5±0,51 v 10,7±0,31 v 10,1±0,21 v 10,2±0,29 v 9,4±0,39 v 9,1±0,35  

Ег 9,6±0,55 7,1±0,34* 7,3±0,37* 6,9±0,44* 6,7±0,34* 6,9±0,48* 6,6±0,33* 6,0±0,31* 6,2±0,26* 5,9±0,27 

Недовірливий Кг 10,4±0,59 10,2±0,51 v 10,3±0,30 v 10,8±0,29 v 11,4±0,41 v 11,2±0,55 v 10,1±0,49 v* 10,2±0,31 9,6±0,48 v* 9,5±0,35 v* 

Ег 10,4±0,59 8,1±0,41* 8,0±0,35* 7,2±0,21* 7,3±0,31* 7,4±0,31* 7,5±0,35* 6,5±0,25* 6,6±0,31* 6,1±0,21* 

Покірливий Кг 8,7±0,38 8,5±0,51 v 8,6±0,43 v 8,8±0,37 v 7,3±0,35 v 7,1±0,29 v* 7,9±0,29 v* 7,6±0,33 v* 7,0±0,35* 6,9±0,34 v* 

Ег 8,7±0,38 6,4±0,31* 6,5±0,21* 5,1±0,15* 5,3±0,21 * 5,0±0,15 * 5,4±0,21 * 5,0±0,17 * 5,3±0,21 v 5,0±0,19* 

Залежний Кг 7,9±0,31 7,8±0,39 v 7,8±0,41 v 7,8±0,34 v 8,1±0,41 v 8,0±0,35 v 7,4±0,37 v 7,3±0,31 v 6,4±0,25 v 6,3±0,21 v 

Ег 7,9±0,31 6,5±0,32 * 6,7±0,37* 6,3±0,32* 6,4±0,29* 6,2±0,26* 6,3±0,21* 5,1±0.19* 5,4±0,21* 5,0±0,15* 

Доброзичливий Кг 9,4±0,45 9,2±0,41 v 9,3±0,31 v 9,5±0,29 v 9,0±0,41 v 9,3±0,39 v 9,0±0,41 v 8,6±0,36 v 8,2±0,44 v* 8,0±0,37 v* 

Ег 9,4±0,45 8,1±0,49* 8,2±0,38* 7,1±0,27* 7,4±0,35* 7,0±0,35* 7,4±0,34* 7,9±0,37* 7,1±0,34 6,9±0,21 

Альтруїстичний Кг 9,1±0,41 9,2±0,46 v 8,9±0,33 9,0±0,41 v 8,3±0,38 v 8,1±0,29 v* 8,2±0,41 v 8,0±0,31 v* 7,9±0,35 v* 7,6±0,29 v* 

Ег 9,1±0,33 8,9±0,41* 8,1±0,35* 7,8±0,31* 7,6±0,27* 7,9±0,19* 7,4±0,25* 6,1±0,11* 6,2±0,15* 6,0±0,19* 

Примітка: * – рівень достовірності відмінностей показників в кожній групі; КД- констатуюче дослідження; ФЕ-формуючий експеримент 
v – рівень достовірності відмінностей показників між Кг і Ег 
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Отже, співставлення окремих результатів контрольної й 

експериментальної груп студентів за рівнем авторитарності у взаємодії показує, 

що в експериментальній групі показники суттєво поліпшилися з 10,7 б. до 

8,0 б., що свідчить про позитивний вплив і ефективність корекційної 

тренінгової програми в динаміці освітньо-професійної діяльності. Студенти 

експериментальної групи після цілеспрямованої корекційної роботи 

характеризуються як особи впевнені у собі, наполегливі, успішні у справах, з 

хорошими управлінськими й організаторськими здібностями, для них 

характерний адаптивний рівень поведінки у взаємодії. 

Інший стиль взаємодії розглядається як егоїстичний (домінантний). У 

контрольній групі студентів цей показник зафіксовано на рівні 8,5 – 9,2 б. 

тобто, в межах початку високого рівня схильності до дизадаптивної поведінки у 

міжособистісній взаємодії (9 – 12 балів за інтерпретаційною оцінкою) і це є 

показанням до психокорекційної роботи з такими особами. 

В осіб експериментальної групи цей показник визначено на рівні 7,4 – 

6,1 балів, що у порівнянні з контрольною групою він суттєво нижчий на 1,8 – 

2,4 бали (при p<0,05). Такі відмінності свідчать про ефективність КТП в 

експериментальній групі студентів, що підкреслюється позитивними 

зрушеннями у порівнянні її початкового рівня (8,5 б.) з динамікою показників 

після використання КТП з 1 по 5 курси включно (з 7,4 б. до 6,1 б. при p<0,05).  

Отже, за інтерпретацією показників цієї октанти обстежувані ЕГ після 

застосування КТП характеризуються як упевнені, незалежні, орієнтовані на 

себе і схильні до суперництва.  

Третій показник, який визначає рівень агресивності до оточення у осіб КГ 

зафіксовано на рівні 10,7 – 9,1 балів, що виявляється у межах високого ступеня 

схильності до дизадаптивної поведінки у міжособистісній взаємодії. 

Порівняння показників КГ і ЕГ студентів показує, що починаючи з першого ж 

обстеження після застосування КТП у студентів ЕГ спостерігаються суттєві 

позитивні відмінності з 7,3 до 5,9 балів (при p<0,05). 
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Аналогічні позитивні зміни спостерігаються у динаміці обстежуваних ЕГ 

у порівнянні з початковим результатом 9,6 балів та зниження агресивності на 

2,3 – 3,7 балів (при p<0,05). 

Отже, в ЕГ студентів після застосування КТП відбуваються позитивні 

істотні зміни, як у порівнянні з КГ так і у співставленні результатів з 

початковими даними. Це свідчить про те, що показник ЕГ під впливом КТП 

вийшов із меж високого рівня схильності до дизадаптивної поведінки у 

міжособистісній взаємодії до меж оптимального рівня адаптивної поведінки. 

При цьому студенти ЕГ після проходження КТП характеризуються як 

наполегливі, енергійні, цілеспрямовані у досягнені мети. 

Четвертий показник, який вказує на рівень недовіри (скептицизму) у осіб 

контрольної групи, дорівнює 11,4 – 9,5 балів, що характеризує їх як замкнених, 

закритих, образливих. 

Результати ЕГ студентів зафіксовано від початкового рівня до суттєвого 

поліпшення показника після застосування КТП з 8,1 до 6,1 балів (при p<0,05). 

При цьому у порівнянні з КГ студентів спостерігаються суттєво кращі 

показники в ЕГ в динаміці обстеження на 3,9 -3,4 балів (при p<0,05).  

Отже, істотні позитивні зміни після використання КТП в ЕГ дають 

можливість характеризувати таких осіб, як реалістичних у своїх судженнях, 

вчинках, критичних у ставленні до оточуючих, наполегливих, упертих, 

цілеспрямованих. 

П’ятий показник вказує на покірність, підпорядкованість. У студентів КГ 

цей показник має певні особливості, які полягають у тому, що у процесі 

навчання у студентів 3 курсу у порівнянні з даними 1 – 2 курсів визначено 

істотні позитивні зрушення з 8,7 б. до 7,1 б (при p<0,05), які у подальшому 

знижуються до 7,0 – 6,9 б., що свідчить про позитивний вплив освітньо-

професійної підготовки студентів. 

У ЕГ студентів під впливом тренінгової програми показник покірності 

істотно знижується з 8,7 до 6,4 і до 5,0 балів. Отже, порівняльний аналіз 
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покірності свідчить про позитивні зрушення у КГ з 3 курсу навчання, а в ЕГ 

після першого ж застосування КТП з першого до п’ятого курсу включно, що 

свідчить про її ефективність. 

Наступний показник визначає рівень залежності у взаємодії. У осіб КГ 

цей показник суттєво не змінюється з першого по третій роки навчання 

включно (8,1 б. – 7,8 б.).  

Починаючи з четвертого року навчання у студентів КГ відмічається 

тенденція до зниження залежності у міжособистісній взаємодії, на 5 курсі вона 

суттєво знижується у порівнянні з початковими даними з 8,7 до 6,3 балів, що 

свідчить про позитивний вплив навчально-виховного процесу на становлення 

особистості у професійній діяльності ресторанного бізнесу. 

В ЕГ студентів показник залежності істотно змінюється з 7,9 до 6,5 балів 

після перших тренінгових заходів і в подальшому позитивно змінюється, як у 

порівнянні з початковими даними, так і у співставленні з даними КГ (з 6,5 до 

5,0 балів, при p<0,05).  

Отже, про ефективність використання КТП свідчить істотне позитивне 

зниження показника залежності у міжособистісній взаємодії, як у порівнянні з 

контрольною, так і у порівнянні з початковим результатом ЕГ. 

Сьомий показник, який вказує на рівень співробітництва у осіб КГ 

набуває істотних позитивних змін на п’ятому році навчання (з 9,4 до 8,0 балів, 

при p<0,05), що вказує на необхідність психокорекційної роботи зі студентами. 

В ЕГ показник співробітництва після використання КТП позитивно 

змінювався в динаміці з 9,4 до 8,1 і 6,9 балів при p<0,05. 

Отже, порівняльний аналіз показників КГ і ЕГ студентів показав 

ефективність КТП, про що свідчить входження студентів ЕГ в межі 

оптимального рівня адаптивної поведінки. Таких студентів можна 

охарактеризувати як схильних до гнучкості, конформізму, вони ініціативні, 

прагнуть компромісу у конфліктній взаємодії.  
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Восьмий показник, спрямований на визначення альтруїстичності у 

взаєминах, у КГ починає суттєво змінюватися: у студентів 3 року навчання з 

9,1 б. до 8,1 б. (при p<0,05) і у подальшому до п’ятого року навчання з 8,1 б. до 

7,6 балів (при p<0,05). Це свідчить про те, що у процесі навчання і діяльності, 

починаючи з 4 курсу, у студентів формуються певні професійно-важливі якості 

і, водночас, це показує необхідність психологічного супроводу професійної 

підготовки студентів. Показники КГ перших два роки навчання вказують на те, 

що у студентів КГ спостерігається гіпервідповідальність, прагнення усім 

співчувати, надмірно активно допомагати. 

У осіб ЕГ, починаючи з першого обстеження, після використання КТП 

показники знизилися з 9,1 б. до 8,0 б. і у подальшому таке зниження 

відбувається з 8,0 б. до 6,0 б. на 5 році навчання (при p<0,05).  

Отже, після використання КТП суттєво поліпшилися показники 

альтруїстичності у взаємодії, як у порівнянні з КГ, так і в динаміці наступного 

освітньо-професійного навчання включно до 5 курсу. 

Осіб ЕГ зразу ж після використання КТП і до кінця обстеження 

характеризують, як достатньо альтруїстичних, упевнених у собі, наполегливих, 

таких, що мають здібності керівника, наставника, організатора. 

Таким чином, про поліпшення міжособистісної взаємодії за результатами 

методики Т. Лірі свідчить той факт, що усі 8 показників зазнали позитивних 

змін після психокорекційної роботи, як у порівнянні в динаміці з початковим 

результатом ЕГ, так і з КГ студентів.  

Водночас, серед стилів взаємодії, що характеризують неконформні 

тенденції – авторитарний, егоїстичний, агресивний, недовірливий, найбільш 

виражених позитивних змін у порівнянні з початковими результатами зазнали 

егоїстичний, агресивний і недовірливий (до 6,1 – 5,9 б., при p<0,05).  

Інша частина стилів (5 - 8) спрямовані на виявлення переважно 

конформних настанов, схильних до співпраці, конструктивного розв’язання 

конфліктів і у цьому напрямі КТП сприяла схильності до співробітництва, 
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гнучкості, досягнення компромісу у конкретних ситуаціях, комунікабельності, 

досягнення поставленої мети.  

Істотні позитивні зміни після використання КТП у ЕГ студентів, у 

порівнянні з початковими і контрольними результатами, свідчать про 

поліпшення міжособистісної взаємодії, що спостерігається за показниками 

авторитарного, егоїстичного, агресивного, недовірливого, залежного, 

співпрацюючого і альтруїстичного стилів взаємодії за методикою Т. Лірі.  

Наступна методика К. Томаса (в адаптованому варіанті В. Грішиної) [153] 

спрямована на визначення способів реагування особистості на конфліктну 

ситуацію та дослідження стратегій взаємодії з іншими людьми: наскільки 

особистість схильна до суперництва чи співробітництва, прагне до компромісів, 

уникнення конфліктів чи, навпаки, намагається загострити їх, а також ступінь 

адаптації до сумісної діяльності. Ефективність впливу тренінгової програми на 

студентів ЕГ представлено за показниками методики К. Томаса. 

У контрольній групі студентів спостерігається така стратегія взаємодії як 

конкуренція, показники якої суттєво зросли у порівнянні з початковими даними 

(4,2 б. в період 4 року навчання до 5,4 б. і в подальшому до 5,9 б. при p<0,05) 

(таблиця 3.3).  

Особливості показників експериментальної групи полягають у тому, що 

вони збільшуються після використання КТП з 4,2 б. до 5,3 б (при p<0,05) і в 

подальшому не зазнають істотних змін, знаходячись на рівні 5,3 – 5,9 балів. 

Порівняння показників ЕГ і КГ студентів показує, що такі ж суттєві зміни 

спостерігаються до другого курсу включно (при p<0,05). Водночас, починаючи 

з третього року навчання стиль конкуренції спостерігається на рівні – 5,0 – 5,8 

балів в КГ та в ЕГ – 5,3 – 5,9 балів, суттєвих відмінностей при цьому не 

визначено (рис. 3.3.). 
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Рис. 3.3. Показники ефективності застосування КТП у студентів 2 -го курсу 

за методикою Томаса (експериментальна група) 

 

Отже, ефективність КТП полягає у тому, що стиль конкурентності 

майбутніх фахівців в ЕГ досяг середнього рівня зразу ж у другому обстеженні і 

був стабільним до кінця навчання, та кількість студентів у експериментальній 

групі з таким стилем взаємодії зростає з 10% до 15%.  

Другий показник методики К. Томаса спрямований на з’ясування рівня 

співробітництва, яке включає налаштованість усіх учасників на взаємодію, на 

результат, що задовольняє інтереси сторін. Показники КГ студентів перших 

трьох років навчання мають стабільні показники без істотних відмінностей на 

рівні 5,4 б. – 6,2 б. Починаючи тільки з 4 року навчання у КГ студентів 

формується стратегія взаємодії щодо співпраці (з 5,4 б. до 6,6 – 6,9 б., при 

p<0,05).  
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Таблиця 3.3. 

Ефективність впливу Комплексної тренінгової програми на студентів за методикою виявлення стратегій 

поведінки в конфлікті К. Томаса 

Періоди 

Шкали 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

КД ФЕ КД ФЕ КД ФЕ КД ФЕ КД ФЕ 

Конку 

ренція 

Кг 

 
4,2±0,11 4,3v±0,15 4,4v±0,09 4,6v±0,11 5,0±0,12 5,3*±0,16 5,4*±0,19 5,6*±0,11 5,6*±0,13 5,8*±0,17 

Ег 

 
4,2±0,11 5,3*±0,15 5,4*±0,10 5,6*±0,12 5,4*±0,09 5,7*±0,14 5,3*±0,15 5,8*±0,16 5,7*±0,12 5,9*±0,16 

Спів 

праця 

Кг 

 
5,4±0,15 5,5v±0,09 5,6v±0,17 5,9v±0,15 6,2±0,19v 6,3±0,21*v 6,6v±0,27*v 6,7*v±0,25 6,8*v±0,29 6,9*v±0,19 

Ег 

 
4,2±0,11 6,8±0,31* 6,9±0,25* 7,1*±0,29 7,3*±0,33 7,7*±0,35 7,4*±0,29 8,5*±0,37 9,6*±0,36 9,9*±0,39 

Компро

міс 

Кг 

 
5,6±0,21 5,4±0,31v 5,5±0,21v 5,7±0,27v 5,9±0,34v 7,0±0,23v 5,6*±0,15v 6,1±0,21v* 6,1±0,25 v* 6,4±0,27 v* 

Ег 

 
5,6±0,21 6,7±0,24* 6,9±0,21* 7,0±0,29* 7,1±0,31* 7,2v±0,29 7,1±0,24* 7,3±0,30* 7,4±032* 7,5±0,41* 

Уник 

нення 

Кг 

 
7,6±0,33 7,5±0,25v 7,7±0,26v 7,8±0,28v 7,9±0,29v 8,1±0,37v 7,4±0,21v 7,9±0,36v 6,6*±0,21 6,4*±0,25 

Ег 

 
7,6±0,33 6,6*±0,21 6,4*±0,17 6,7*±0,21 6,2*±0,19 6,1*±0,12 6,1*±0,11 6,0*±0,19 6,2*±0,15 6,1*±0,17 

Присто 

сування 

Кг 

 
6,6±0,21 6,5±0,33v 6,7±0,29v 6,8±0,32 6,0±0,31v 6,5±0,26v 6,7±0,33v 6,4±0,24v 6,1±0,21v 6,2±0,23v 

Ег 

 
6,6±0,21 5,6*±0,23 5,6*±0,17 5,7±0,27 5,3*±0,22 5,5*±0,21 5,4*±0,17 5,2±0,16 5,1*±0,14 5,2*±0,19 

Примітка: * – рівень достовірності відмінностей показників в кожній групі; КД- констатуюче дослідження; ФЕ-формуючий експеримент 
         v – рівень достовірності відмінностей показників між Кг і Ег 
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Інше значення показника спостерігається в ЕГ. Так, після використання 

КТП показник співробітництва зростає з 5,4 б. до 6,8 б. і в подальшому 

зафіксовано ріст до 7,1 – 9,9 у випускників (при p<0,05). Тобто, з нижнього 

рівня середніх показників за цією шкалою (5 – 9 б.) зростання відбулося у ЕГ до 

високого рівня показників – 9,9 б. (при p<0,05). Окрім того з’ясовано, що в 

динаміці спостереження у ЕГ студентів показник співпраці на 1,4 – 3,0 балів 

вищий, ніж у КГ студентів (при p<0,05).  

Отже, порівняльний аналіз КГ і ЕГ показав стратегію взаємодії за 

показником співробітництва. Це свідчить про ефективність використання КТП, 

що підтверджується достовірними відмінностями показників в динаміці 

спостереження та тим, що кількість студентів, яка прагне до співробітництва 

зросла в ЕГ з 15% до 35%. 

Не зважаючи на те, що стиль співробітництва, з психологічної точки зору, 

є найбільш оптимальним, він одночасно найскладніший для стратегічної та 

тактичної реалізації в техніці взаємодії сторін, він вимагає і часу, і відповідної 

психологічної підготовки, яку отримують студенти ЕГ в різні періоди освітньо- 

професійного навчання при апробації цілеспрямованої тренінгової програми. 

Саме співробітництво виявилося найбільш мудрим підходом до 

розв’язання завдання, задоволення інтересів і потреб кожної сторони, з 

наданням різних прав і можливостей одне одному. Студенти ЕГ, які обрали 

даний стиль взаємодії, як домінуючу стратегію в житті і бізнесі, досягають 

найкращих успіхів у взаємодії з людьми, при цьому не страждають їх 

особистісні уподобання і справи. 

Третя стратегія взаємодії з іншими людьми має свої суттєві особливості, 

адже компроміс передбачає взаємні поступки, коли частково задовольняється 

своє бажання і приймається до виконання бажання іншої сторони. Взаємодія 

партнерів іноді нагадує стиль співробітництва, але компроміс здійснюється на 

поверхневому рівні, коли покроково розробляється компромісне рішення, яке б 

задовільнило б обидві сторони. 
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Потрібно зазначити, що у КГ студентів така стратегія приймається 35% 

обстежуваних. У динаміці спостерігається певна стабільність показника 

компромісу до 4 курсу навчання 5,6 б. – 5,9 б., які на завершальному етапі 

навчання збільшуються до 6,1 – 6,4 б. (при p<0,05). 

Під впливом КТП у ЕГ студентів показник компромісу підвищується з 5,6 

до 6,7 балів (при p<0,05) і починаючи з 3 по 5 рік навчання він залишається на 

рівні 7,1 – 7,5 балів (при p<0,05).  

Отже, показник стратегії компромісу у взаємодії після застосування КТП 

у ЕГ знижується з 35% до 22% обстежуваних, водночас, суттєві відмінності 

цього показника від фонових і початкових результатів свідчать про позитивний 

вплив КТП на формування певних домінантних стратегій взаємодії.  

Для четвертої стратегії – уникнення – притаманне прагнення до 

самоусунення від ситуації, відсутність бажання до кооперації й досягнення 

своїх цілей. Тобто особа свідомо відмовляється від розв’язання проблеми, не 

відстоює свої права, відмовляється від взаємодії з іншими людьми.  

Нами з’ясовано, що для 28% студентів уникнення – це одна із важливих 

стратегій взаємодії. У КГ студентів стратегія уникнення спостерігається на 

середньому рівні 7,6 б. – 7,2 б. до 4 курсу навчання включно і тільки на 5 році 

цей показник істотно знизився до 6,4 б. (при p<0,05).  

Експериментальній групі притаманні свої особливості, так, показник 

після перших тренінгів суттєво знизився з 7,6 до 6,6 б. і в подальшому до 6,4 – 

6,1 б. (при p<0,05).  

Про ефективність використання КТП свідчить те, що показник уникнення 

суттєво нижчий, ніж у КГ 7,6 б. – 6,6 – 6,1 б., при p<0,05 включно до 4 року 

навчання, а в динаміці обстежених у самій ЕГ цей показник суттєво підвищився 

після першого тренінгового впливу і зберігався до кінця навчання на рівні 6,2 – 

6,0 балів (при p<0,05). 

Стиль пристосування, як домінуюча стратегія взаємодії людини з 

іншими, протилежний суперництву і передбачає пониження своїх інтересів 
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заради інтересів іншого. При цьому можуть бути різні варіанти пристосування. 

Сприятливий варіант, коли особа йде на поступки свідомо, добровільно і не 

жалкує та відчуває себе комфортно. Інший випадок, коли людина не готова до 

пристосування, а об’єктивні чи суб’єктивні обставини змушують йти на 

пристосування, що викликає когнітивний дисонанс і суб’єктивні почуття тиску, 

маніпуляції, що можуть призвести до внутрішнього конфлікту. Тобто стратегія 

пристосування для оточуючих вигідна, але психологічно важка для особи, яка 

пристосовується до певних обставин.  

У КГ 12% студентів обрали пристосування як стратегію взаємодії з 

оточуючими. Цей показник визначено на рівні 6,7 б. – 6,0 б. у порівнянні з 

результатами ЕГ,  він змінився після використання КТП з 6,6 б. до 5,6 б. та був 

достатньо стабільним протягом усього періоду дослідження (5,6 – 5,1 б., при 

p<0,05). 

Отже, КТП виявилася ефективною у ЕГ студентів, про це свідчать істотні 

відмінності між початковими і контрольними результатами, а також те, що 

кількість студентів, що обрали стратегію взаємодії пристосування знизилась з 

12% до 6%. 

Таким чином, аналіз результатів домінуючої стратегії взаємодії за 

методикою К. Томаса показав, що корекційно-тренінгова програма виявилася 

ефективною, про що свідчать суттєві позитивні зміни в ЕГ у порівнянні з 

початковою і контрольною стратегією співробітництва, яку опанували студенти 

(з 15% до 35%), зниження стратегії компромісу з 35% до 22%, уникнення з 28% 

до 16% та пристосування з 12% до 6%, також збільшилася конкуренція з 10% 

до 15%. 

З метою визначення рівнів комунікативних і організаторських здібностей 

та ефективності впливу КТП використовувалася методика КОЗ (таблиця 3.4) та 

(рис. 3.4). 
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У КГ з’ясовано, що рівень організаторських здібностей змінився з 0,52 

ум.од. до 0,66 – 0,69 і знаходиться в межах нижче середнього (2 бали) за 

інтерпретацією результатів методики. 

В ЕГ студентів після застосування КТП організаторські здібності 

поліпшилися до 0,67 (3 бали) і з 4 курсу навчання цей показник дорівнює 0,71 – 

089, тобто він досяг високого рівня (5 балів) за інтерпретаційною оцінкою. 

Комунікативні здібності в осіб контрольної групи до 4 курсу зафіксовано 

на рівні нижче середнього (2 бали) і тільки на останньому році навчання цей 

показник досяг середнього рівня 0,57 – 0,59 (3 бали), що свідчить про 

необхідність застосування тренінгової програми та формування цих професійно 

важливих якостей у майбутніх фахівців РБ. 

Таблиця 3.4. 

Ефективність впливу КТП на студентів за показниками методики 

КОЗ 

     Шкали 

 

Періоди 

Організаторські здібності Комунікативні здібності 

Кг Ег Кг Ег 

1 курс КД 0,59+0,04 0,60+0,03 0,45+0,02 0,49+0,04v 

ФЕ 0,52+0,04 0,67+0,03* 0,46+0,02 0,62+0,04* 

2 курс КД 0,61+0,03 0,63+0,04 0,47v+0,04v 0,51+0,03v 

ФЕ 0,68+0,03* 0,70+0,04* 0,61+0,05 0,71+0,03* 

3 курс КД 0,59+0,03v 0,60+0,02v 0,47+0,02v 0,46+0,02v 

ФЕ 0,69+0,03* 0,70+0,04* 0,71+0,03* 0,74+0,04* 

4 курс КД 0,67+0,02* 0,69+0,03* 0,49+0,02v 0,51+0,03v 

ФЕ 0,71+0,04 0,79*+0,02 0,72+0,03* 0,78+0,03* 

5 курс КД 0,66v±0,03* 0,68±0,03* 0,57±0,03v* 0,59*±0,03v 

ФЕ 0,71+0,04* 0,89+0,03* 0,78+0,05* 0,89+0,01* 

Примітка: * – рівень достовірності відмінностей в динаміці навчальної діяльності 

студентів Кг і Ег (p < 0,05); 
v – рівень достовірності відмінностей між показниками Кг і Ег; 

К – констатуюче дослідження; Ф – формуючий експеримент. 

 

У студентів ЕГ комунікативні здібності помітно зросли після перших 

тренінгів з 0,46 до 0,62 (при p<0,05), у подальшому цей показник поліпшується 

до 0,78 – 0,89 (5 балів), що відповідає високому рівню комунікативних 

здібностей і свідчить про ефективність використання тренінгової програми. 
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Таким чином, порівняльний аналіз контрольної й експериментальної груп  

показав, що використання КТП виявилося ефективним щодо розвитку 

комунікативних і організаторських здібностей, показники яких суттєво 

поліпшилися зразу ж після її використання і в подальшому підтримувалися і 

формувалися іншими тренінгами, що сприяло високому рівню їх оцінок до 4 – 5 

балів за інтерпретаційною шкалою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Ефективність впливу КТП на студентів 3-го курсу за 

показниками методики КОЗ (В. Синявський, Б. Федоришин) 

Так, особам експериментальної групи з оцінкою в 3 бали притаманний 

середній рівень комунікативних і організаторських здібностей. Вони прагнуть 

до контактів з людьми, не обмежують коло своїх занять, наполягають на 

власній думці, планують свою роботу. Ця група потребує подальшої 

цілеспрямованої роботи. В ЕГ позитивний результат з оцінкою комунікативних 

і організаторських здібностей до 5 балів отримали студенти після 4 і 5 курсів 

після проходження тренінгу особистісного зростання і формування мотивації 

до підприємницької діяльності на 4 курсі та на п’ятому – тренінгу лідерського 

потенціалу і оволодіння методами психологічного впливу. 
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Студентам ЕГ на завершальному етапі освітньо-професійної діяльності 

притаманний високий рівень прояву комунікативних і організаторських 

здібностей. Вони не губляться в новій обстановці, знаходять друзів, постійно 

прагнуть розвивати коло своїх знайомих, здатні приймати рішення в критичних 

ситуаціях. Комунікативні і організаторські здібності є важливим і потрібним 

компонентом і передумовою високого рівня професіоналізму для майбутніх 

фахівців РБ. 

Таким чином, ефективність використання КТП визначали за результатом 

порівняльного аналізу показників КГ і ЕГ студентів 1 і 5 років навчання. 

Комплекс інформативних методик включав: показники методик 

дослідження комунікативної сфери особистості – Методику діагностики 

міжособистісних відносин Т. Лірі [153], Методику виявлення стратегій 

поведінки в конфлікті К. Томаса [153], Методику дослідження комунікативних 

і організаторських здібностей [153], що визначені за факторним аналізом як 

фактор 1 (F-1), щодо його значення у структурі важливості для формування 

професійних якостей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу. 

З’ясовано, що після використання КТП у студентів ЕГ у порівнянні з 

початковими і контрольними результатами поліпшилися показники за усіма 

8 октантами – 1) авторитарності; 2) егоїстичності; 3) агресивності; 

4) недовірливості; 5) покірності; 6) залежності; 7) співробітництва; 

8) альтруїстичності.  

Визначено, що показники психограми міжособистісної взаємодії з 1 по 4 

характеризують неконформні тенденції і схильність до конфліктних проявів 

(особливо 3 і 4). 

Встановлено, що в ЕГ після використання КТП студентам притаманні 

більш незалежні позиції, наполегливість у досягненні мети, відстоюванні своєї 

точки зору, схильність до конкуренції. За наступними 4 октантами – 5 – 8 в ЕГ 

студентам притаманні такі особливості, як: спрямованість на розв’язання 

конфліктних ситуацій, самостійність у прийнятті рішень, менший вплив 
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оточення на думки і дії, схильність до компромісів, прийняття реальних 

обставин. 

Позитивний вплив КТП в ЕГ студентів підтверджується результатами 

методики К. Томаса. 

Доведено, що домінуючими стратегіями взаємодії після використання 

КТП у студентів ЕГ стали співробітництво (збільшилося з 15% до 35%), 

компроміс (зменшився з 35% до 22%), уникнення (зменшилося з 28% до 16%), 

конкуренція (збільшилася з 10% до 15%) і пристосування (зменшилося з 12% 

до 6%). 

За результатами порівняльного аналізу комунікативних і 

організаторських здібностей у ЕГ встановлено істотно вищі показники після 

застосування КТП, які змінились (з початкових результатів на рівні 2 балів, що 

за інтерпретаційною оцінкою вважається нижче середнього) до 4 і навіть 

5 балів, що розцінюється як високий і дуже високий рівень проявів 

комунікативних та організаторських здібностей.  

У цілому, поліпшення комунікативних властивостей майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу після використання КТП сприяє міцнішій взаємодії – її 

активності, швидкій орієнтації у складних ситуаціях, ініціативності, прийнятті 

самостійних рішень, відстоювання власної думки, переконування інших, уміння 

організовувати різні заходи [135]. 

Розвивати комунікативні й організаторські здібності є необхідним 

компонентом і передумовою ефективності професійної діяльності майбутніх 

фахівців ресторанного бізнесу, які пов’язані з професійним спілкуванням та 

організацією колективного процесу. 

 



 

142 

3.2.2. Порівняльний аналіз показників мотиваційного компоненту 

експериментальної і контрольної груп студентів 

 

У підрозділі представлено аналіз результатів показників мотиваційного 

компоненту професійно-важливих якостей майбутніх фахівців після впливу 

КТП в експериментальній групі у порівнянні з контрольними і початковими 

вимірами.  

Виходячи з мети і завдань роботи, дослідження проводилося зі 

студентами першого, другого, третього, четвертого і п’ятого курсів двічі на рік, 

розподіливши їх на контрольну й експериментальну групи. З останньою 

проведено психокорекційну роботу у відповідності до програми формуючого 

експерименту, а саме: на 1 курсі – оптимізація адаптаційного входження в 

освітньо-професійну діяльність; на 2 курсі – тренінг безконфліктної взаємодії; 

на 3 курсі – мотивації до навчання; на 4 курсі – особистісного зростання і 

мотивації до підприємницької діяльності; на 5 курсі – лідерського потенціалу та 

оволодіння методами психокорекційного впливу у взаємодії. 

Дослідження проводилося за комплексом інформативних методик, 

завдяки факторному аналізу визначено фактор 2 (F-2), який названо – 

мотиваційний.  

Комплекс методик за яким визначено ефективність впливу КТП на 

мотиваційний фактор включає: «Мотиви підприємництва» [41], «Мотиви 

вибору професії» (за В. Семиченко) [41] та «Мотивація до успіху» (за 

Т. Елерсом) [153]. 

У таблиці 3.5 представлено результати дослідження щодо впливу КТП на 

розвиток мотиваційного компоненту майбутніх фахівців РБ за методикою 

«Мотиви підприємництва». 
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Таблиця 3.5 

Ефективність впливу КТП на студентів за показниками методики «Мотиви підприємництва» 

Періоди 

Шкали 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

КД ФЕ КД ФЕ КД ФЕ КД ФЕ КД ФЕ 

Б
ез

п
о
се

р
ед

н
і 

м
о
т
и

в
и

 

КУ** 
Кг 13,04+1,98 13,09+1,26 13,55+1,34 13,81+1,49 14,16+1,56v 14,55+1,67v* 14,69+1,71v* 14,72+1,65v* 14,89+1,55v* 15,01+1,72v* 

Ег 13,04+1,98 13,04+1,3 13,13+1,24 14,49+1,43* 14,51+1,5* 15,92+1,67* 15,83+1,55* 16,17+1,62* 16,15+1,57* 17,75+1,99* 

СіН 
Кг 12,87+1,98 13,15+1,36 v 13,05+1,32 v 13,16+1,39 v 15,09+1,61 * 15,11+1,67 * 13,88 +1,89* v 14,04 v+1,59 * 14,45+1,49 v* 14,73+1,78 v* 

Ег 12,87+1,9 14,89+1,9 * 14,34+1,1 * 14,29+1,9 * 14,18+1,1 * 15,61+1,9 * 15,99+1,7 * 16,12+1,1 * 16,29+1,9* 17,31+1,83 * 

Іи та А 
Кг 12,97+1,99 13,51+1,36 13,47+1,49 13,56+1,67 12,21+1,33 v* 12,87 +1,39 v* 13,23 v+1,59 v 13,42 v+1,49 v 13,47+1,45 v 13,98+1,84 v* 

Ег 12,97+1,99 13,99+1,29 * 14,03+1,43* 13,98+1,34* 13,67+1,36* 14,58+1,42* 14,88+1,48* 15,39+1,54* 15,32+1,69* 16,44+1,77* 

Ін. та Р 
Кг 11,24+1,42 11,04+1,14 v 11,92+1,86 v 12,04+1,49 v 12,19+1,67 v 12,33+1,59 v* 12,86+1,97 v* 12,96+1,88 v* 12,93+1,94 v* 13,01+2,01 v* 

Ег 11,24+1,42 12,26+1,22* 13,06+1,34* 13,61+1,37* 14,01+1,45* 15,01+1,59* 14,97+1,49* 16,01+1,55* 15,88+1,69* 17,02+1,89 

ІП 
Кг 12,53+1,84 12,69+1,8 12,99+1,50 13,14+1,1 13,41+1,4 13,71+1,58 v* 13,65+1,9 v* 13,78+1,5 v* 13,93+1,60 v* 14,16+1,83 v* 

Ег 12,53+1,84 13,12 +1,30 13,64+1,33* 14,09+1,38* 14,09+1,39* 15,28+1,66* 15,21+1,49* 15,92+1,58* 15,91+1,68* 17,13+1,87* 

О
п

о
се

р
ед

к
о
в

а
н

і 

м
о
т
и

в
и

 

С 
Кг 13,93+2,17 14,35+1,45 14,57+1,47 14,41+1,45 14,08+1,56 14,23+1,44 13,63+1,96 13,79+1,79 v 13,98+1,98 v 14,13+1,81 v 

Ег 13,93+2,17 14,70+2,17 14,54+2,13 14,71+1,74 14,01+1,96 14,17+1,42 14,29+1,55 15,17+1,45* 14,99+1,48* 16,01+1,73* 

П та СП 
Кг 13,49+1,76 13,91+1,69 12,79+1,88v 12,84+1,48 13,13+1,96 13,01+1,17 10,82+1,46v* 11,01+1,13 v* 10,45+1,29v* 11,04+1,44v* 

Ег 13,49+1,76 14,06+1,41 14,55+1,45* 13,50+1,33 13,67+1,27 13,31+1,34 13,18+1,39 v 14,19+1,54 v 14,49+1,41 v 14,57*+1,59 

СКН 
Кг 14,27+1,78 12,44+1,55* 12,53+1,66* 12,96+1,69 10,73+1,37 11,04+1,19 13,14+1,31 13,11+1,13 13,07+1,73 13,71+1,85 

Ег 14,27+1,78 13,01+1,22* 13,01+1,49 12,49+1,31* 12,07+1,99* 13,12+1,33 14,09+1,27* 14,71+1,38* 13,15+1,49 14,01+1,55* 

В 
Кг 13,11+1,48 11,35+1,39 v 11,08+1,29 v* 10,99+1,19* 11,62+1,73* 11,96+1,69* 9,20+1,29 v* 9,89 v+1,91* 9,94 +1,94 v* 10,10+1,76* 

Ег 13,11+1,48 10,07+1,96* 10,01+1,19* 10,55+1,17* 10,07+1,24* 9,51+1,01* 8,42+0,94* 8,59+0,98* 8,81+1,12* 9,01+0,96* 

ІП 
Кг 13,70+1,79 13,01+1,52 12,74+1,57* 12,80+1,45 12,39+1,31 12,56+1,37 11,69+1,50 11,95+1,49 11,86+1,73 12,24+1,71 

Ег 13,70+1,79 13,24+1,69 13,30+1,56 12,81+1,38 12,43+1,61 12,52+1,27 12,24+1,28 12,74+1,33 12,75+1,48 13,42+1,45 

Примітка: рівні достовірності (при р<0,05); – рівень достовірності відмінностей в кожній групі між 1 і 2 обстеженнями; 

 – рівень достовірності відмінностей між експериментальною (Ег) і контрольною (Кг) групами; 

** – КУ - комерційний успіх; СіН-свобода і незалежність; Ін. та А -ініціативи та активності;  Ін.та Р – інноваційності та ризику;  

С – самореалізації;  П та СП – поваги та самоповаги;  СК Н. – соціальних контактів та групової незалежності; В-вимушеності.ІП – 

інтегральний показник. 
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Порівняльний аналіз показників шкал мотивів підприємництва показав, 

що в контрольній групі першокурсників ієрархія важливих мотивів 

розташована в межах опосередкованих, що потребує психологічної корекції з 

акцентом на формування мотивів. 

З’ясовано, що у КГ першокурсників на перших позиціях знаходяться: 

1) мотиви соціальних контактів та групової незалежності (14,27±1,78); 

2) мотиви самореалізації (13,93±2,17); 3) мотиви поваги та самоповаги 

(13,49±1,76); 4) мотиви вимушеності (13,11±1,48). 

Водночас, безпосередні мотиви займають в ієрархії з 5 по 8, а саме 

відповідно: 5) мотиви комерційного успіху; 6) мотиви ініціативи та активності; 

7) мотиви свободи і незалежності; 8) мотиви інноваційності та ризику. 

Суттєвих змін в експериментальній групі студентів не відбулося за 

виключенням того, що третє і четверте місце в ієрархії посіли відповідно мотив 

ініціативи та активності (3), мотив свободи і незалежності (4).  

Отже, для досягнення позитивного результату необхідно продовжувати 

психокорекційну роботу у відповідності до плану формуючого експерименту, у 

якому акцент на 3 і 4 і 5 курсах буде зроблено на мотиваційну та особистісну 

сфери. 

Аналіз результатів показав, що у подальшому суттєві найбільші зміни у 

мотиваційній сфері під впливом КТП відбуваються у студентів ЕГ, починаючи 

з четвертого і, особливо, на п’ятому курсі. Так, в експериментальній групі 

5 курсу на перших позиціях в ієрархії мотивів підприємництва знаходяться 

безпосередні мотиви, показники яких як у порівнянні з КГ студентів, так і 

початковими результатами, мають істотні позитивні відмінності, що свідчить 

про ефективність використання КТП майбутніх фахівців ресторанного бізнесу. 

Встановлено, що перший мотив підприємництва за ієрархією має вагу –

17,75±1,99, що у порівнянні з початковими результатами 13,04±1,98 і 

результатами КГ 15,01±1,72 є статистично достовірною відмінністю і свідчить 

про ефективність застосування КТП у студентів ЕГ. 
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Другий мотив за ієрархією – мотив свободи і незалежності, зафіксовано 

на рівні 17,31±1,83, що перевищує початкові результати на 4,5 б. в 

експериментальній групі й у контрольній на 3,4 б. (при p<0,05), що свідчить 

про позитивний вплив на студентів КТП. 

Мотив інноваційності та ризику безпосередньо є важливим в ієрархії 

підприємницької діяльності, що спостерігається у студентів ЕГ на третьому 

місці. Результат 17,02 б. у студентів ЕГ суттєво перевищує початкові і 

контрольні показники (на 4 – 4,8 б., при p<0,05), що вказує на позитивний 

вплив цілеспрямованої психокорекційної роботи. 

Четвертим за ієрархією мотивів підприємництва у студентів ЕГ визначено 

– мотив ініціативи та активності з показником 16,44±1,77, який на 3,53 б. 

перевищує контрольні виміри і на 3, 47 б. початкові (при p<0,05). 

Група опосередкованих мотивів під впливом КТП в ЕГ теж зазнала 

істотних позитивних змін. Так, на 5 місці за ієрархією мотивів підприємництва і 

оцінкою 16,01±1,73 виявились мотиви самореалізації, що на 1,88 – 20,8 б. 

більше, ніж  у контрольних і початкових вимірах (при p<0,05). 

Встановлено, що на 6 місці виявилися мотиви поваги та самоповаги з 

результатом 14,97±1,59, що суттєво вище ніж початкові і контрольні 

результати, відповідно 11,04±1,44, 13,49±1,76 (при p<0,05). 

З’ясовано, що у студентів ЕГ після використання КТП мотив соціальних 

контактів та групової незалежності має показник на рівні 14,01 б., що суттєво 

відрізняється від початкового значення – 13,01 б. 

На 8 місці і в контрольній, і в експериментальній групах виявився мотив 

вимушеності 9,01 б., який у порівнянні з контрольними вимірами і початковими 

результатами виявився істотно нижчим, відповідно на 1,0 б. і 4,1 б. (при 

p<0,05). 

Такими чином, за результатами аналізу дослідження мотиваційного 

компоненту ПВЯ майбутніх фахівців РБ за показниками методики «Мотиви 

підприємництва» з’ясовано, що на початковому етапі освітньо-професійної  
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діяльності у першокурсників спостерігається перевага опосередкованих 

мотивів, що потребує психологічної корекції. 

Використання КТП протягом усього періоду навчання із акцентом на 

розвиток мотиваційної сфери на 3 і 4 курсах дало позитивні результати 

(рис.3.5.). 

 

Рис. 3.5. Ефективність впливу КТП на студентів за показниками методики 

«Мотиви підприємництва» (4 курс). 

 

Доведено ефективність КТП у студентів ЕГ і встановлено, за аналізом 

результатів дослідження мотиваційного компоненту ПВЯ, що у випускників ЕГ 

безпосередні мотиви посідають в ієрархії вищі місця, ніж опосередковані. 

Рівень ієрархії мотивів зв оціночними критеріями виявився в ЕГ студентів 

суттєво вищим, ніж у контрольній групі студентів, що свідчить про 

ефективність використання КТП, а також про те, що студенти мають адекватну 

мотивацію щодо цілей і завдань, для них характерний мотиваційний потенціал 

щодо виконання професійної діяльності. 

Рівень сформованості мотиваційного компоненту у структурі ПВЯ 

майбутніх фахівців РБ та ефективність впливу КТП на цей надзвичайно 
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важливий фактор, окрім ієрархії «Мотивів підприємництва» [41], вивчався і за 

допомогою методики «Мотиви вибору професії» [41]. Методика спрямована на 

визначення домінуючих мотивів вибору професії – внутрішніх індивідуально 

значущих, внутрішніх соціально значущих, зовнішніх позитивних та зовнішніх 

негативних. 

У таблиці 3.6 представлено результати впливу КТП на розвиток мотивів 

вибору професії майбутніх фахівців РБ. Аналіз показників зовнішніх і 

внутрішніх мотивів вибору професії показує певні особливості їх проявів в ЕГ і 

КГ студентів. 

Так, для КГ студентів притаманні переважно зовнішні позитивні з 

наявністю середньо виражених зовнішніх негативних мотивів та середньо 

виражених внутрішніх індивідуально значущих та соціально значущих мотивів. 

Істотна перевага у структурі мотивів вибору професії зовнішніх позитивних і 

наявність зовнішніх негативних у студентів є прямим показанням до 

застосовування психологічної програми у майбутніх фахівців РБ. 

Встановлено, що в експериментальній групі студентів після впливу КТП 

суттєво збільшується показник внутрішніх індивідуально значущих мотивів з 

16,8 б. до 21,8 б. після першого тренінгу мотиваційної спрямованості й до 23,8 

та 24,8 балів після наступних психологічних впливів (при p<0,05). Так, 

зазначені показники в КГ відповідно на 2,1 б. – 4,4 б. нижчі (при p<0,05), що 

свідчить про позитивний вплив на мотиваційний компонент обстежуваних. 

З’ясовано, що поряд із внутрішніми індивідуально-значущими мотивами 

істотних позитивних змін зазнали і внутрішні соціально-значущі мотиви. Так, 

цей показник в ЕГ після впливу КТП досяг рівня 23,1 б., що у порівнянні з 

початковими на 7,0 б. більший (при p<0,05).   
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Таблиця 3.6 

Вплив КТП на розвиток мотивів вибору професії у студентів ЕГ 

 
Періоди 

 

Шкали 

1 курс 

 

2 курс 

 

3 курс 

 

4 курс 5 курс 

КД ФЕ КД ФЕ КД ФЕ КД ФЕ КД ФЕ 

Внутрішні 

індивідуально-

значущі мотиви 

Кг 16,8+2,1 17,1+2,4 17,2+1,7 17,4+3,1 17,6+1,9 17,8+2,1 18,0+1,8 18,8+1,9 19,1+2,9 20,4+2,7 

Ег 
16,8+2,1 17,9+2,4*v 18,1+1,8 18,5+2,9 v 18,6+1,6 21,8+2,6*v 20,9+2,1 23,8+2,7 v* 23,1+2,4 24,8+2,4*v 

Внутрішні 

соціально-

значущі мотиви 

Кг 16,1+3,2 16,9+2,1 16,8+3,4 17,1+2,4 17,0+2,7 17,2+3,4 17,3+1,7 17,8+2,1 18,4+2,1 18,3+3,4 

Ег 16,1+3,2 17,9+2,3*v 18,2+1,9 18,7+2,7 v 18,8+2,8 20,0+1,7 v* 20,1+2,3 21,7+1,9 v* 21,5+2,9 23,1+3,2*v 

Зовнішні 

позитивні 

мотиви 

Кг 20,9+3,7 21,1+2,7 21,2+3,5 21,6+2,8 20,1+3,7 21,5+1,4 21,4+1,4 21,8+1,9 21,8+3,2 22,0+3,5 

Ег 
20,9+3,7 21,7+12,2 21,8+2,3 21,9+2,9 21,1+2,3 22,7+3,4 22,5+2,7 22,9+3,4 22,8+3,1 22,4+1,7 v* 

Зовнішні 

негативні 

мотиви 

Кг 
12,4+1,9 10,7+1,4* 11,1+1,9 9,7+1,7 9,7+1,9 10,1+1,7 9,8+0,9 8,2+0,6 v 5,8+0,2 5,3+0,3 

Ег 
12,4+1,9 6,1+1,2*v 5,9+0,9 4,1+1,4*v 4,4+0,9 0 0 0 0 0 

Примітка: рівні достовірності (при р<0,05); КД – констатуюче дослідження; ФЕ – формуючий експеримент; 

 – рівень достовірності відмінностей в кожній групі між 1 і 2 обстеженнями; 

 – рівень достовірності відмінностей між експериментальною (Ег) і контрольною (Кг) групами. 
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Починаючи з 3 і 4 року навчання, коли відбувалися цілеспрямовані 

тренінги оптимізації мотиваційної сфери, показник внутрішніх соціально-

значущих мотивів перевищував початкові виміри на 3,2 б. – 5,2 б. (при p<0,05), 

що свідчить про ефективність розвитку мотиваційної сфери у студентів ЕГ. 

З’ясовано, що показники зовнішніх позитивних мотивів мають свої певні 

особливості як в КГ, так і ЕГ. 

У студентів ЕГ і КГ цей показник уже на початковому етапі навчання 

виражений на достатньо високому рівні – 20,9 б.- 21,9 б., на заключному –

показники обох груп зазнають теж достатньо суттєвих позитивних змін (до 

22,0 б. – 22,4 б.). 

Позитивний вплив КТП у студентів ЕГ виявився, починаючи з 3 року 

навчання, коли показник зовнішніх позитивних мотивів досяг рівня 22,7 б., що 

істотно перевищує початковий на 1,8 б. і на 1,2 б. згідно контрольного виміру 

(при p<0,05). Звичайно, що зовнішні негативні мотиви небажані в структурі 

ПВЯ, адже вони зумовлені впливом та шляхом тиску, покарання, застосування 

критики, осуду, що супроводжуються негативними переживаннями, 

комунікативно-поведінковими аномаліями. 

Нами визначено, що у контрольній групі студентів показники зовнішніх 

негативних мотивів суттєво знижуються з першого до п’ятого року навчання з 

12,4 б. до 5,3 б., що, з одного боку, свідчить про позитивний вплив навчально-

виховного процесу майбутніх фахівців, а, з іншого, про необхідність 

цілеспрямованої психологічної допомоги. 

Доведено ефективність використання КТП у студентів ЕГ, на що вказує, в 

першу чергу, відсутність таких мотивів після першого ж тренінгу, 

спрямованого на мотиваційну сферу, а також зменшення зовнішніх негативних 

мотивів вдвічі після початку психологічної роботи, і на 5 курсі відсутність 

небажаних проявів цієї мотивації. 

Таким чином, ефективність розвитку мотиваційного компоненту під 

впливом КТП за методикою «Мотиви вибору професії» полягає у тому, що у 
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студентів цієї групи переважають внутрішні (інтровертовані) індивідуальні і 

соціально значущі мотиви. Вони розкривають суспільну значущість професії з 

притаманними відповідальністю, можливістю приносити користь людям, або ж 

зумовлюють особистісну значущість професії, яка приносить задоволення, є 

привабливою, завдяки спілкуванню з різними людьми.  

Достатньо високий рівень зовнішніх позитивних мотивів у студентів ЕГ 

свідчить про те, що КТП сприяла розв’язанню власних проблем, можливості 

кар’єрного зростання і схваленню колективом, підняттю престижу професії.   

Досить переконливим щодо позитивного впливу КТП на мотивацію 

студентів ЕГ є початкове зниження, а потім і відсутність зовнішніх негативних 

мотивів, які виявляються у впливах на особистість шляхом тиску, покарання, 

критики, осуду й інших санкцій негативного характеру. 

Аналіз рівня сформованості мотивів вибору професії у майбутніх 

фахівців РБ у відсотках від загальної кількості опитаних показав наступне 

(табл. 3.7). Так, мотиви вибору професії у випускників ЕГ сформувалися 

переважно на високому рівні – 70%, у КГ студентів – 56% і у першокурсників – 

40%. Середній рівень мотивів вибору професії визначено у 30% студентів ЕГ, 

студентів КГ – 35% і у першокурсників – 38%. Низький рівень притаманний 

22 % першокурсників і 9% випускників КГ. Це свідчить про те, що КТП 

сприяла розвитку мотиваційної сфери у студентів ЕГ, для них характерним є 

керування внутрішніми (інтровертованими) мотивами вибору професії з 

повною відсутністю зовнішніх негативних мотивів. 

Таблиця 3.7 

Рівень сформованості мотиваційного компоненту за методикою 

«Мотиви вибору професії» 

Рівні  

Розвитку Першокурсники 
Випускники 

КГ ЕГ 

Високий  40% 56% 70% 

Середній 38% 35% 30% 

Низький 22% 9% – 
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Наступним кроком у визначенні ефективності розвитку мотиваційної 

сфери під впливом КТП у нашому дослідженні стало визначення спрямованості 

на мотивацію до успіху за допомогою «Методики діагностики особистості на 

мотивацію до успіху» Т. Елерса. Розвиток такої професійно важливої якості 

майбутніх фахівців РБ не викликає сумнівів. Адже, мотивація до успіху 

виражається у потребі переборювати труднощі, долати перешкоди, домагатись 

високих показників у професійній діяльності, самовдосконалення, успішно 

конкурувати з іншими, самоорганізовуватись і тим самим підвищувати 

самоповагу [153]. 

У таблиці 3.8 представлено результати за методикою «Діагностики 

особистості на мотивацію до успіху» (Т. Елерс) експериментальної та 

контрольної груп студентів. 

Так, особливістю показників мотивації до успіху КГ студентів виявилось 

те, що у першому обстежені у першокурсників зафіксовано низький рівень 

мотивації до успіху (10,42 б.), у подальшому під впливом освітньо-професійної 

діяльності та виховного процесу рівень цього показника підвищився на 

2 одиниці до 11,41 б., тобто до середнього рівня. У  процесі професійної 

підготовки показник мотивації до успіху збільшився до середнього рівня (15,21 

– 15,44 б., при p<0,05). Такі нерівномірні коливання на 3 курсі у КГ студентів 

до низького рівня є прямим показанням до застосування КТП з метою 

оптимізації мотиваційної сфери студентів. 

В експериментальній групі студентів у процесі застосування різних 

тренінгових вправ уже після перших психологічних впливів суттєво 

пожвавилася мотивація до успіху у студентів ЕГ з 10,42 б. до 13,41 б., що 

стабільно фіксувалось вже у межах середнього рівня – 13,41 б. – 13,51 б. (при 

p<0,05). У подальшому успішність мотиваційного тренінгу на 3 і 4 роках 

навчання зумовила помірно високий рівень мотивації до успіху – 17,94 – 

17,36 б., а подальша психологічна допомога призвела до дуже високого рівня – 
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21,45 – 22,96 б. (при p<0,05), у порівнянні як з початковим, так і контрольним 

результатом. 

Таблиця 3.8  

Вплив КТП на розвиток показників за методикою «Діагностика 

особистості на мотивацію до успіху» (за Т. Елерсом) 

 

Групи 

 

Періоди 

Контрольна 

Група 

Експериментальна 

група 

 КЕ ФЕ КЕ ФЕ 

1 курс 10,42+1,29 11,26+1,32v 10,42+1,29 13,41+1,34* 

2 курс 11,35+0,33 v 11,41+1,31v 10,42+1,29 13,41+1,34* 

3 курс 10,76+0,95 v 10,15+0,89v 13,51+1,35* 17,99+1,54* 

4 курс 11,41+1,42v* 14,84+1,37v* 17,36+1,35* 21,45+1,34* 

5 курс 15,21+1,39v* 15,44+1,42v* 21,21+1,63* 22,96+1,79* 
Примітка: рівні достовірності (при р<0,05) 

КЕ – констатуючий експеримент; ФЕ – формуючий експеримент; 

 – рівень достовірності відмінностей в кожній групі між 1 і 2 обстеженнями; 

 – рівень достовірності відмінностей між експериментальною (Ег) і контрольною 

(Кг) групами. 

 

Отже, результати порівняльного аналізу КГ і ЕГ вказують на позитивний 

розвиток мотивації до успіху психологічними методами, про що свідчать 

достовірні зміни показників мотивації до успіху у студентів ЕГ з низького до 

помірно високого і дуже високого завдяки цілеспрямованій, інтенсивній 

тренінговій програмі. 

Таким чином, на підставі аналізу результатів мотиваційного компоненту 

визначено ефективність розвитку мотиваційної сфери у структурі ПВЯ 

майбутніх фахівців ресторанного бізнесу. 

Доведено, що після використання КТП у студентів ЕГ у порівнянні із 

контрольними і початковими вимірами виявились професійно значущі 

безпосередні мотиви комерційного успіху, свободи і незалежності, 

інноваційності та ризику і мотиви ініціативи та активності. 

Ієрархія опосередкованих мотивів доповнює логічну послідовність 

мотиваційних спрямувань у студентів ЕГ – мотиви самореалізації, мотиви 



 

153 

поваги та самоповаги, мотиви соціальних контактів та групової незалежності, 

мотиви вимушеності.  

З’ясовано, що за рівнем сформованості мотивів вибору професії у 

майбутніх фахівців РБ ЕГ після цілеспрямованої психокорекційної роботи 

високий рівень спостерігається у 70% і у 30% – середній рівень. При цьому,  у 

структурі мотивів суттєво переважають внутрішні (інтровертовані) соціальні і 

особливо значимі мотиви, на достатньому рівні виявлено зовнішні позитивні 

мотиви і відсутність з 3 року навчання зовнішніх негативних мотивів 

підтверджують ефективність проведеної психологічної роботи зі студентами 

експериментальної групи. 

Визначено позитивний ефект розвитку мотивації до успіху, що є, 

безсумнівно, важливим елементом у структурі ПВЯ майбутніх фахівців РБ. Про 

це свідчать достовірні позитивні зміни даного показника при використанні 

психологічних методів у процесі освітньо-професійної діяльності, які 

виявилися у поліпшені відповідних оціночних критеріїв з початкового низького 

рівня до помірно високого і дуже високого [137]. 

Визначено позитивний ефект розвитку мотивації до успіху, що є, 

безсумнівно, важливим елементом у структурі ПВЯ майбутніх фахівців РБ. Про 

це свідчать достовірні позитивні зміни даного показника при використанні 

психологічних методів у процесі освітньо-професійної діяльності, які 

виявилися у поліпшені відповідних оціночних критеріїв з початкового низького 

рівня до помірно високого і дуже високого [137]. 

 

3.2.3. Аналіз результатів впливу комплексної тренінгової програми 

на емоційно-вольовий компонент обстежуваних 

 

За результатами факторного та кореляційного аналізу з’ясовано, що 

одним із важливих компонентів у структурі ПВЯ майбутніх фахівців РБ 

виявилась емоційно-вольова сфера. Порівняльний аналіз показників емоційно-
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вольового компоненту (ЕВК) виконано за результатами обстеження у студентів 

на початку і в кінці кожного року навчання на 1, 2, 3, 4 і 5 курсах.  

Усі обстеження здійснювалися за комплексом інформативних методик, 

які мають високі та помірні рівні кореляційних зв’язків та найбільшою 

факторною вагою, а саме: методики «Дослідження вольової 

саморегуляції»[153] і методики «Діагностики емоційної спрямованості 

особистості» [153]. 

У структурі ПВЯ важливими чинниками, що суттєво впливають на 

професійну діяльність майбутніх фахівців РБ є рівень вольової саморегуляції, 

наполегливість і самовладання, які представлено у таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9.  

Показники впливу КТП на розвиток вольової саморегуляції (Т. Пашукова)  

 

 

 

 

Вольовий 

самоконтроль 

Наполегливість Самовладання  

КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ 

1 курс Кг 10,4+1,4 10,1+1,7v 8,7+1,5* 8,9+0,9* 5,9+0,9* 5,5+0,7 v 

Ег 10,2+1,3 12,1+1,6v* 8,7+1,5 10,4+1,1*v 5,9+0,9 6,9+0,7*v 

2 курс Кг 10,6+1,5 v 10,8+1,8 v 8,6+0,8* 9,1+0,9 v 5,6+0,4 v 5,9+0,4 v 

Ег 11,9+2,1*v 12,9+1,1v* 10,3+1,3* v 11,4+1,4*v 6,7+0,6*v 7,8+0,9*v 

3 курс Кг 10,7+1,7 v 10,8+1,3 v 8,9+1,8 v 9,5+1,5 v 5,7+0,5 v 6,0+0,4 v 

Ег 12,8+1,3v* 13,4+1,4v* 11,5+1,1v* 11,9+1,7v* 7,7+0,6*v 8,0+0,5*v 

4 курс Кг 10,9+1,7 v 11,0+1,1 v 10,6+1,3 v 10,8+1,4 v 6,6+0,7*v 6,9+0,8*v 

Ег 13,9+1,9* 14,6+1,5* 12,1+1,3v* 13,5+1,9v* 8,2+0,9*v 9,4+0,8*v 

5 курс Кг 11,2+1,2 v 11,5+1,5 v 11,0+1,1 v 11,4+1,4v* 6,9+0,7*v 7,1+0,8*v 

Ег 15,9+1,9* 16,3+2,1* 13,5+1,6v* 15,0+1,9v* 9,4+0,9*v 10,5+1,0*v 

Примітка: рівні достовірності (при р<0,05) 

КЕ – констатуючий експеримент; ФЕ – формуючий експеримент; 

 – рівень достовірності відмінностей в кожній групі між 1 і 2 обстеженнями; 

 – рівень достовірності відмінностей між експериментальною (Ег) і контрольною 

(Кг) групами; 

 

Так, рівень ВСК у КГ студентів істотних змін не зазнає до останнього 

обстеження (10,4 – 11,5 балів), що свідчить про необхідність психокорекційної 

роботи. 
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З’ясовано, що після використання КТП, уже після першого блоку 

тренінгової програми, показник ВСК підвищився з 10,4 б. до 12,1 б. (при 

p<0,05) і у подальшому під впливом комплексу ТП цей показник досягає 

достатньо високого рівня до 15,9 – 16,3 балів. Суттєві відмінності від 

контрольних і початкових вимірів (при p<0,05) мають результати ЕГ 

обстежуваних, що свідчить про ефективність цілеспрямованої психологічної 

роботи з представниками цієї групи. 

Наполегливість у професійній діяльності майбутніх фахівців РБ має 

суттєве значення для її успішності. У студентів КГ рівень наполегливості 

суттєво збільшується на 4 і 5 році навчання відповідно з 3,7 б. до 10,6 – 11,4 

балів, що свідчить про потребу корекції під час перших трьох років навчання. 

З’ясовано, що у ЕГ зразу ж після першого блоку психологічних тренінгів 

рівень наполегливості підвищився на 2 бали і у подальшому він зростає на 2,7 – 

6,3 балів у порівнянні з початковими даними і на 1,6 – 4,6 бали (при p<0,05) до 

закінчення періоду навчання у порівнянні з результатами КГ. Такі суттєві і 

виражені зміни показника наполегливості у порівнянні з контрольними і 

початковими даними ЕГ свідчать про ефективність впливу КТП на таку 

важливу ПВЯ студентів як наполегливість.  

Самовладання (СВ), як стабілізуюча властивість емоційної сфери 

особистості, має суттєве значення в системі підготовки майбутніх фахівців РБ. 

Аналіз результатів КГ свідчить, що показник СВ у студентів у динаміці 

навчання потребує корекції, так як за 3 роки навчання практично не змінився 

(5,3 – 6 б.) і тільки в останній рік досягає рівня 7,1 бал. 

В ЕГ студентів під впливом КТП показник СВ позитивно змінюється з 

5,9 б. до 6,9 б. і у подальшій психокорекції після 5 блоку КТП він змінюється до 

10,5 б. Тобто, про ефективність використання КТП у студентів ЕГ вказує 

суттєве підвищення показника СВ у порівнянні з початковими результатами і 

контрольними вимірами.  
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Отже, такі досить важливі показники ВСР у студентів ЕГ після 

використання КТП (16,3 б.) характеризують представників цієї групи як 

емоційно зрілих, самостійних, незалежних та активних осіб. 

Аналіз результатів за субшкалою наполегливості (НП), яка характеризує 

силу намірів, прагнення до здійснення розпочатої справи у студентів ЕГ після 

використання КТП показав наступне. Достатньо високий рівень НП у студентів 

ЕГ характеризує даних осіб як активних, діяльних, наполегливих, вони активно 

прагнуть до виконання запропонованого, уміють долати перешкоди на шляху 

до мети, їх не відволікають спокуси і головною ціллю вважають успішне 

завершення розпочатої справи. 

Особливістю самовладання у ЕГ студентів після виконання КТП 

виявилося те, що їм притаманна емоційна стійкість, добре володіння собою у 

складних ситуаціях, внутрішній спокій, упевненість, що звільняє їх від 

емоційних переживань перед невідомим, непередбачуваним та підвищує їх 

готовність до прийняття нового. Разом з тим, прагнення до постійного 

самоконтролю, надмірне свідоме обмеження «високої» емоційності може 

призвести до підвищення внутрішньої напруженості, переважання надмірної 

стурбованості та втоми і перевтоми. 

Таким чином, порівняльний аналіз показав, що показники методики 

«Дослідження вольової саморегуляції» – ВСК, НП, СВ суттєво помінялися у 

порівнянні з початковими і контрольними вимірами у студентів ЕГ після КТП, 

що свідчить про її ефективність. Цілеспрямоване використання блоків КТП в 

період кожного року навчання призвело до розвитку у майбутніх фахівців РБ 

високого рівня наполегливості, що характеризує силу намірів, прагнення до 

логічного завершення розпочатої справи, а також самовладання, що відображає 

рівень контролю емоційної реакції і у цілому зумовлює високий рівень ВСР з 

властивою емоційною стійкістю, активністю, свідомою рефлексією особистих 

мотивів, умілою пропорційністю розподілу зусиль; такі студенти здатні 

контролювати свої вчинки та володіють вираженою соціально-позитивною 
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спрямованістю з реальністю поглядів та розвиненим почуттям особистого 

обов’язку.  

Отже, у студентів ЕГ виявилась на достатньо високому рівні розвитку 

ВСР, що зумовлює емоційну зрілість, незалежну самостійність особистості. НП 

характеризує силу намірів і прагнення до успішного завершення розпочатої 

справи та СВ відображає рівень довільного контролю емоційної реакції та 

станів майбутніх фахівців РБ. 

Наступним кроком у дослідженні ефективності впливу цілеспрямованої 

КТП є виявлення розвитку емоційної складової в процесі навчальної діяльності 

за допомогою методики «Діагностика емоційної спрямованості особистості» за 

10 шкалами (табл. 3.10) [153]. 

За першою шкалою альтруїстичної спрямованості у студентів КГ цей 

показник істотно знизився з 7,57 б. до 6,15 - 5,03 - 5,95 балів відповідно на 3,4,5 

курсах навчання. Порівняльний аналіз у ЕГ показує, що показник цієї шкали 

суттєво поліпшився зразу ж після використання 1 блоку КТП і у подальшому 

істотно знизився (відповідно з 7,57 б. до 5,97 і після 2, 3, 4, і 5 блоків ТП 

змінився відповідно до 5,34 б. – 4,44 б. – 3,19 б. – 3,12 б., при p<0,05). Отже, у 

студентів ЕГ після використання КТП у порівнянні з початковими результатами 

і даними КГ різко знизилась потреба у сприянні, допомозі і заступництві, що 

свідчить про ефективність застосування КТП. 

Показники другої шкали комунікативної спрямованості дають змогу 

визначити потребу у спілкуванні. В обох групах показники за цією шкалою 

знаходяться на середньому і високому рівнях, водночас, у представників КГ 

цей показник з початкового рівня 7,51 б. знижувався до 6,49 – 6,56 балів і 

тільки в кінці 4 року навчання і на п’ятому – досяг значень 7,17 – 7,89 б., які 

суттєво не перевищують початкових значень, що свідчить про необхідність 

розвитку такої професійно значимої якості для майбутніх фахівців РБ. 
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Таблиця 3.10.  

Вплив КТП на розвиток показників емоційної спрямованості особистості 
 

Шкали за 

методикою 

Г
р

у
п

и
 1 курс 

 

2 курс 

 

3 курс 

 

4 курс 5 курс 

КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ 

Альтруїстична 

спрямованість 

Кг 7,57+0,74 7,06+0,45v 7,19+0,8 v 7,39+0,4 v 7,15+0,3 v 6,01+0,3*v 5,17+0,34*v 5,03+0,25*v 5,07+ 0,26*v 5,95+0,24*v 

Ег 7,57+0,74 5,97+0,49* 5,72+0,36* 5,34+0,27* 5,53+0,23* 4,44+0,47* 3,31+0,26* 3,19+0,40* 3,11+0,39* 3,19+0,29* 

Комунікативна 

спрямованість 

Кг 7,51+0,74 7,06+0,45 6,49+0,94 6,58+0,29* 6,49+0,32 6,56+0,48* 6,99+0,39 7,17+0,36 7,15+0,32 7,89+0,84* 

Ег 7,51+0,74 8,74+0,45 8,01+0,49 8,94+0,48 8,24+0,36 9,01+0,41 8,71+0,40 9,69+0,42 9,23+0,23 9,77+0,27 

Глорична 

спрямованість 

Кг 6,54+0,67 6,87+0,35 v 6,67+0,33 v 6,89+0,45 v 7,85+0,43* 7,99+0,45* 8,01+0,42* 8,11+0,31* 8,12+0,35* 8,16+0,3* 

Ег 6,54+0,67 7,89+0,44* 7,84+0,42* 8,16+0,48* 8,0+0,42* 8,16+0,43* 8,03+0,39* 8,25+0,24* 8,14+0,35* 8,25+0,35* 

Практична 

спрямованість 

Кг 5,67+0,81 5,91+0,37 v 5,95+0,25 v 6,02+0,29 v 6,06+0,49 v 7,71+0,37*v 6,92+0,27*v 7,13+0,79*v 7,92+0,25*v 8,13+0,22*v 

Ег 5,67+0,81 6,98+0,91* 6,94+0,39* 7,65+0,34* 7,62+0,39* 8,89+0,41* 8,77+0,32* 9,65+0,36* 9,60+0,33* 9,68+0,24* 

Пунічна 

спрямованість 

Кг 5,27+0,1* 5,71+0,35v 5,83+0,38v 5,97+0,79v 6,13+0,35v 6,25+0,52v 6,15+0,25v 6,39+0,31*v 6,25+0,3*v  6,44+0,32*v 

Ег 5,34+0,43 6,85+0,56* 7,02+0,35* 7,25+0,36* 7,21+0,35* 7,34+0,54* 8,03+0,39* 8,66+0,48* 8,43+0,27* 8,75+0,29* 

Романтична 

спрямованість 

Кг 7,48+0,84 7,19+0,56v 7,35+0,53v 7,91+0,36*v 6,11+0,32*v 6,05+0,26*v 5,15+0,18*v 4,94+0,14* 4,25+0,19*v 3,91+0,2* 

Ег 7,48+0,84 6,44+0,91* 6,04+0,43* 5,85+0,29* 5,42+0,35* 5,13+0,23* 4,11+0,33* 4,01+0,25* 3,14+0,32* 2,31+0,27* 

Гностична 

спрямованість 

Кг 6,29+0,3* 6,50+0,25v 6,33+0,31 v 6,54+0,27 v 6,35+0,53 v 6,44+0,21 v 6,91+0,29 v 7,05+0,31 v 7,15+0,26 v 8,19+0,22*v 

Ег 6,29+0,33 7,50+0,49* 7,52+0,25* 7,66+0,33* 7,73+0,37* 8,19+0,43* 8,04+0,45* 8,96+0,43* 8,72+0,76* 9,15+0,89* 

Естетична 

спрямованість 

Кг 6,35+0,71 6,54+0,87 6,73+0,37 6,89+0,38 7,15+0,35 7,29+0,36 7,21+0,36 7,25+0,27 7,21+0,35 7,01+0,26* 

Ег 6,35+0,71 6,49+0,94 6,67+0,33 6,79+0,43 7,17+0,39 7,85+0,49 7,14+0,34 7,11+0,37 7,92+0,47 7,14+0,43 
Гедоністична 

спрямованість 

Кг 6,29+0,5* 6,79+0,46 6,85+0,34 6,97+0,35 7,81+0,39 7,92+0,49 7,72+0,36 7,99+0,34 7,96+0,28 8,15+0,25 

Ег 6,29+0,55 6,71+0,79 6,77+0,37 6,89+0,45 6,70+0,41 v 6,90+0,34 v 6,65+0,35 v 6,96+0,34 v 6,81+0,33 v 6,92+0,31 v 

Акізитивна 

спрямованість 

Кг 6,39+0,49 7,51+0,35* 7,96+0,38* 8,69+0,41* 8,54+0,27* 8,96+0,44* 9,49+0,49 9,69+0,41 9,54+0,26* 9,88+0,25* 

Ег 6,39+0,49 7,49+0,71* 7,51+0,45* 8,43+0,39* 8,52+0,45* 8,68+0,34* 9,33+0,37* 9,45+0,42* 9,42+0,36* 9,16+0,31 

Примітка: рівні достовірності (при р<0,05); КЕ – констатуючий експеримент; ФЕ – формуючий експеримент; 

 – рівень достовірностей відмінностей в кожній групі між 1 і 2 обстеженнями; 

 – рівень достовірностей відмінностей між експериментальною (Ег) і контрольною (Кг) групами; 
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На ефективність використання КТП вказує той факт, що уже після 

1 блоку використання КТП цей показник суттєво підвищився з 7,51 до 8,77 б. і 

подальша психологічна робота з представниками цієї групи досягає після 3 

блоку КТП таких результатів – 9,01 б. – 9,69 б. і 9,874 б. (при p<0,05). 

Отже, використання КТП у майбутніх фахівців ЕГ сприяла розвитку 

комунікативної спрямованості особистості з середнього рівня інтерпретаційних 

оцінок (4 – 7 балів, фактично 7,51 б.) до високих показників 8,74 б. – 9,74 б. 

(при p<0,05). 

За третьою шкалою – глорична спрямованість, що визначає рівень 

потреби у самоствердженні, у славі та у «пожинанні лаврів». Цей показник у КГ 

змінився з 6,54 б. до 6,89 б. під час перших двох років навчання, тобто в межах 

середніх інтерпретаційних оцінок (4 – 7 балів) і, починаючи, з 4 і 5 року 

навчання досягає нижніх оціночних показників високого рівня (8 – 10 б.) В осіб 

ЕГ зміни показників глоричної спрямованості зафіксовано з початкового рівня 

6,54 до 7,89 балів і після використання 2 блоку КТП – до 8,0 балів, третього – 

8,16 балів, четвертого – 8,15 б., п’ятого – 8,25 б. Отже, особливість змін 

глоричної спрямованості у КГ і ЕГ студентів полягає у тому, що в обох групах 

цей показник досяг нижніх інтерпретаційних оціночних результатів високого 

рівня глоричної спрямованості відповідно 8,16 і 8,25 балів, але під впливом 

КТП цей показник стабільно підвищувався і вже після другого блоку КТП 

досягає високого рівня 7,89 б., цей показник у подальшому стабільно 

підтримується в ЕГ на високому рівні 8,0 б. – 8,25 б., що вказує на позитивний 

вплив психологічної роботи з цією групою обстежуваних. 

Четверта шкала спрямована на визначення рівня емоційних переживань 

пов’язаних з практичною спрямованістю особистості, що виявляється в 

емоційному забарвленні, зумовленому діяльністю. За високого рівня (8 – 10 

балів) характерним є почуття задоволення,  радощів від процесу праці. 

Про ефективність розвитку цієї професійно важливої якості особистості – 

задоволення від праці, свідчить той факт, що зразу ж після використання 
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першого блоку КТП цей показник суттєво змінився з 5,67 б. до 6,89 б. і далі він 

зростає під впливом 2 блоку психологічної роботи до 7,65 б. і в подальшому він 

зростає до високого рівня 8,89 б. – 9,68 б. (при p<0,05). При цьому у КГ цей 

показник позитивно змінився до кінця 3 курсу навчання і досягає верхніх 

оцінок на 4 році і відповідає 6,71 б. 7,13 б. і у випускників він дорівнює 8,13 б. 

Отже, з’ясовано, що під впливом КТП суттєвих змін зазнав цей показник 

в ЕГ студентів зразу ж після проведення 1 блоку психологічної корекції і у 

подальшому після проведення 2 і 3 блоків КТП досяг високого рівня розвитку 

за оціночними критеріями (8 – 10 балів – фактично 8,37 – 9,68 балів, що у 

порівнянні з контрольними вимірами на 1,55 – 2,28 балів вище, при p<0,05). 

Такі істотні зміни показника свідчать про позитивний вплив КТП у процесі 

навчальної діяльності майбутніх фахівців РБ. 

За п’ятою шкалою ми визначили рівень пугнічної спрямованості, що 

характеризує потребу у подоланні небезпеки, інтерес і схильність до 

досягнення важких випробувань і до конкурентної боротьби. 

Особливістю показників за шкалою пугнічної спрямованості у КГ є те, 

що вони не виходять за межі середніх величин (4 – 7 балів, фактично 5,27 – 6,44 

бали). У студентів ЕГ після використання КТП цей показник позитивно 

змінився з 5,27 б. до 6,85 б. (при p<0,05) і у подальшому він поступово 

збільшувався і, починаючи з результатів після застосування 3, 4, 5 блоків КТП, 

показник пугнічної спрямованості досяг межі верхніх оціночних результатів (8 

– 10 балів, фактично 8,03 – 8,75 балів, при p<0,05). Отже, порівняльний аналіз 

показав, що в ЕГ під впливом цілеспрямованої психологічної роботи відбулося 

зростання пугнічної спрямованості обстежуваних з середнього до високого 

оціночних інтерпретаційних рівнів, що свідчить про ефективність КТП в ЕГ 

студентів. 

Шоста шкала, за якою досліджувалася романтична спрямованість 

особистості, розкриває її прагнення до всього незвичайного, таємничого, 

очікування подій, що вплинуть на долю. Особливість показників КГ полягає у 
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тому, що починаючи з 4 курсу, цей показник з верхніх цифр знизився до нижніх 

показників середнього рівня. 

З’ясовано, що за порівняльним аналізом результатів дослідження 

романтичної спрямованості КГ і ЕГ цей показник в останній групі під впливом 

КТП істотно зменшився з 7,48 до 6,44 балів, у подальшому психологічна робота 

з представниками цієї групи сприяла його зниженню до 6,04 – 4,01 і на 

завершальному етапі дослідження до 3,14 – 2,61 бали, при p<0,05. 

Отже, ефективність цілеспрямованої комплексної психологічної роботи зі 

студентами ЕГ сприяла зниженню романтичної спрямованості з середнього до 

низького рівня інтерпретаційних оцінок, що підтверджує істотні відмінності як 

від контрольних, так і первинних даних, виявляється у обстежуваних оцінкою 

реальних своїх можливостей, особистої відповідальності за подальшу долю. 

Показники сьомої шкали – гностичної спрямованості мають достатньо 

важливі значення у структурі ПВЯ майбутніх фахівців РБ, адже середні (4 – 7 

балів) та високі результати (8 – 10 балів) за інтерпретаційними оцінками 

зумовлюють у обстежуваних потребу в одержані нової інформації, 

упорядкуванні та досягненні пізнавальної гармонії. У КГ цей показник 

достатньо стабільний і він мало змінюється з 1 по 4 рік навчання (6,29 – 7,05 

балів) і тільки в останньому дослідженні досягає 8,19 балів. 

З’ясовано, що у студентів ЕГ під впливом КТП показник гностичної 

спрямованості збільшився з 6,29 б. до 7,50 б., після використання 2 блоку 

психологічної роботи, цей показник збільшився до високого рівня 7,66 б., а у 

подальшому під впливом 4 і 5 блоків КТП показник гностичної спрямованості 

збільшився до 9,15 б., що у порівнянні з КГ на 1,91 б. – 1,12 б. більше, при 

p<0,05. 

Отже, доведено, що показник гностичної спрямованості після впливу 

КТП впродовж навчальної діяльності суттєво підвищився з середнього до 

високого рівня, як у порівнянні з початковими результатами, так і з 

контрольними, що свідчить про позитивний вплив КТП. 
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Восьма шкала дає нам можливість з’ясувати естетичну спрямованість 

особистості, що зумовлює потребу у гармонії світу, особистості. 

Рівень естетичної спрямованості в обох групах знаходиться у межах 

середнього рівня інтерпретаційних оцінок (4 – 7 балів, фактично 6,35 б. – 7,29 

б. в КГ і 6,35б – 7,31 б. в ЕГ). Це свідчить про достатню стабільність станів 

розвитку естетичної спрямованості у майбутніх фахівців РБ та їх прагнення до 

гармонії світу та особистості. 

Особливість показників дев’ятої шкали – гедоністичної спрямованості, 

полягає у тому, що більша вираженність її визначена у КГ. Про це свідчить 

зміна цього показника з 6,29 б. до 7,81 б., починаючи з третього року і до 

завершення навчання у КГ студентів. Окрім того, у КГ цей показник виявився 

істотно вищим, ніж в ЕГ. Такий рівень зберігається з третього року навчання 

(7,92 б. у КГ і 6,90 б. у ЕГ) і впродовж наступних двох років навчання 

(відповідно в КГ 7,72 б. – 8,15 б. і в ЕГ 6,65 б. – 6,96 б.). 

Отже, у КГ, починаючи з 3 року навчання, спостерігається більш 

виражена гедоністична спрямованість, яка з середніх інтерпретаційних оцінок 

досягає нижніх оцінок високих показників (8 – 10 балів, фактично 7,99 – 8,15 

балів). 

Водночас, в ЕГ студентів цей показник виявився достатньо сталим і 

суттєво не змінився впродовж 5 років навчання, що свідчить про дещо нижчу 

потребу у студентів ЕГ у тілесному і душевному комфорті, хоча гедоністична 

спрямованість у представників цієї групи знаходиться у межах високих оцінок 

середніх інтерпретаційних показників ( 4 – 7 балів, фактично – 6,9 – 6,42 бали). 

Остання десята шкала дає можливість з’ясувати у студентів прагнення до 

матеріального благополуччя, до грошей і потребу у їх накопичені. Загальна 

закономірність полягає у тому, що в обох групах показник акізитивної 

спрямованості (АС) з початкового середнього рівня, починаючи з другого року 

навчання, підвищився до високих інтерпретаційних оцінок і залишився до його 

завершення. Так, у КГ показник АС з 6,39 б. у другому дослідженні досяг 
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7,51 б. (p<0,05) і починаючи з 3 року навчання, досяг високого рівня (8 – 10 б., 

фактично 8,69 – 9,88 б.). У студентів ЕГ спостерігаються аналогічні зміни. Так, 

у першому дослідженні зафіксовано 6,39 б., у другому цей показник суттєво 

змінився до 7,4б. і з другого року навчання і до його завершення знаходиться на 

високому рівні 8,43 – 9,16 балів. 

Нами встановлено особливість у динаміці змін показника АС, яка полягає 

у тому, що у студентів ЕГ і КГ цей показник уже у другому обстеженні суттєво 

підвищився і, починаючи з другого року навчання і до його завершення, був 

зафіксований на високому рівні інтерпретаційних оцінок, що свідчить про 

високий рівень прагнення студентів обох груп до матеріального благополуччя, 

до грошей та їх накопичення.  

Отже, порівняльний аналіз показників за 10 шкалами методики 

«Діагностика емоційної спрямованості особистості» довів ефективність 

використання КТП, про що свідчить їх істотне зростання зразу ж після першого 

тренінгового блоку, а також впродовж подальшого використання 2, 3, 4 і 5 

блоків цілеспрямованої психологічної роботи зі студентами ЕГ і у порівнянні з 

контрольними вимірами. Такі суттєві позитивні зміни відбулись у майбутніх 

фахівців РБ ЕГ за шкалами: комунікативна, практична, акізитивна, гностична, 

пугнічна і глорична спрямованість з середніх показників до високих, водночас, 

романтична і альтруїстична спрямованість знизилась із середнього рівня до 

низького, що у цілому сприяє розвитку емоційного компоненту студентів у 

структурі ПВЯ. 

Особливості змін, які відбулися під впливом КТП у студентів ЕГ у 

порівнянні з КГ проаналізуємо за величиною їх рангових змін початкових 

вимірів і на завершальному етапі фахової підготовки. 

Так, у студентів початковий рівень був однаковий. За першим номером у 

студентів з показником 7,57 б. розташована альтруїстична спрямованість, яка у 

студентів КГ на завершальному етапі навчання з оцінкою 5,95 б. зафіксована на 

9 місці, а в ЕГ – на 10 місці з 3,12 б. (p<0,05). 
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З’ясовано, що на першому місці за ранговою величиною в ЕГ з оцінкою 

9,77 б. визначено комунікативну спрямованість, початковий її рівень виявлено 

за 2 ранговим місцем (7,51 б.), а на 5 курсі у студентів КГ цей показник 

визначено на 5 місці з результатом 6,78 б. (p<0,05). 

Встановлено, що на 2 ранговому місці після використання КТП в ЕГ 

знаходиться показник практичної спрямованості (9,68 б.) і відповідно у 

початківців ПС зафіксовано на 9 місці, а в КГ на 5 місці, що і в першому і 

другому випадках свідчить про ефективність КТП. Акізитивна і гностична 

спрямованість у майбутніх фахівців РБ після проходження 5 блоків КТП 

виявилась на 3 і 4 рангових місцях з оцінками відповідно 9,16 і 9,15 балів. У 

студентів КГ АК спрямованість на 5 місці з оцінкою 6,39 балів і ГН 

спрямованість на 8 місці – 6,29 балів, при цьому у студентів КГ 5 курсу ці ж 

показники відповідають АК на 1 місці з оцінкою 9,89 балів, що свідчить про 

позитивний вплив КТП у студентів ЕГ. 

З’ясовано, що за ранговим балом пугнічна спрямованість спостерігається 

на 5 місці (8,75 балів), глорична – на 6 місці (6,92 балів). Початковий рівень 

пугнічної спрямованості на 10 місці (5,27 б.), у випускників на 8 місці (6,44 б.), 

а глорична відповідно у початківців – на четвертому (6,54),  на 5 році навчання 

у КГ цей показник – на 3 місці (8,16 б.). 

У студентів ЕГ рейтингове 7 і 8 місце – це відповідно гедоністична 

спрямованість (7 місце – 6,92 бали), естетична спрямованість (8 місце – 6,84 

бали). При цьому на завершальному етапі цей показник гедоністичної 

спрямованості на 4 місці (8,15 б.), естетична – на 7 місці (7,01 б.). Отже, 

порівняння рангових позицій показника ГС (7 м.) і ЕС (8 м.) ЕГ студентів з 

контрольною групою гедоністична спрямованість на 4 місці і естетична на 

восьмому, що свідчить про ефективність цілеспрямованої психологічної роботи 

зі студентами ЕГ майбутніх фахівців РБ. 

Останні 2 місця (9 і 10) за рейтингом в ЕГ посідають романтична 

спрямованість (9 місце – 3,91 б.) і альтруїстична спрямованість (10 місце –   
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3,12 б.). Аналогічні рейтингові місця за такими ж шкалами спостерігаються у 

КГ студентів. Порівняльний аналіз рейтингових показників романтичної і 

альтруїстичної спрямованості свідчить про те, що цілеспрямована психологічна 

робота сприяла позитивним зрушенням. У початкових результатах у КГ 

студентів альтруїзм зафіксовано на першій рейтинговій позиції, а романтична 

спрямованість – на 4. В ЕГ ці рейтингові позиції відмічено на 9 і 10 місцях. 

Таким чином, аналіз рейтингових позицій і відповідних високого рівня 

бальних характеристик у майбутніх фахівців РБ ЕГ показав, що найбільш 

суттєвих зрушень у структурі ПВЯ під впливом КТП зазнали такі показники 

шести перших шкал, як: комунікативна (1 місце – 9,77 б.), практична (2 місце – 

9,68 б.), акізитивна спрямованість (3 місце – 9,16 б.), гностична (4 місце – 9,15 

 б.), пугнічна спрямованість (5 місце – 8,75 б.), глорична (6 місце – 8,25 б.). 

Відповідно 7 і 8 місце розподіляють гедоністична спрямованість (7 місце – 

6,92 б.) і естетична (8 місце 6,84 б.). Водночас, істотно з позитивним 

результатом в ЕГ змінились рівні романтичної спрямованості і альтруїстичної, 

відповідно РС – 9 місце з 3,91 б. і 10 місце – альтруїстична спрямованість  

(3,12 б.). 

Отже, отримані високі рейтингові позиції за 6 шкалами (комунікативна, 

практична, акізитивна, гностична, пугнічна і глорична спрямованості), а також 

середні результати гедоністичної та естетичної спрямованості, поряд з низьким 

рівнем вираженості романтичної та альтруїстичної спрямованості. Такий 

розподіл свідчить про позитивний вплив на рівень розвитку ПВЯ за 

показниками методики «Діагностика емоційної спрямованості особистості».  

Визначені рейтингові місця показують розвиток під впливом КТП 

професійно значимих властивостей у майбутніх фахівців РБ. А саме: таких 

позитивних емоційних переживань, які пов’язані з комунікативною сферою, що 

зумовлюють задоволення від праці і в той же час істотно виражене прагнення 

до матеріального благополуччя, до грошей, при цьому у обстежуваних 

виражена потреба в одержанні нової інформації, схильність до подолання 
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перешкод, інтерес до боротьби, конкуренції, потреба у самоствердженні. На 

середньому рівні прояву знаходиться потреба у тілесному і душевному контакті 

та гармонії світу і особистості. Окрім того, на низькому рівні визначено 

сподівання на таємниче, на зовнішні події, які можуть змінити долю, а також 

знизилась потреба у допомозі і заступництві [138]. 

Водночас отримані високі результати в ЕГ після використання 

цілеспрямованої КТП за показниками 6 шкал (комунікативна, практична, 

акізитивна, гностична, пугнічна і глорична спрямованості), на середньому рівні 

дві шкали – гедоністична і естетична спрямованості, низькі оцінки характерні 

для шкал – романтичної і альтруїстичної, свідчать про розвиток емоційного 

компоненту ПВЯ за показниками емоційної спрямованості особистості. 

Таким чином, у підсумку підрозділу з’ясовано, що емоційно-вольовий 

компонент під впливом КТП зазнав позитивних змін, що виявилися у високому 

рівні вольової саморегуляції, наполегливості і самовладання. Водночас, 

позитивно змінився і рівень емоційних переживань, пов’язаних із 

комунікативною сферою, рівень практичної спрямованості обстежуваних у їх 

прагненні до матеріального благополуччя і в той же час прагнення працювати з 

новою інформацією, спроможність до подолання небезпеки, самоствердження  і 

прагнення душевної гармонії. Такі позитивні зміни емоційно-вольового 

компоненту ПВЯ майбутніх фахівців ресторанного бізнесу, за показниками 

вольової саморегуляції та емоційної спрямованості, свідчать про ефективність і 

необхідність використання цілеспрямованої КТП у студентів ЕГ у процесі 

фахової підготовки. 
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3.2.4. Вплив комплексної тренінгової програми на розвиток 

індивідуально-психологічного компоненту професійно важливих якостей 

здобувачів вищої освіти  

 

Дослідження ефективності впливу КТП на рівень сформованості 

індивідуально-психологічного компоненту в структурі ПВЯ фахівців 

ресторанного бізнесу здійснювалося за результатами аналізу показників таких 

інформативних методик, як: «16-факторний опитувальник Р. Кеттелла», 

опитувальник «Дослідження психологічної структури темпераменту» Смірнова, 

методика «Оцінка оптимізму і активності особистості». 

Потрібно зазначити, що у процесі дослідження індивідуально-

психологічного компоненту майбутні фахівці РБ усвідомлюють основні 

концептуальні твердження щодо змін індивідуально-психологічної сфери 

особистості, які виявляються цілеспрямованою основою базових вимірів, що 

забезпечує адекватність розвитку у середовищі та зумовлює ефективність 

професійної діяльності [3, 44, 158]. 

Тому саме індивідуально-психологічний компонент ми починаємо 

аналізувати за результатами впливу на показники 16-факторного опитувальника 

Кеттелла, який дає змогу визначити зміни кількісних і якісних параметрів 

внутрішніх факторів особистості після впливу КТП у процесі освітньо-

професійної підготовки майбутніх фахівців РБ [39]. 

У відповідності до мети і завдань дослідження ми сформували таблиці 

результатів формуючого експерименту впливу КТП на розвиток індивідуально-

психологічного компоненту ПВЯ майбутніх фахівців РБ за 4 блоками, за якими 

і будемо аналізувати отримані результати (табл. 3.11). 

Перший блок методик спрямовано на дослідження змін за факторами, які 

визначають комунікативну сферу особистості, вона включає такі фактори, як: 

A, E, F, H, L, N, Q2 і загальне середнє значення.
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Таблиця 3.11 

Результати експериментального дослідження впливу КТП на розвиток індивідуально-психологічного 

компонента майбутніх фахівців РБ за методикою багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттелла 

Б
л

о
к

и
 

Стени за 

методикою 

Г
р

у
п

и
 1 курс 

 

2 курс 

 

3 курс 

 

4 курс 5 курс 

КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ 

К
о
м

у
н

ік
ат

и
в
н

а 
ск

л
ад

о
в
а 

А Кг 4,2±0,06 4,3±0,07 4,1±0,07 4,3±0,07 4,1±0,05 4,0±0,04 4,2±0,05 4,3±0,05 4,5±0,12 4,5±0,09 

Ег 4,2±0,06 5,5±0,09* 5,9±0,08* 6,4±0,09* 5,2±0,07* 6,9±0,09* 6,8±0,07* 7,3±0,08* 7,0±0,07* 8,0±0,08 

Е Кг 4,9±0,06 4,8±0,09 v 4,6±0,07 v 4,7±0,06 v 4,3±0,07 v 4,4±0,08 v 4,5±0,06 v 4,7±0,07 v 4,6±0,07 v 5,0±0,09 v 

Ег 4,9±0,06 6,1±0,05* 5,9±0,07* 6,9±0,08* 6,7±0,08* 7,8±0,09* 7,1±0,05* 7,6±0,15* 7,4±0,18* 7,8±0,21* 

F Кг 5,0±0,25 4,4±0,11 4,3±0,12 v 4,2±0,13 v 4,1±0,14 v 4,0±0,12 4,3±0,14 5,0±0,15 4,6±0,14 5,7±0,09 

Ег 5,0±0,18 6,1±0,17 5,9±0,16 6,1±0,14 5,4±0,11 5,7±0,16 5,3±0,12 6,3±0,14 6,2±0,11 6,3±0,13 

Н Кг 3,8±0,07 v 4,1±0,05 v 3,9±0,04 v 4,0±0,05 v 3,6±0,04 v 3,8±0,05 v 5,1±0,11 v 5,5±0,21 v 5,4±018 v 5,9±0,25 v 

Ег 3,8±0,07 5,9±0,17* 5,4±0,12* 6,5±0,14* 6,3±0,13* 6,8±0,19* 6,4±0,16* 7.5±0,19* 7,3±0,13* 7,5±0,31* 

L Кг 7,9±0,19 7,2±0,21 7,0±0,18 6,9±0,15 7,5±0,16 7,9±0,17 7,2±0,18 6,2±0,15 6,1±0,15 5,1±0,09 

Ег 7,9±0,19 5,1±0,20* 5,3±0,21* 5,7±0,21* 5,5±0,19* 5,1±0,12* 5,0±0,18* 4,6±0,17* 4,1±0,15* 4,0±0,06* 

N Кг 4,1±0,20 4,0±0,11 v 4,2±0,12 v 4,4±0,13 v 4,0±0,12 v 4.2±0,13 v 4,6±0,13 v 5,0±0,15 v 5,4±0,16 v 5,9±0,15 

Ег 4,1±0,20 5,2±0,11* 5,2±0,13 5,9±0,14* 5,2±0,12 5,3±0,13 5,6±0,11 6,4±0,18 7,0±0,19 7,3±0,21 

Q2 Кг 2,8±0,04 3,2±0,07 v 3,0±0,07 v 3,1±0,06 v 2,9±0,06 v 3,0±0,07 v 3,2±0,09 3,5±0,11 3,6±0,12 4,6±0,09 

Ег 2,8±0,04 4,5±0,09 4,3±0,08 5,4±0,11 5,1±0,12 5,6±0,12 5,2±0,11 6,9±0,12 7,1±0,13 7,2±0,08 

Загальна 

сума 

Кг 4,6±0,09 4,5±0,11 4,4±0,08 4,5±0,09 4,3±0,08 4,4±0,09 4,7±0,10 4,8±0,11 4,8±0,11 5,2±0,13 

Ег 4,6±0,09 5,4±0,13 5,4±0,10 6,1±0,14 5,7±0,12 6,1±0,15 5,9±0,13 6,6±0,16 6,5±0,14 6,8±0,17 

Ін
те

л
ек

т 

В 

 

Кг 3,1±0,07 3,2±0,08 3,2±0,04 3,3±0,05 3,2±0,04v 3,5±0,04 v 3,6±0,03 v 3,9±0,05 v 4,1±0,04* 4,2±0,05* 

Ег 3,1±0,07 3,9±0,09 4,0±0,07* 4,1±0,05* 4,3±0,06* 4,6±0,05* 4,7±0,05* 5,0±0,05* 5,4±0,07* 5,6±0,07* 

М Кг 6,8±0,15 6,9±0,11 v 6,7±0,12 v 6,9±0,15 v 6,1±0,17 v 6,5±0,18 v 6,2±0,11 v 5,6±0,11 v 5,1±0,12 v 5,4±0,11 v 

Ег 6,8±0,15 5,7±0,09* 5,6±0,09* 5,2±0,07* 5,1±0,06* 5,5±0,07* 5,2±0,07* 4,2±0,06* 4,9±0,09* 3,9±0,09* 

Q1 Кг 4,8±0,15 5,1±0,11 v 4,7±0,12 v 5,0±0,13 v 4,7±0,12 v  4,6±0,11 v 4,9±0,12 v 5,1±0,13 v 5,6±0,14 v 6,2±0,15 v* 

Ег 4,8±0,15 6,2±0,12* 6,0±0,11* 7,1±0,12* 6,9±0,13* 7,0±0,14* 6,9±0,15* 7,5±0,13 v 8,0±0,16* 8,1±0,25* 

Загальна 

сума 

Кг 4,9±0,11 5,0±0,09 4,8±0,09 5,0±0,08 4,6±0,07 4,8±0,08 4,9±0,10 4,8±0,07 4,9±0,08 5,2±0,11 

Ег 4,9±0,11 5,2±0,10 5,2±0,11 5,4±0,11 5,4±0,12 5,7±0,12 5,6±0,13 5,5±0,11 5,8±0,13 5,8±0,14 
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Продовження таблиці 3.11 
Е

м
о
ц

ій
н

о
-в

о
л
ь
о
в
а 

ск
л
ад

о
в
а 

С Кг 4,6±0,15 4,5±0,12 4,5±0,13 4,6±0,13 4,4±0,11 4,5±0,12 4,6±0,13 4,8±0,14 4,9±0,15 5,1±0,09 

Ег 4,6±0,05 5,9±0,05* 5,7±0,07* 6,1±0,08* 6,3±0,08* 6,4±0,08* 6,4±0,07* 7,4±0,07* 7,1±0,08* 7,5±0,09* 

І Кг 8,4±0,13 8,0±0,11 v 7,5±0,12 v 7,7±0,09 v 7,6±0,08 v 7,4±0,07 v* 7,3±0,08 v* 7,3±0,09 v 7,4±0,09 v* 7,6±0,11 v 

Ег 8,4±0,13 8,2±0,14* 6,3±0,11* 6,7±0,13* 6,6±0,10* 6,4±0,12* 6,2±0,05* 6,3±0,07* 6,1±0,09* 6,2±0,07* 

G Кг 5,5±0,18 5,7±0,12 v 5.6±0,11 v 5,7±0,12 v 5,3±0,11 v 5,2±0,11 v 5,6±0,15 v 6,2±0,14 v 6,3±0,12 v 6,6±0,19* 

Ег 5,5±0,18 7,7±0,11* 7,3±0,12* 7,8±0,13* 7,5±0,14* 7,9±0,13* 7,4±0,11* 7,1±0,13* 7,8±0,14* 8,8±1,2* 

О Кг 7,7±0,19 7,2±0,12 v 7,1±0,11 v 6,9±0,09 v 7,2±0,12 v 7,1±0,11 v 6,5±0,13 v 6,4±0,09 v 6,3±0,08 v 6,5±0,15 v 

Ег 7,7±0,19 6,2±0,14* 6,1±0,12* 5,1±0,09* 5,2±0,08* 5,1±0,09* 5,3±0,11* 5,4±0,12* 5,0±0,11* 5,5±0,09* 

Q3 Кг 3,9±0,04 4,2±0,03 v 4,5±0,05 v 4,6±0,07 v* 5,7±0,09 v* 5,8±0,11 v* 5,4±0,13 v* 5,5±0,17 v* 5,6±0,16 v* 5,6±0,17 v* 

Ег 3,9±0,03 6,5±0,05* 6,2±0,06* 7,2±0,08* 6,9±0,07* 7,2±0,08* 7,0±0,09* 8,2±0,11* 8,0±0,13* 9,0±0,25* 

Q4 Кг 8,0±1,2 7,6±1,9 v 7,2±1,4 v 7,8±1,5 v* 7,4±1,4 v* 7,5±1,2 v* 7,4±1,1 v* 7,3±1,2 v* 7,5±1,3 v* 7,6±1,15 v* 

Ег 8,0±1,2 6,1±0,19* 6,2±0,15* 6,6±0,16* 6,4±0,17* 6,3±0,18* 6,4±0,16* 6,2±0,15* 6,4±0,15* 6,5±0,25* 

Загальна 

сума 

Кг 6,3±0,17 6,2±0,19 6,1±0,18 6,2±0,18 6,1±0,16 6,1±0,15 6,1±0,12 6,2±0,13 6,3±0,14 6,5±0,17 

Ег 6,3±0,17 6,7±0,21 6,3±0,19 6,5±0,20 6,4±0,17 6,5±0,18 6,4±0,16 6,7±0,21 6,7±0,19 7,2±0,22 

 МD Кг 7,1±0,13 7,3±0,15 v 7,2±0,35 v 7,3±0,31 v 6,5±0,19 v 6,4±0,16 v 7,4±0,17 v* 7,6±0,34 v* 7,5±0,41 v* 7,6±0,37 v* 

Ег 7,1±0,13 8,4±0,09* 8,2±0,41* 8,3±0,38* 8,2±0,33* 8,8±0,39* 8,9±0,29* 9,1±0,36* 9,0±0,51* 9,2±0,29* 

Примітка: рівні достовірності (при р<0,05); КЕ- констатуючий експеримент; ФЕ-формуючий експеримент. 

 – рівень достовірностей відмінностей в кожній групі між 1 і 2 обстеженнями; 

 – рівень достовірностей відмінностей між експериментальною(Ег) і контрольною(Кг) групами; 
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Другий блок спрямовано на вивчення інтелектуальної сфери – B, M, Q1 і 

загальне середнє значення. 

Третій блок спрямовано на дослідження емоційно-вольової сфери 

особистості і для нього характерні такі фактори, як: C, I, Q, Q3, Q4 і загальне 

середнє значення ЕВ показників. 

Четвертий блок визначає адекватність самооцінки. Аналіз комунікативної 

сфери ЕГ студентів свідчить про те, що за фактором А (відкритість/замкнутість) 

у КГ студентів результати спостерігаються на межі низьких і початку середніх 

інтерпретаційних оцінок, що є показником до використання КТП. З’ясовано, що 

в експериментальній групі студентів після використання КТП цей показник 

суттєво змінився з 4,2 до 5,5 балів і в подальшому він підвищився до 

середнього рівня 5,5 – 5,9 балів та високого рівня 6,2 – 8,0, що у порівнянні з 

початковими і контрольними вимірами, що  фіксуються як достовірні змінні 

(при p<0,05), та свідчить про позитивний вплив КТП на комунікативну сферу 

фахівців РБ.  

Наступний фактор Е (незалежність/податливість) змінився у позитивну 

сторону після використання КТП щодо середнього значення (6,1 – 5,9 балів),  і 

починаючи з четвертого року навчання – (7,1 – 7,8 балів), що достовірно краще, 

ніж початкові і контрольні виміри (при p<0,05). 

Фактор F (безтурботність/замкнутість) в експериментальній і контрольній 

групах має свої особливості. З’ясовано, що саме істотні позитивні зрушення 

спостерігаються в ЕГ у динаміці обстеження з початковим результатом, який 

змінився з 4,9 б. до 6,1 б. і в подальшому спостерігається на такому ж рівні (5,3 

– 6,3 балів).  

Якщо до 4 курсу навчання у ЕГ  є суттєві відмінності, то у подальшому до 

кінця обстеження у порівнянні з КГ спостерігається тільки тенденція до 

імовірності розбіжностей. 

За результатами змін показника фактору Н (сміливість/сором’язливість) 

визначено, що в ЕГ відбуваються найбільш виражені позитивні зміни, як у 
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порівнянні з початковими результатами (майже вдвічі), так і з контрольними 

вимірами (відповідно 5,9 б. – 7,0 б., при p<0,05), що свідчить про позитивний 

вплив КТП на майбутніх фахівців РБ експериментальної групи. 

Наступний фактор L визначає рівень підозрілості і довірливості. В КГ 

студентів він спостерігається на досить високому рівні 7,9 – 6,1 балів, що 

негативно впливає на міжособистісну взаємодію і потребує психологічної 

корекції. В ЕГ під впливом КТП цей показник з високого рівня 7,9 балів 

змінився до середнього 4,0 – 4,1 бали (при p<0,05), що свідчить про 

ефективність цілеспрямованої психологічної допомоги фахівцям ресторанного 

бізнесу. 

Фактор N під назвою дипломатичність і прямолінійність під впливом 

КТП у студентів ЕГ позитивно змінився з 7,1 до 5,2 балів, і у подальшому 

дослідженні цей показник стабілізувався та в заключний період навчання 

досягає високого рівня до 7,1 – 7,2 балів, як у порівнянні з контрольними, так і з 

початковими результатами (при p<0,05), що сприяє професійній діяльності 

майбутніх фахівців РБ. 

Фактор Q2 вказує на конформізм чи самостійність власної позиції. 

Особливістю результатів цього фактору є те, що початковий результат 

зафіксовано в обох групах на досить низькому рівні – 2,8±0,04 б., що безумовно 

є показанням щодо необхідності психологічної роботи з такими особами. 

З’ясовано, що під впливом КТП цей показник змінився з 2,8 б. до 4,5, і у 

подальшому він спостерігався вже у межах середніх інтерпретаційних оцінок 

4,3 – 5,2 бали, а на 4 році навчання він досяг високого рівня 6,9 б. – 7,2 б. (при 

p<0,05 у порівнянні з контрольними і початковими вимірами), що свідчить про 

перевагу власної думки, незалежності і прагнення до самостійних рішень. За 

результатами дослідження ми визначили середній показник комунікативної 

сфери КГ і ЕГ за усіма її складовими. 

На основі аналізу середнього загального показника комунікативної сфери 

за факторами методики 16-факторного опитувальника Кетелла з’ясовано 
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наступне: у КГ студентів підсумований середній показник спостерігається в 

межах 4,3 – 4,5 балів, що розцінюється як межа низьких та початок середніх 

оцінок і вказує на необхідність психологічної роботи з майбутніми 

фахівцями РБ.  

Водночас, з’ясовано, що під впливом КТП в ЕГ студентів відбуваються 

істотні позитивні зміни з 4,7 б. до 5,8 б. і у подальшому вивченні середній 

показник був зафіксований на рівні середніх інтерпретаційних оцінок 5,4 – 5,7,  

на заключному етапі він досяг високого рівня 6,8 – 7,0 балів, що свідчить про 

позитивний вплив психологічної роботи з майбутніми фахівцями РБ. 

Емоційно-вольова сфера особистості за 16-факторним опитувальником 

Кеттелла характеризується за двома блоками, у кожному блоці вона 

визначається за такими факторами, як С – емоційна стійкість, О – ступінь 

тривожності, Q3 – рівень самоконтролю, Q4 – рівень внутрішньої напруженості, 

фактором І – чутливість. Фактор С – визначає рівень емоційної стійкості 

особистості, що є однією з професійно важливих якостей майбутніх 

фахівців РБ.  

У порівнянні з ЕГ і КГ під час усього періоду спостереження показник 

емоційної стійкості не зазнав суттєвих змін і знаходиться на низькому рівні (4,6 

– 5,1 б.). Після застосування КТП в ЕГ студентів показник емоційної стійкості 

змінився з низького рівня 4,6 б. до середнього 5,9 б. і зберігався стабільно на 

високих цифрах середнього рівня 6,1 б. – 7,5 б. (при p<0,05). 

Отже, після використання КТП у студентів ЕГ підвищився рівень 

емоційної стійкості з низьких до високих цифр середнього рівня, як у 

порівнянні з початковими результатами, так і з контрольними вимірами (при 

p<0,05).  

Фактор О спрямовано на визначення рівня тривожності особистості. У КГ 

студентів рівень тривожності спостерігається в межах початкового рівня 

високих оцінок і має певну тенденцію до зниження з 7,7 б. до 6,3 – 6,4 б., що є 

показником до психологічної роботи з майбутніми фахівцями РБ. 
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З’ясовано, що після використання психокорекційної роботи цей показник 

з високого рівня тривожності 7,7 б. суттєво знизився у подальшому обстежені 

до 6,3 б. і після подальшої психокорекційної роботи з 3 року навчання і до 5 – 

ого цей показник тримався стабільно в межах середніх інтерпретаційних оцінок 

(5,5 – 5,0 балів, при p<0,05). 

Фактор Q3 визначає рівень самоконтролю особистості, що є важливим для 

майбутньої професійної діяльності фахівців РБ. 

У студентів КГ рівень самоконтролю зафіксовано на низькому і в 

подальшому на середньому рівні (3,9 б. і 4,2 – 5,6 б.), що явно недостатньо і це 

є показником до проведення психокорекційної роботи. 

З’ясовано, що після використання КТП у студентів ЕГ самоконтроль 

суттєво збільшився з 3,9 б. до 6,5 б. і, починаючи з 3 року навчання й до кінця 

навчання використовувалася психокорекційна робота, що зумовила високий 

рівень розвитку самоконтролю у представників цієї групи з 6,5 б. до 9,0 б. 

(при p<0,05). 

Встановлено, що фактор Q4, який фіксує рівень внутрішньої 

напруженості,  у КГ студентів виражений на високому рівні 7,2 – 8,0 балів, що 

супроводжується збудженням, надмірним хвилюванням, нетерпимістю, а це не 

сприяє успішній професійній діяльності та є показником до психокорекційної 

роботи з цією категорією студентів.  

В ЕГ студентів після використання КТП суттєво знизився показник 

внутрішньої напруженості з початкового 8,0 б. до 6,1 б. і у подальшому цей 

показник фіксувався на стабільно середньому рівні 6,1 – 6,6 балів, що на 1,5 – 

1,2 бали нижче, ніж у КГ студентів і це свідчить про ефективність КТП в ЕГ 

студентів. 

Фактор чуттєвості у КГ студентів відстежується на початковому етапі 

дослідження на рівні 8,4 – 7,9 балів, і він у подальшому істотно не змінився і 

спостерігався на рівні 7,4 – 7,6 балів, що є показником для психокорекційної 

роботи з цією категорією студентів. 
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Визначено, що в ЕГ після використання КТП цей показник знизився з 

8,4 б. до 6,2 б. і у подальшому залишається на такому ж рівні 6,1 – 6,6 балів, що 

й у порівнянні з результатами КГ на 1,8 – 1,4 бали нижче, та свідчить про 

ефективність КТП у студентів ЕГ. 

Таким чином, після використання КТП в ЕГ групі студентів суттєво 

підвищилась до високого рівня емоційна стійкість, самоконтроль, знизились 

показники чуттєвості, тривожності, внутрішньої напруженості. Такі показники 

зумовлюють суттєві позитивні зміни в емоційній сфері майбутніх фахівців РБ, 

що виявляються в емоційній пластичності, достатньо високому рівні 

стресостійкості, які розвинулися завдяки ефективності КТП, що дало змогу 

обстежуваним контролювати поведінку, емоції, виробити упевненість в собі, 

певний прагматизм і стриманість на реакції оточуючої дійсності.  

Інтелектуальний блок методики Кеттелла включає фактор В, як показник 

загального рівня інтелекту, фактор М рівень розвитку уяви, практичності і Q1 

сприйняття нового радикального. 

У КГ студентів з’ясовано, що показник фактору В поступово 

підвищується з 3,1 б. до 4,1 – 4,2 б. завдяки оволодінню особливостями 

програми професійної підготовки. 

Водночас, в ЕГ певна ефективність КТП виявилась під час третього року 

навчання з 3,1 б. до 4,6 б. і до кінця навчання 5,6 б., що свідчить про 

сприятливу дію КТП на інтелектуальну сферу студентів ЕГ.  

Фактор М за його високими оцінками вказує на мрійливість, розвиток 

уяви, а низькі оцінки – на прагматизм. 

У осіб КГ цей показник з 1 по 4 курс навчання зафіксовано на верхній 

межі середніх критеріїв оцінки (5,7 б.), фактично – 6,8 б. і 6,2 б., які на 5 курсі 

знижуються до рівня 5,4 – 5,1 б. Під впливом КТП зміни відбуваються в ЕГ 

студентів – в напрямі прагматизму. Так, з початкового рівня в 6,8 б. цей 

показник змінився до 5,7 – 5,1 балів і на п’ятому курсі під впливом тренінгу 

лідерського потенціалу і оволодіння методами впливу цей показник істотно 
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змінився в напрямі прагматизму і досяг рівня 4,0 – 3,9 б. (при p<0,05), що 

свідчить про ефективність психокорекційної роботи з цією категорією 

студентів. 

За вимірами показника фактору Q1 визначається прийняття нового, 

радикального. У КГ студентів цей показник суттєво не змінився і його 

зафіксовано на низькому рівні 4,8 б. – 5,6 б. – 6,2 б. (оцінка критерію 

середнього рівня за цим фактором (7 – 8 балів)). 

У ЕГ студентів позитивний вплив після проведення психологічної роботи 

середнього оціночного рівня за цим фактором досягли студенти тільки на 3 

курсі навчання, коли показник змінився з початкового низького рівня (4,8 б.) до 

середнього 7,0 б. – 8,1 б. при p<0,05, що свідчить про ефективність 

використання КТП. 

Таким чином, КТП сприяла зростанню практичного інтелекту, логічного 

мислення, практицизму, реалістичності, спрямованості на успіх, прийняття 

нововведень, експериментування.  

Закінчуючи аналіз окремих блоків факторів, що характеризують 

комунікативну, емоційно-вольову та інтелектуальну сфери особистості важливо 

розглянути додатковий фактор, який визначає рівень самооцінки – МД.  

У КГ студентів цей фактор спостерігається з початкового рівня 7,1 б. і в 

подальшому дослідженні в межах 6,4 – 7,6 балів, що за інтерпретаційною 

оцінкою (5 -7 балів) розглядається як середній рівень розвитку самооцінки. В 

ЕГ студентів з’ясовано, що самооцінка представників цієї групи з початкового 

рівня змінилася з 7,1 б. до 8,4 б. і у подальшому зростала до 8,8 і 9,2 стенів, що 

у порівнянні з початковими і контрольними результатами (при p<0,05) свідчить 

про ефективність тренінгової програми. 

Таким чином, позитивні зрушення показників окремих факторів та їх 

поєднання в блоки дає можливість діагностувати за алгоритмом 

інтерпретаційних оцінок факторів опитувальника Р. Кеттелла індивідуально-

психологічні особливості обстежуваних, що мають суттєве значення в 
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структурі ПВЯ майбутніх фахівців РБ та свідчить про ефективність апробації 

психолого-корекційної програми в ЕГ групі студентів і розкриває можливості 

розвитку комунікативної, емоційно-вольової, інтелектуальної, поведінкової та 

інших сфер особистості. 

З’ясовано, що помітні позитивні зміни в експериментальній групі 

досліджуваних спостерігаються в комунікативній сфері – відкритості і 

здатності до адекватної взаємодії, упевненості у своїх рішеннях, 

дипломатичності, прийнятті законних норм і правил. 

В емоційно-вольовій сфері поліпшилась емоційна пластичність, 

самоконтроль емоцій та поведінки, відмічається урівноваженість у взаємодії, 

спрямованість на реальну дійсність та спокійне її прийняття, прагматизм та 

підвищення рівня стресостійкості. 

В інтелектуальній сфері психокорекційна робота сприяла зростанню 

практичного інтелекту, активного мислення, прийняттю нововведень, 

експериментів. 

Наступне дослідження за результатами опитувальника психологічної 

структури темпераменту (Б.Н. Смірнова) дає змогу оцінити низку важливих 

показників властивостей темпераменту обстежуваних, які мають суттєве 

значення у міжособистісній взаємодії, поведінці і виконанні професійних 

обов’язків майбутніх фахівців РБ [153]. 

Результати впливу КТП в ЕГ, у порівнянні з КГ студентів, на такі 

властивості як екстраверсію-інтроверсію, емоційну збудливість, емоційну 

стійкість, темп реакції (швидкий, повільний) і активність (висока-низька) 

представлено у таблиці 3.12.  
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Таблиця 3.12  

Вплив КТП на розвиток показників психологічної структури темпераменту (за Б. Смірновим) 
 

Періоди 

 

Шкали 

1 курс 

 

2 курс 

 

3 курс 

 

4 курс 5 курс 

КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ 

Екстраверсія 

/інтроверсія 

Кг 15,5±2,1 15,7 ±2,2 15,6±2,3 15,9±2,3 15,8±2,2 16,0±2,4 15,9±2,5 v 16,1±2,4 v 16,1±2,6 v 15,8±2,5 v 

Ег 15,5±1,9 15,8±2,0 15,4±2,0 15,8±1,9 15,6±2,1 15,1±2,0 16,2±2,1 17,3±2,1* 17,2±2,1* 16,9±2,0* 

Ригідність 

/пластичність  

Кг 10,1±1,2 10,3±1,8 v 10,2±1,9 v 10,4±2,0 v 10,8±2,1 v 10,9±2,2 v 10,8±1,9 v 10,9±2,1 v 10,7±2,2 v 10,6±2,3 v 

Ег 10,1±1,3 9,4±1,5* 9,3±1,7* 9,1±1,3* 9,3±1,5 9,4±1,4 9,1±1,5* 9,0±1,6* 9,4±1,8* 9,5±1,8* 

Емоц_збудлив 

/емоц. стійкість  

Кг 11,5±1,9* 11,0±1,9 v 11,2±2,1 v 11,0±2,2 v 10,9±1,9 v 10,8±2,4 v 11,0±2,3 v 11,2±2,2 v 9,8±2,3* 9,7±2,3* 

Ег 11,5±1,6 10,0±1,5* 10,2±1,7* 9,8±1,4* 8,7±1,6* 8,0±1,5* 8,1±1,6* 7,0±1,6* 6,8±1,7* 6,1±1,8* 

Швидкість 

реакції 

/уповільнен. 

Кг 10,7±1,3 10,8±1,2 10,7±1,2 10,9±1,4 v 10,4±1,2 10,3±1,2 v 10,5±1,3 10,6 ±1,4 10,9±1,2 v 11,0±1,5 v 

Ег 10,7±1,2 10,8±1,3 10,7±1,3 10,9±1,5 11,0±1,5 11,3±1,6 11,2±1,5 11,5±1,5* 11,9±1,6* 12,1±1,7* 

Активність 

/пасивність 

Кг 12,4±1,6* 12,8±1,7* v 12,9±1,6* v 12,5±1,8* v 12,1±1,7* v 11,2±1,5 v* 12,1±1,7* v 12,4±1,8* v 13,1±1,7* v 13,3±1,6* 

Ег 10,4±1,3 13,5± 1,9* 13,9± 1,8* 13,7± 1,9* 13,4±1,9* 14,0±1,9* 14,1±1,9* 14,8±1,9* 14,5 ±1,9* 15,6±1,9* 

Щирість Кг 10,5±1,4 10,9±1,3 v 10,8±1,2 v 11,2±1,2 v 11,0±1,4 v 11,9±1,6 v 11,9±1,7 v 12,1±1,6 v 12,0±1,5 v 12,4±1,6 v 

Ег 10,5±1,2 12,2± 1,4* 12,0± 1,6* 13,0± 1,8* 13,1± 1,8* 13,4± 1,9* 13,1± 1,9* 13,3± 1,8* 13,1± 1,6* 13,4± 1,7* 

Примітка: рівні достовірності (при р<0,05); КЕ – констатуючий експеримент; ФЕ – формуючий експеримент; 

 – рівень достовірностей відмінностей в кожній групі між 1 і 2 обстеженнями; 

 – рівень достовірностей відмінностей між експериментальною(Ег) і контрольною(Кг) групами; 
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Окрім того, шкала щирості визначає відвертість отриманих результатів. 

Нами з’ясовано, що найбільш суттєвих позитивних змін після 

використання КТП зазнали показники за шкалами емоційної збудливості та 

активності і водночас, при певних невеликих змінах, більш стабільні показники 

властивостей екстраверсії, ригідності та швидкості реакції. Так, показник 

екстраверсії у КГ студентів досить стабільний і під час усього дослідження 

спостерігався у межах 15,5 б.–16,1 б., що за інтерпретаційною таблицею 

позиціонується як середній рівень проявів. В ЕГ обстежуваних після КТП цей 

показник стабільний до 4 року навчання (15,5 б.–15, 8 б.). 

Встановлено, що після тренінгів, які проведено на 4–5 роках навчання 

відповідно тренінг особистісного зростання і мотивації до підприємницької 

діяльності та тренінг лідерського потенціалу і психологічних впливів, цей 

показник суттєво на 1,1–1,5 балів покращився. Це свідчить про позитивний 

вплив тренінгів, що посприяло зміні на 1,1–1,7 балів у порівнянні з КГ і 

початковими даними (при p<0,05). Показник ригідності у контрольній групі в 

дослідженні обстежуваних не змінився і не виходив за межі середніх 

інтерпретаційних величин (відповідно 7–11 б. і фактично 10,1–10,9 б.), що 

свідчить про стабільність цього типологічного показника.  

В ЕГ студентів шкала «Ригідність/пластичність» теж не зазнала великих 

змін і до кінця обстеження спостерігався результат у середніх величинах, хоча з 

початкового ригідність у поведінці і взаємодії дещо знизилась з 10,1 б. до 9,4 б. 

– і з 4 курсу цей показник досяг суттєвих позитивних змін до 9,1–9,5 балів, що 

на 1,1–1,3 бали менше, ніж в ЕГ (при p<0,05).  

За шкалою емоційної збудливості найбільш виражені відбулися позитивні 

зміни в ЕГ студентів, як з початковими результатами 11, 5 бал і після тренінгів 

4 і 5 курсів до 7,0 б. – 6,9 – 6,1 б. 

Отже, за шкалою емоційної збудливості – емоційної стабільності під 

впливом КТП цей показник змінився на 3,6 – 2,7 бали на 5 курсі КГ і 5,4 б. – 

4,7 б. у порівнянні з початковими результатами (при p<0,05). Ці зміни суттєві 
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при p<0,05 і з меж середніх величин досягли емоційної стійкості високих 

інтерпретаційних оцінок (4–7 б.). 

Швидкість реакції у взаємодії студентів обох груп досить стабільна і 

знаходиться в межах середніх інтерпретаційних величин (9 – 13 б.). Так, в КГ 

студентів цей показник спостерігається в межах 10,7 б. – 11,0 б. В ЕГ цей 

показник у процесі застосування КТП досяг суттєвих змін тільки після 

використання 5 тренінгу, коли показник швидкості реакції досягнув 11,9 – 12,1 

бали, шо на 1,0 – 1,1 краще, ніж у КГ і на 1,2 – 1,3 бали у порівнянні з 

початковими результатами ЕГ (при p<0,05), що можна розглядати як 

позитивний ефект використання КТП в динаміці навчання, що зумовили 

підвищення показника швидкості реакції у взаємодії, хоча і в межах середніх 

величин. 

За шкалою активності відбувалися найбільш виражені зміни в обох 

групах, хоча у КГ студентів цей показник позитивно змінився у межах 

інтерпретаційних величин (9 – 13 балів), які вказують на нижче середнього 

рівень активності (фактично 11,4 – 13,3 бали). 

У студентів ЕГ після використання КТП активність змінилася з 10,4 б. до 

13,5 б. і у подальшому була стабільна і розвивалась до 14,1 б.–15,6 б., тобто 

високого рівня активності (за інтерпретаційними оцінками високий рівень у 

межах 14–20 балів). 

Отже, активність студентів ЕГ під впливом КТП суттєво змінилася з 

початкового рівня 10,4 бали до 14,1 б.–15,6 б., що свідчить про позитивний 

вплив психокорекційної роботи зі студентами ЕГ протягом освітньо-

професійної діяльності. 

Загальна закономірність інтерпретаційної оцінки шкали щирості 

(відвертості) полягає у тому, що чим відвертіші будуть відповіді, тим більш 

точними будуть визначені темпераментальні особливості за іншими шкалами 

методики. Шкала щирості у КГ змінилась у межах середніх величин (8,0 б. – 
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12,0 б. фактично – з 10,5 б. до 11,9 – 12,4 б при p<0,05), що свідчить про досить 

щирі і точні відповіді обстежуваних. 

У КГ студентів цей показник змінився з 10,5 б. до 12,2 б. і у подальшому 

залишався на рівні нижче показників високого рівня (13 б. – 20 б. – фактично 

після 3 блоку використання КТП з 10,5 на початку досяг до 13,1 б. – 13,4 б. при 

p<0,05), що свідчить про відвертість відповідей і ефективність КТП у ЕГ 

студентів. 

Таким чином, порівняльний аналіз показників шкал за методикою 

дослідження психологічної структури темпераменту свідчить про те, що 

найбільш суттєві зміни відбулися за шкалою емоційної збудливості і 

активності. Такі позитивні зміни в процесі навчання під впливом КТП зумовили 

розвиток таких ПВЯ як стриманість, терпимість, розсудливість, 

урівноваженість, адекватність у стресових ситуаціях, високий рівень адаптації 

до соціального середовища, активність у досягненні мети і стійкість у 

діяльності. Окрім того, високі значення екстраверсії вказують на 

комунікабельність, схильність до ризику, оптимістичність, енергійність, 

ініціативність, цілеспрямованість.  

Наступна методика, яка розширює можливості індивідуально-

психологічних характеристик спрямована на визначення психологічних типів за 

рівнем оптимізму і активності, що розкривають особливості за показниками 

таких шкал, як: реалісти, активні оптимісти, пасивні оптимісти, активні 

песимісти і пасивні песимісти (табл. 3.13) [117]. 

В осіб КГ за шкалою реалізм рівень оптимізму змінився після першого 

року навчання з 15,1 б. до 16,2 б. і у подальшому змінився уже на заключному 

етапі навчання до 17,1 – 17,2 б. (при p<0,05). Вплив КТП у студентів ЕГ суттєво 

поліпшив рівень оптимізму практично до верхньої інтерпретаційної оцінки (14 

– 20 б., фактично 19,3 – 19,7 балів, при p<0,05), як у порівнянні з початковими 

даними, так і кінцевими результатами. Це свідчить про ефективність 

психокорекційної роботи зі студентами ЕГ впродовж усіх років навчання. 
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Таблиця 3.13 

Вплив КТП на розвиток показників за методикою «Оцінка оптимізму і активності особистості» 

 
Періоди 

 

Шкали 

1 курс 

 

2 курс 

 

3 курс 

 

4 курс 5 курс 

КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ 

Реалісти 

(Р) 

О Кг 15,1±2,2 16,2±2,3 v* 16,1±2,4v* 16,5±2,5 v* 16,1±2,6 v* 16,6±2,7 v* 16,1* v±2,7 16,9* v±2,7 17,1* v±2,8 17,2* v±2,9 

Ег 15,1±2,2 18,2±2,3* 18,1±2,4* 18,7±2,5* 18,6±2,6* 18,9±2,7* 18,7±2,7* 19,0±2,7* 19,3±2,8* 19,7±2,9* 

А Кг 16,7±2,4 17,1±2,9 17,1±2,9 17,2±2,5 16,7±2,2 16,5±3,1 17,1±3,2 17,2* v±3,1 17,7* v±2,8 17,8 v*±2,3 

Ег 16,7±2,4 18,5±2,9* 18,4±2,9* 18,8±2,5* 18,7±2,2* 19,1±3,1* 19,8±3,2* 19,3±3,1* 19,5±2,8* 19,6±2,3* 

Активні 

оптимісти 

(АО) 

О Кг 21,2±2,4 21,3 v±2,8 21,8 v±3,1 21,8 v±2,5 21,1 v±2,8 21,0 v±2,9 21,3 v±2,7 22,3* v±2,8 22,4* v±2,9 22,6* v±3,1 

Ег 21,2±2,4 22,4±2,8* 22,3±3,1* 23,1±2,5* 23,0±2,8* 23,2±2,9* 23,1±2,7* 23,4±2,8* 23,4±2,9* 23,7±3,1* 

А Кг 24,4±2,1 25,4*±2,7 25,6*±2,4 25,7*±2,9 25,4*±2,7 25,5±2,6 26,1±2,4* 26,2*±2,5 26,7*±2,9 26,9*±2,8 

Ег 24,4±2,1 27,7±2,7 27,5±2,4 29,4±2,9 29,1±2,7 30,2±2,6 29,8±2,4 30,4±2,5 31,7±2,9 32,5±2,8 

Пасивні 

оптимісти 

(ПО) 

О Кг 21,9±2,1 22,9±2,4 22,5±2,3 22,6±2,6 21,8 ±2,7*v 21,7±2,7*v 22,9±2,9 23,0±2,8 23,0*±0,7 23,0*±2,9 

Ег 21,9±2,1 22,9±2,4 22,8±2,3 23,4±2,6 23,1±2,7 23,7±2,7 23,5±2,9 23,9±2,8 23,8±0,7 23,9±2,9 

А Кг 10,1±1,1 10,3±1,2 v 10,2±1,3 v 10,3±1,6 v 9,0* v±1,7 9,2* v±1,7 10,5±1,6 v 10,7±1,5 v 11,2* v±1,5 11,3* v±1,4 

Ег 10,1±1,1 11,3±1,2* 11,1±1,3* 11,4±1,6* 11,0±1,7* 11,2±1,7* 11,8±1,6* 11,9±1,5* 12,3±1,5* 12,9±1,4* 

Активні 

песимісти 

(АП) 

О Кг 6,1±1,2 7,2±1,3 v* 7,3±1,5 v* 7,4±1,7 v* 6,2±1,6 v 6,3±1,6 v 6,8±1,5 v* 6,9±1,6 v 7,4±1,9 v* 7,5±1,5 v* 

Ег 6,1±1,2 8,6±1,3* 8,3±1,5* 9,3±1,7* 8,6±1,6* 9,6±1,6* 9,8±1,5* 10,9±1,6* 11,0±1,9* 12,3±1,5* 

А Кг 30,3±2,8 30,5±2,8 v 31,3* v±2,9 34,6* v±3,1 32,3* v±3,2 33,4* v±3,3 32,0* v±2,7 31,1* v±2,8 24,6* v±3,5 27,8* v±3,3 

Ег 30,3±2,8 26,9±2,8* 26,8±2,9* 24,3±3,1* 24,5±3,2* 23,4±3,3* 23,5±2,7* 22,4±2,8* 23,4±3,5* 22,1±3,3* 

Пасивні 

песимісти  

(ПП) 

О Кг 6,9±0,8 7,4±1,1 7,3±1,4 v 7,4±1,4 v 6,1±1,2 v 6,1±1,1 v 7,1±1,3 v* 8,1±1,4  10,3±1,3 v 10,4±1,1 v 

Ег 6,9±0,8 8,1±1,1* 8,3±1,4* 8,9±1,4* 8,6±1,2* 9,9±1,1* 9,7±1,3* 11,8±1,4* 11,9±1,3* 12,5±1,1* 

А Кг 10,1±1,1 10,4±1,2 10,3±1,3 10,4±1,5 10,1±1,9 9,2±1,9 10,2±1,9 9,1±1,4 10,1±1,5 10,3±1,7 

Ег 10,1±1,1 10,5±1,2 10,0±1,3 10,8±1,5 10,1±1,9 10,2±1,9 10,0±1,9 10,1±1,4 10,3±1,5 10,5±1,7 

Примітка: рівні достовірності (при р<0,05); КЕ – констатуючий експеримент; ФЕ – формуючий експеримент; О-шкала оптимізму; А-шкала 

активності.  – рівень достовірностей відмінностей в кожній групі між 1 і 2 обстеженнями; 

 – рівень достовірностей відмінностей між експериментальною(Ег) і контрольною(Кг) групами; 
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Рівень активності за шкалою реалізму у КГ суттєво підвищився після 

трьох років навчання з початкового 16,7 б. до 17,7 – 17,8 б. у випускників (при 

p<0,05). У ЕГ студентів цей показник змінився з 16,7 до 18,5 б. і на 4 – 5 роках 

навчання до 19,3 – 19,8 балів, при p<0,05, у порівнянні з початковими і 

контрольними результатами, що свідчить про ефективність психологічної 

роботи під час навчання студентів ЕГ. 

Отже, про ефективність КТП у студентів ЕГ свідчать суттєві позитивні 

відмінності за рівнем оптимізму й активності, як з показниками КГ, так і з 

результатами початкових вимірів.  

За шкалою «Активні оптимісти» (АО) інтерпретаційний показник 

оптимізму 21 – 24 б. Фактично у осіб КГ показник оптимізму змінився з 

початкового 21,2 б. до 21,3 – 22,6 балів починаючи з 4 року навчання. У 

представників ЕГ студентів цей показник суттєво поліпшився після 

проходження третього тренінгового блоку з 21,2 до 22,4 б. і після 2 блоку 

тренінгу рівень оптимізму був стабільний з 23,1 б. до 23,7 б, що суттєво у 

порівнянні з початковими даними і контрольними (при p<0,05), що свідчить 

про ефективність психокорекційної роботи зі студентами цієї групи. 

За шкалою активності інтерпретаційні результати знаходяться в межах 22 

– 36 балів, фактично у студентів КГ цей показник змінився з 24,4 б. до 25,4 б. і 

у подальшому він спостерігався на рівні 25,6 – 26,9 балів. В ЕГ студентів 

суттєво змінився до 27,7 б. і після 3 блоку тренінгової програми цей показник 

досяг рівня 29,8 – 32,5 балів, що суттєво відрізняється від початкових і 

контрольних вимірів (при p<0,05), що свідчить про позитивний вплив КТП у ЕГ 

студентів. 

Отже, за шкалою «Активних оптимістів» спостерігаються суттєві 

позитивні зміни за показниками оптимізм і активність у порівнянні з 

початковими і контрольними вимірами, що свідчить про ефективність 

використання КТП у студентів ЕГ. У студентів ЕГ і КГ за шкалою «Пасивних 

оптимістів» практично однотипні високі значення 21,9 – 23,0 у КГ, 21,9 – 23,9 у 

ЕГ. Особливістю отриманих результатів є те, що на 3 році навчання у студентів 
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КГ спостерігається нижчі показники оптимізму 21,8 – 21,7 балів, які у 

подальшому досягли високих значень. За шкалою «Пасивних оптимістів» 

найбільші відмінності спостерігаються за показником активності, який виріс з 

10,1 б. до 11,3 б. у ЕГ і у подальшому цей показник збільшується до 11,9 -12,9 

балів, що суттєво відрізняється у позитивний бік, у порівнянні як з 

контрольними, так і з початковими результатами і свідчить про ефективність 

КТП у студентів ЕГ. 

Отже, особливістю позитивного впливу КТП за шкалою «Пасивних 

оптимістів» є те, що оптимізм в обох групах знаходиться практично на 

однаковому високому рівні, але активність в ЕГ виявилась суттєво вищою, 

зразу ж у другому обстежені вона змінилася з 10,1 б. до 11,3 б. і в подальшому 

після використання тренінгової програми на 1, 2 і 3 році навчання цей показник 

підвищився до 11,9 б. і на закінчення виріс до 12, 3 і 12,9 балів, при p<0,05, що 

свідчить про позитивний вплив психологічної роботи на студентів ЕГ. 

За наступною шкалою – «Активні песимісти» (АП) особливістю є те, що 

оптимізм в КГ знаходиться приблизно на однаковому рівні після початкового – 

з 6,1 б. змінився до 7,2 – 7,25 балів. Водночас, у ЕГ цей показник суттєво 

збільшився вдвічі з 6,1 б. до 12,3 (при p<0,05), і у співставленні з контрольною 

групою цей показник на 4,0 – 3,8 б. перевищує в ЕГ, що свідчить про 

ефективність психологічної роботи з цією категорією студентів. При цьому, 

активність у ЕГ суттєво знижується з 30,3 б. до 22,1 б. у порівнянні з 

початковими результатами і з контрольними на 4,2 – 5,7 б. (при p<0,05), що 

свідчить про ефективність психокорекційної роботи з цією групою студентів. 

За шкалою «Пасивні песимісти» встановлено, що активність знаходиться в обох 

групах практично на одному рівні (10,1 – 10,5 б.). 

Водночас, позитивний вплив КТП зафіксовано за показником оптимізму, 

який змінився з 6,9 б. до 8,1 б. після першого тренінгу, і після четвертого блоку 

тренінгової програми  цей показник збільшився до 11,9 – 12,5 балів, що на 1,9 – 

3,7 б. більше ніж у КГ обстежуваних, що свідчить про ефективність 

використання КТП зі студентами ЕГ. 
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Отже, за шкалою «Пасивні песимісти» (ПП) особливістю позитивного 

впливу є те, що показник у ЕГ оптимізму суттєво підвищився, а активність 

знизилась у порівнянні з контрольними і початковими результатами.   

Таким чином, порівняльний аналіз психологічних типів за оцінками 

оптимізму і активності, як професійно важливих якостей майбутніх фахівців РБ 

змінився у позитивну сторону після застосування КТП у ЕГ за шкалами 

методики, що зумовило певні позитивні зрушення. Так, за шкалою реалізму у 

студентів розвинулось адекватне сприйняття ситуації у відповідності до своїх 

можливостей, підвищилась стійкість до стресових впливів. За шкалою «Активні 

оптимісти» і з перевагою у кількісних показниках спостерігається збільшення 

активності та дещо менш виражений, але істотно підвищений оптимізм, що 

характеризує досліджуваних, як таких, що впевнені у свої силах та успіху, 

позитивно спрямовані на майбутнє і виявляють активність, щоб досягати мети у 

складних ситуаціях, використовують адекватні стратегії подолання стресу. 

У «Пасивних оптимістів» після використання КТП оптимізм змінився в 

невеликих, але суттєвих межах, а найбільш позитивні зрушення відбуваються 

за шкалою активності, що вказує на ефективність проведення психологічної 

корекції з усією категорією студентів. «Пасивним оптимістам» характерна 

упевненість, що все само собою уладнається, все буде добре і докладати 

особистісних зусиль не потрібно. Вони доброзичливі, навіть у негативі 

знаходять щось позитивне, сподіваються на удачу, ніж власні сили, 

намагаються відкласти прийняття рішення і основна їх властивість – нестача 

активності.  

Позитивний вплив у «Активних песимістів» виявився у такій 

закономірності як суттєве збільшення оптимізму і зменшення активності. У 

цілому ж АП притаманна велика активність часто деструктивного характеру, 

вони налаштовані не на створення нового, а на руйнування старого, а у 

складних ситуаціях використовують агресивні копінг-стратегії долаючої 

поведінки. У студентів з ознаками пасивних песимістів в ЕГ після 

використання КТП практично не змінилася активність, але суттєво змінилися 
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показники оптимізму. «Пасивні песимісти» схильні не вірити у зміни, у свої 

можливості, у них домінує похмурий пригнічений настрій, пасивність, а у 

складних ситуаціях вони обирають копінг-стратегії розв’язання проблем – 

уникнення. 

Отже, за результатами порівняльного аналізу показників психологічних 

типів КГ і ЕГ доведено ефективність впливу КТП впродовж фахової підготовки 

майбутніх фахівців РБ, що виявилось в покращенні показників оптимізму й 

активності та зумовило розвиток позитивних їх характеристик, які сприяють 

ефективності професійної діяльності майбутніх фахівців РБ і адекватно 

реалізуються за рахунок позитивних змін оптимізму і активності у кожного з 

визначених психологінчих типів. 

 

Висновки до третього розділу 

 

За результатами емпіричного дослідження та апробації комплексної 

тренінгової програми, щодо формування професійно важливих якостей 

здобувачів вищої освіти, у розділі представлено аналіз показників професійних 

якостей в динаміці освітньо-професійного навчання з 1 по 5 курси 

Відповідно до результатів експертного опитування встановлено, що 

першість у загальному рейтингу професійно важливих якостей здобувачів 

вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу займає комунікативна складова, на 

другому місці знаходиться мотиваційна, на третьому емоційно-вольова, а за 

ними розташовуються індивідуально-психологічна і професійна, що 

співвідноситься з отриманими результатами факторного аналізу. 

При цьому, визначено, що у студентів 1 – 2 років навчання недостатньо 

розвинені комунікативні та організаторські здібності, у мотиваційній сфері 

переважають зовнішні мотиви та мотиви престижу, уникнення, а також 

спостерігається низький рівень емоційно-вольової регуляції, а щодо 

індивідуально-психологічних характеристик, то потребують психологічної 

корекції чинники, що зумовлюють поведінкову сферу, взаємодію, емоційну 
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стабільність, що, у цілому, є показаннями до застосування системи 

психологічних технологій в динаміці навчально-професійної діяльності. 

Водночас у випускників у процесі навчання сформувалися професійно 

важливі якості, хоча вони і потребують психологічної корекції, а саме: 

лідерські та організаційні властивості, прояви емоційно-вольової 

нестабільності. 

У формувальному експерименті підтверджується припущення, що  

важливою й необхідною умовою розвитку професійно-важливих якостей 

здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу виявилося використання 

у системі їхньої фахової підготовки комплексної тренінгової програми. 

Особливістю програми було те, що вона мала обумовлений цілеспрямований 

напрям розвитку професійно-важливих якостей студентів експериментальної 

групи в динаміці навчальної діяльності (на першому курсі тренінг було 

спрямовано на оптимізацію адаптаційних можливостей до навчально-

професійної діяльності, на другому – формування безконфліктної взаємодії, на 

третьому – на розвиток мотивації до навчальної діяльності, на четвертому – 

особистісне зростання і формування мотивації до підприємницької діяльності і 

на п’ятому – на розвиток лідерського потенціалу та оволодіння методами 

психологічного впливу). 

За результатами кореляційного і факторного аналізу, що розкривають 

вагомі факторні навантаження показників окремих методик, а також 

експертними оцінками з’ясовано структурні компоненти професійно-важливих 

якостей майбутніх фахівців РБ, а саме: комунікативна складова (F1), 

професійна спрямованість (F2), мотиваційна складова (F3), емоційно-вольова 

(F4) та індивідуально-психологічна складова (F5). На підставі порівняльного 

аналізу отриманих результатів встановлено, що розвиток і наступна реалізація 

ПВЯ у діяльності майбутніх фахівців РБ здійснюється завдяки функціональним 

механізмам вагомих складових кожного з 5 факторів, що у взаємодії і 

взаємозалежності визначають ефективність професійної діяльності 

обстежуваних. 
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Встановлено, що професійно важливі якості розвивались завдяки впливу 

комплексної тренінгової програми на комунікативні й організаторські 

властивості особистості, професійну спрямованість і мотиваційний компонент. 

Завдяки формуванню мотивації до професійної діяльності механізми емоційно-

вольового компоненту стабілізують емоційну сферу, зумовлюють стійкість до 

стресу, регулюють емоційність під час конфліктної взаємодії, а завдяки 

індивідуально-психологічним механізмам здійснюється реалізація цілісної 

функціональної системи, що визначає ефективність професійної діяльності 

здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу. 

За результатами порівняльного аналізу показників п’яти років навчання 

контрольної й експериментальної груп встановлено загальну закономірність: в 

експериментальній групі після використання комплексної тренінгової програми 

окремі показники, що визначають функціональні можливості розвитку і 

реалізації ПВЯ суттєво поліпшилися  за кількісними і якісними 

характеристиками. 

Визначено, що кількісні і якісні показники методик – це функціональні 

механізми як складові, через які формуються компоненти ПВЯ та зумовлюють 

їх розвиток. У першу чергу – це компонент професійної спрямованості, 

комунікативний, мотиваційний, емоційно-вольовий та індивідуально-

психологічний компоненти.  

 

Результати, викладені в даному розділі, опубліковані в наступних наукових 

працях автора [62, 135, 137, 138]. 

 

Список використаних джерел до третього розділу :  

[3, 39, 41, 44, 117, 118, 153, 158] 



 

188 

ВИСНОВКИ 

 

 

На підставі теоретичного аналізу і результатів експериментальної 

перевірки представлено нове розв’язання наукового завдання, яке полягає у 

визначенні змісту, структури компонентів і особливостей психологічних умов 

формування професійних якостей у здобувачів вищої освіти у сфері 

ресторанного бізнесу та обґрунтуванні й апробації комплексної тренінгової 

програми розвитку професійних якостей під час професійного навчання. У 

процесі експериментального дослідження реалізовано мету і завдання роботи, 

що дало підстави сформулювати такі висновки: 

1. Зважаючи на практичне значення якісної підготовки здобувачів 

вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу, визначено психологічні компоненти 

професійно важливих якостей у професіогенезі особистості, які поряд з 

безпосередніми професійними компетентностями є важливими структурними 

характеристиками особистості, що суттєво впливають на ефективність 

діяльності й розглядаються як багатовекторні за напрямами, інтенсивністю, 

насиченістю та суперечливістю з різних наукових поглядів. Водночас, 

відсутність розроблених психологічних умов формування професійних якостей 

у здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу зумовило необхідність 

проведення теоретичного та експериментального аналізу цієї проблеми, що 

дало підстави запропонувати їх авторське визначення.  

Психологічні умови формування професійних якостей здобувачів вищої 

освіти у сфері ресторанного бізнесу розглянуто як системне, інтеграційне, 

узагальнене утворення, що виявляється в особливостях професіогенезу, із 

визначенням структурних компонентів – комунікативного, мотиваційного, 

професійного спрямування, емоційно-вольового та індивідуально-

психологічного.  

Формування професійно важливих якостей здобувачів вищої освіти у 

сфері ресторанного бізнесу відбувається завдяки системному функціонуванню 
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складових компонентів, які обумовлюють високий рівень комунікативних 

здібностей, внутрішніх індивідуально й соціально значущих мотивів, 

спрямованості на досягнення успіху, самоствердження, регуляції вольового 

самоконтролю, що у структурі професійно важливих якостей здобувачів вищої 

освіти у сфері ресторанного бізнесу визначено провідними. 

2. Результати факторного аналізу емпіричного дослідження 

формування професійно важливих якостей здобувачів вищої освіти у сфері 

ресторанного бізнесу дали змогу з’ясувати компоненти, які виявилися цілісною 

структурно-фундаментальною організацією особистості, що визначає 

ефективність професійної діяльності фахівців. Вона функціонує у межах 

5 структурних компонентів: F1 – комунікативний, F2 – мотиваційний, F3 – 

професійного спрямування, F4 – емоційно-вольовий, F5 – індивідуально-

психологічний. Така взаємодія складових структурних компонентів 

формування професійно важливих якостей здобувачів вищої освіти у сфері 

ресторанного бізнесу завдяки регуляції функцій психіки обумовлює 

інтенсифікацію одних функцій і, водночас, посилення інших, сприяє розвитку 

окремих компонентів і загалом  зростанню у професіогенезі особистості. 

За результатами кореляційного і факторного аналізу окремих показників 

професійно важливих якостей обстежуваних у динаміці освітньо-професійної 

діяльності обґрунтовано комплекс інформативних методик, які дають 

можливість виявляти особливості проявів професійно важливих якостей 

здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу за показниками 

комунікативних і організаторських здібностей, мотивів вибору професії, 

мотивів підприємництва, професійної спрямованості, рівнів вольового 

самоконтролю та індивідуально-психологічних особливостей. Такі підходи 

дали змогу перейти до констатуючого і формуючого етапів дослідження. 

3. За узагальненням даних емпіричного дослідження виявлено 

особливості проявів компонентів професійно важливих якостей у здобувачів 

вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу. Визначено, що у студентів 1–2 років 

навчання недостатньо розвинені комунікативні та організаторські здібності, у 
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мотиваційній сфері переважають зовнішні мотиви та мотиви престижу, 

уникнення, а також спостерігається низький рівень емоційно-вольової 

регуляції. Щодо індивідуально-психологічних характеристик, то потребують 

психологічної корекції чинники, які визначають поведінкову сферу, взаємодію, 

емоційну стабільність, що у цілому є показаннями до застосування системи 

психологічних технологій під час навчально-професійної діяльності. 

Водночас у випускників спостерігаються прояви емоційно-вольової 

нестабільності, що потребує психологічної корекції. 

4. Розроблена автором концептуальна модель та комплексна 

тренінгова програма формування професійно важливих якостей у здобувачів 

вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу апробована в освітньо-професійній 

діяльності: зі студентами 1 курсу проведено тренінг, що сприяв оптимізації 

адаптаційного входження студентів у нове соціальне середовище, зі студентами 

2 року навчання – тренінг для зниження рівня конфліктогенності у взаємодії; 

3 курсу – тренінг для оптимізації мотиваційної сфери до навчальної діяльності; 

4 року навчання – тренінг особистісного зростання та мотивації до 

підприємницької діяльності і на завершальному етапі професійної підготовки 

студентів  тренінг спрямовано на формування лідерського потенціалу та 

оволодіння методами психологічних впливів на особистість. Такий підхід на 

підставі розробленої концептуальної моделі та комплексної тренінгової 

програми дав змогу провести формувальний експеримент. 

5. Впровадження комплексної тренінгової програми у студентів 

експериментальної групи виявилося ефективним, про що свідчать поліпшення 

показників комунікативної, мотиваційної, емоційно-вольової сфер після її 

застосування у здобувачів вищої освіти у сфері ресторанного бізнесу першого, 

другого, третього років навчання, у подальшому спостерігається позитивна 

динаміка розвитку лідерського потенціалу, навичок взаємодії, таких професійно 

значущих індивідуально-психологічних характеристик, як: дипломатичність, 

рішучість, практичність, відповідальність. Це підтверджують результати 
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аналізу відповідних показників порівняно з фоновими і контрольними 

вимірами.  

Перспектива подальшої роботи полягає у створенні моніторингу 

наявних професійно важливих якостей у динаміці освітньо-професійного 

навчання студентів, формуванні баз даних та реалізації індивідуального підходу 

до розвитку професійно важливих якостей із застосуванням новітніх 

тренінгових технологій психологічного змісту та оптимізації формування 

професійних компетентностей. 
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Додаток А 

Кореляційні матриці результатів дослідження рівня сформованості професійно важливих якостей  

здобувачів вищої освіти  

Таблиця А.1 

Кореляційна матриця дослідження професійної спрямованості здобувачів вищої освіти 

№ 

з/п 

Показники за шкалами 

методик 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Атенційні і 

психомоторні 
1            

2 Спостережливість 0,57 1           

3 Мнемічні 0,49 0,56 1          

4 Мотиваційні 0,71 0,71 0,41 1         

5 Типологічні 0,32 0,33 0,23 0,65 1        

6 Імажитивні 0,22 0,3 0,22 0,42 0,26 1       

7 Інтелектуальні 0,3 0,45 0,52 0,42 0,3 0,21 1      

8 Емоційні 0,67 0,66 0,5 0,41 0,61 0,36 0,36 1     

9 Вольові 0,62 0,72 0,4 0,82 0,72 0,25 0,42 0,83 1    

10 Мовні 0,67 0,68 0,51 0,62 0,4 0,41 0,39 0,79 0,4 1   

11 Комунікативні 0,71 0,71 0,42 0,83 0,75 0,42 0,42 0,41 0,83 0,41 1  

12 Конкурентоздатність 0,71 0,71 0,7 0,77 0,3 0,21 0,31 0,21 0,81 0,45 0,73 1 

Примітка: Показники 1-11 належать до Професіографічного опитувальника О.Ліпмана: 

Показник 12 методика дослідження рівня конкурентоздатності» (за В. Юрченком)
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Таблиця А.2  

Кореляційна матриця мотиваційного компоненту визначення професійних якостей  

здобувачів вищої освіти 

Мето 

дики 
Показники за шкалами методик  

№ 

з/п 
Значення показників кореляційної матриці за шкалами методик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

М
о
ти

в
и

 

п
ід

п
р
и

єм
н

и
ц

тв
а 

за
 (

Е
л
ер

со
м

) 

Б
ез

п
о

се
р

ед
н

і 

м
о

ти
в
и

 

Комерційного успіху 1 0,416 0,321 0,326 0,853 0,724 0,456 0,559 0,724 0,651 0,516 0,721 0,731 

Свободи та незалежності 2 0,419 0,386 0,417 0,814 0,712 0,456 0,719 0,784 0,791 0,416 0,756 0,724 

Ініціативи та активності 3 0,511 0,317 0,518 0,869 0,503 0,457 0,567 0,617 0,613 0,519 0,703 0,719 

Інноваційності та ризику 4 0,516 0,216 0,519 0,725 0,654 0,57 0,671 0,705 0,711 0,425 0,624 0,64 

О
п

о
се

р
ед

к
о

в
а
н

і 
м

о
ти

в
и

 

Самореалізації 5 0,321 0,325 0,216 0,431 0,741 0,216 0,751 0,225 0,128 0,231 0,324 0,65 

Поваги та самоповаги 6 0,415 0,318 0,211 0,551 0,622 0,234 0,616 0,221 0,222 0,216 0,534 0,411 

Соц.контактів та груп. 

незалеж 
7 0,311 0,225 0,233 0,653 0,345 0,211 0,117 0,209 0,219 0,186 0,301 0,319 

Вимушеності 8 0,166 0,124 0,184 -0,317 0,262 0,219 0,119 0,415 -0,391 0,184 0,224 0,215 

М
о
ти

в
и

 в
и

б
о
р
у
 

п
р

о
ф

ес
ії

 

Внутрішні індивідуально-значущі 

мотиви 
9 0,429 0,317 0,317 0,838 0,631 0,364 0,651 0,438 0,449 0,189 0,741 0,801 

Внутрішні соціально-значущі 

мотиви 
10 0,318 0,301 0,302 0,821 0,519 0,307 0,551 0,317 0,324 0,361 0,702 0,754 

Зовнішні позитивні мотиви 11 0,301 0,324 0,309 0,712 0,542 0,305 0,431 0,319 0,311 0,311 0,642 0,651 

Зовнішні негативні мотиви 12 0,115 0,128 0,129 -0,317 -0,311 0,211 -0,428 0,317 -0,376 0,124 0,127 0,219 
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Таблиця А.3 

Кореляційна матриця дослідження емоційно-вольової сфери здобувачів вищої освіти 

 Методика  №  Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Д

іа
г
н

о
ст

и
к

а
 е

м
о
ц

ій
н

о
ї 

сп
р

я
м

о
в

а
н

н
о
ст

і 
о
со

б
и

ст
о
ст

і 

1 

Альтруїстична 

спрямованість 
0,275 0,219 0,685 0,567 0,374 0,294 0,264 0,759 0,684 0,217 0,226 0,172 

2 

Комунікативна 

спрямованість 
0,772 0,671 0,421 0,779 0,565 0,427 0,549 0,709 0,752 0,756 0,814 0,819 

3 
Глорична спрямованість 0,154 0,121 0,316 0,371 0,537 0,176 0,227 0,634 0,621 0,454 0,341 0,229 

4 

Практична 

спрямованість 
0,681 0,424 0,456 0,865 0,517 0,701 0,659 0,711 0,804 0,617 0,713 0,87 

5 
Пугнічна спрямованість 0,716 0,516 0,125 0,611 0,501 0,515 0,417 0,821 0,724 0,216 0,521 0,651 

6 

Романтична 

спрямованість 
0,216 0,415 0,176 0,405 0,217 0,122 0,611 0,717 0,534 0,118 0,315 0,266 

7 

Гностична 

спрямованість 
0,711 0,727 0,216 0,735 0,505 0,701 0,619 0,813 0,802 0,454 0,713 0,744 

8 

Естетична 

спрямованість 
0,187 0,211 0,415 0,216 0,112 0,125 0,512 0,667 0,654 0,315 0,211 0,205 

9 

Гедоністична 

спрямованість 
0,224 0,211 0,117 0,254 0,115 0,411 0,454 0,659 0,617 0,117 0,319 0,187 

10 

Акізитивна 

спрямованість 
0,585 0,415 0,451 0,829 0,615 0,702 0,517 0,817 0,801 0,119 0,619 0,831 

Д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

в
о
л

ь
о
в

о
ї 

са
м

о
р

ег
у
л

я
ц

ії
 

11 
Вольовий самоконтроль  0,411 0,615 0,315 0,831 0,651 0,516 0,315 0,829 0,814 0,715 0,821 0,834 

12 
Наполегливість (Н) 0,419 0,771 0,216 0,835 0,649 0,505 0,254 0,719 0,704 0,121 0,812 0,841 

13 
Самовладання (С) 0,411 0,756 0,229 0,827 0,761 0,511 0,217 0,708 0,711 0,274 0,814 0,821 
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Таблиця А.4 

Кореляційна матриця дослідження індивідуально-психологічних якостей здобувачів вищої освіти 
Назва №   Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1
6
-т

и
 ф

ак
то

р
н

и
й

 о
со

б
и

ст
іс

н
и

й
 о

п
и

ту
в
ал

ьн
и

к
 

Р
. 

К
ет

те
л
а 

1 

К
о
м

у
н

ік
а
т
и

в
н

а
  А відкриість/замкнутість 0,654 0,549 0,519 0,563 0,541 0,417 0,333 0,441 0,456 0,494 0,612 0,713 

2 Е незаленість/податливість 0,613 0,601 0,312 0,751 0,519 0,319 0,716 0,273 0,613 0,513 0,721 0,791 

3 F безтурботність/замкнутість 0,211 0,317 0,226 0,214 0,314 0,237 0,211 0,221 0,212 0,441 0,714 0,201 

4 Н сміливість/соромязливість 0,711 0,702 0,432 0,744 0,512 0,315 0,405 0,542 0,719 0,511 0,691 0,582 

5 L підозрілість/довірливість 0,216 0,314 0,271 0,239 0,211 0,417 0,231 0,212 0,214 0,244 0,483 0,217 

6 N дипломатичн./прямолінійн. 0,445 0,431 0,426 0,441 0,435 0,518 0,498 0,421 0,517 0,677 0,803 0,701 

7 Q2 нонконформ./конформізм 0,419 0,402 0,257 0,521 0,526 0,426 0,505 0,711 0,534 0,231 0,738 0,717 

8 

Ін
т
ел

ек
т
 

В розвин.мисл./замкнене мисл. 0,216 0,317 0,657 0,701 0,333 0,514 0,803 0,231 0,292 0,471 0,602 0,634 

9 М мрійливість/практичність 0,516 0,519 0,451 0,235 0,424 0,424 0,529 0,294 0,261 0,415 0,241 0,231 

10 Q1 радикалізм/консерватизм 0,412 0,434 0,219 0,502 0,511 0,234 0,414 0,506 0,594 0,271 0,314 0,524 

11 

Е
м

о
ц

ій
н

.в
о
л

ь
о
в

а
 С емоц.стабіл./емоц. нестабіл 0,721 0,703 0,317 0,619 0,719 0,319 0,217 0,761 0,745 0,211 0,705 0,731 

12 І чуттєвість/твердість 0,619 0,614 0,984 0,271 0,703 0,217 0,319 0,713 0,715 0,817 0,211 0,544 

13 G нормативн./безпринципність 0,196 0,217 0,411 0,241 0,234 0,401 0,514 0,243 0,211 0,314 0,212 0,215 

14 
О схильність до почуття 

провини/спокійна самовпевн 
0,411 0,422 0,475 0,25 0,612 0,306 0,619 0,283 0,239 0,391 0,211 0,256 

15 
Q3 самоконтроль/низький 

самоконтроль 
0,519 0,531 0,311 0,391 0,712 0,501 0,271 0,714 0,718 0,496 0,603 0,641 

16 Q4 внут.напружен/розслаблен. 0,412 0,401 0,407 0,491 0,517 0,402 0,319 203 0,219 0,137 0,296 0,212 

 «
Д

о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

п
си

х
о

л
о

гі
ч
н

о
ї 

ст
р

у
к
ту

р
и

 

те
м

п
ер

ам
ен

ту
 

 

18 Екстраверсія /інтроверсія 0,562 0,496 0,366 0,351 0,433 0,426 0,442 0,491 0,561 0,491 0,591 0,456 

19 Ригідність /пластичність 0,596 0,517 0,554 0,444 0,596 0,233 0,241 0,233 0,334 0,444 0,459 0,443 

20 
Емоц.збудливість /емоційна 

стійкість 
0,456 0,456 0,531 0,591 0,448 0,229 0,433 0,341 0,441 0,233 0,671 0,633 

21 Темп реакції швидкий/повільний 0,331 0,262 0,226 0,362 0,334 0,331 0,341 0,442 0,291 0,341 0,451 0,234 

22 Активність /пасивність 0,442 0,456 0,526 0,443 0,226 0,448 0,426 0,533 0,449 0,496 0,433 0,336 

 «
О

ц
ін

к
а 

о
п

ти
м

із
м

у
 і

 

ак
ти

в
н

о
ст

і»
 23 Реалісти (Р) 0,615 0,624 0,566 0,732 0,715 0,511 0,713 0,703 0,691 0,561 0,701 0,719 

24 Активні оптиміст(АО) 0,601 0,613 0,539 0,701 0,796 0,498 0,724 0,811 0,785 0,734 0,702 0,745 

25 Пасивні оптимісти (ПО) 0,443 0,417 0,475 0,621 0,417 0,411 0,401 0,321 0,615 0,311 0,345 0,517 

26 Активні песимісти (АП) 0,519 0,534 0,517 0,321 0,401 0,401 0,314 0,281 0,515 0,605 0,743 0,319 

27 Пасивні песимісти (ПП) 0,311 0,296 0,229 0,342 0,413 0,398 0,221 0,411 0,315 0,302 0,331 0,319 
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Таблиця А. 5 

Кореляційна матриця дослідження комунікативної сфери здобувачів вищої освіти 

Методики № Шкали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

К
О

З
 

1 Організаторські 0,605 0,611 0,463 0,835 0,45 0,343 0,454 0,801 0,811 0,569 0,813 0,844 

2 Комунікативні 0,623 0,595 0,514 0,825 0,544 0,458 0,569 0,795 0,805 0,611 0,822 0,831 

«
М

ет
о
д

и
к
а 

д
іа

гн
о
ст

и
к
и

 

м
іж

о
со

б
и

ст
іс

н
и

х
 в

ід
н

о
си

н
»
 (

Т
. 

Л
ір

і)
 

3 Авторитарний 0,441 0,201 0,118 0,534 0,441 0,211 0,233 0,402 0,555 0,231 0,651 0,759 

4 Незалежний 0,631 0,517 0,211 0,703 0,321 0,202 0,414 0,505 0,344 0,178 0,711 0,709 

5 Агресивний 0,544 0,505 0,317 0,612 0,305 0,205 0,311 0,586 0,597 0,411 0,627 0,621 

6 Недовірливий 0,226 0,605 0,314 0,331 0,415 0,401 0,314 0,211 0,232 0,678 0,342 0,224 

7 Покірливий 0,217 0,201 0,186 -0,429 0,516 0,184 0,304 -0,506 -0,401 0,215 -0,441 -0,411 

8 Залежний 0,294 0,217 0,119 -0,514 0,319 0,196 0,189 -0,511 -0,605 0,229 -0,545 -0,515 

9 Співпрацюючий 0,403 0,309 0,315 0,513 0,39 0,307 0,375 0,415 0,412 0,345 0,543 0,519 

10 Альтруїстичний 0,412 0,311 0,206 0,532 0,301 0,201 0,317 0,284 0,294 0,454 0,397 -0,444 

«
М

ет
о
д

и
к
а 

в
и

я
в
л
ен

н
я
 

ст
р
ат

ег
ій

 п
о
в
ед

ін
к
и

 в
 

к
о
н

ф
л

ік
ті

»
 (

К
. 

Т
о
м

ас
) 

13 Конкуренція 0,711 0,722 0,356 0,252 0,727 0,354 0,781 0,719 0,784 0,601 0,803 0,835 

14 Співпраця 0,753 0,713 0,378 0,811 0,714 0,367 0,775 0,701 0,743 0,595 0,725 0,711 

15 Компроміс 0,594 0,514 0,315 0,629 0,595 0,404 0,711 0,615 0,603 0,581 0,631 0,656 

16 Уникнення 0,411 0,305 0,209 0,221 -0,491 0,211 -0,415 0,213 -0,291 0,234 0,232 0,211 

17 Пристосування 0,311 0,301 0,325 0,212 -0,372 0,305 -0,511 0,204 -0,202 0,401 0,244 0,215 
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Додаток Б 

Матриця факторних навантажень структури компонентів ПВЯ 

здобувачів вищої освіти 

Таблиця Б.1 
Назва 

методики 
Властивості F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 

К
О

З
 

Організаторські здібності 0,8132 0,8355 0,8294 0,8114 0,7256 

Комунікативні здібності 0,8221 0,7431 0,7429 0,7051 0,7231 

«
М

ет
о

д
и

к
а 

д
іа

гн
о

ст
и

к
и

 

м
іж

о
со

б
и

ст
іс

н
и

х
 

в
ід

н
о

си
н

»
 (

Т
. 

Л
ір

і)
 

Авторитарний 0,6519 0,5342 0,4947 0,4556 0,4417 

Незалежний 0,7115 0,7034 0,6952 0,3444 0,5239 

Агресивний 0,6236 0,6129 0,6035 0,5975 0,5443 

Недовірливий 0,3424 0,3319 0,2941 0,2821 0,2263 

Покірливий 0,1456 0,1933 0,2115 0,1731 0,2344 

Залежний 0,1945 0,1981 0,1731 0,1926 0,1874 

Співпрацюючий 0,5433 0,5137 0,5029 0,2129 0,2035 

Альтруїстичний 0,5971 0,5329 0,5443 0,2367 0,7175 

«
М

ет
о
д

и
к
а 

в
и

яв
л
ен

н
я 

ст
р
ат

ег
ій

 

п
о
в
ед

ін
к
и

 в
 

к
о
н

ф
л
ік

ті
»

 

(К
. 

Т
о
м

ас
) 

Конкуренція 0,8031 0,7529 0,7431 0,7235 0,7169 

Співпраця 0,8215 0,8119 0,8045 0,7436 0,7315 

Компроміс 0,6319 0,6291 0,6174 0,6035 0,5924 

Уникнення 0,4321 0,4217 0,4054 0,1341 0,2412 

Пристосування 0,4041 0,5124 0,5043 0,2151 0,2917 

М
о
ти

в
и

 

п
ід

п
р
и

єм
н

и
ц

тв
а 

б
ез

п
о
се

р
ед

н
і 

Комерційний успіх 0,7132 0,8256 0,8115 0,6511 0,7245 

Свобода та незалежність 0,7569 0,8144 0,8034 0,7913 0,7126 

Ініціатива та активність 0,7032 0,8095 0,7991 0,5131 0,7035 

Інноваційність та ризик 0,6241 0,7256 0,7241 0,7614 0,7541 

О
п

о
се

р
ед

к

о
в
ан

і 

Самореалізація 0,3241 0,4315 0,4215 0,1251 0,7413 

Повага та самоповага 0,5342 0,5416 0,5213 0,2214 0,5221 

Соц.конт. та груп.незалеж. 0,6354 0,6513 0,6419 0,2119 0,3415 

Вимушеність 0,2245 0,2117 0,2449 0,4115 0,2612 

М
о
ти

в
и

 в
и

б
о
р
у
 

п
р
о
ф

ес
ії

 

В
. 
С

ем
и

ч
ен

к
о
 

 

Вн. індивідуально-значущі 

мотиви 
0,7119 0,8317 0,8419 0,5491 0,6317 

Вн. соціально-значущі  

мотиви 
0,5612 0,8211 0,8115 0,3244 0,5192 

Зв.позитивні  мотиви 0,6217 0,7115 0,7119 0,3155 0,5419 

Зв. негативні мотиви 0,2211 0,3415 0,3211 0,2419 0,3113 

М. Т.Елерсао Мотивація до успіху 0,7251 0,8211 0,8241 0,5265 0,7111 

М.В.Юрченеко Конкурентоздатність 0,8711 0,8354 0,8291 0,6491 0,7545 

«
П

р
о
ф

ес
іо

гр
аф

іч
н

и
й

 

о
п

и
ту

в
ал

ьн
и

к
»
 

(з
а 

О
.Л

іп
м

ан
о
м

) 

Атенційні і психомоторні 0,3616 0,6326 0,6561 0,2351 0,6217 

Спостереження 0,5251 0,7265 0,726 0,341 0,5242 

Мнемічні 0,4119 0,7056 0,7421 0,2656 0,4517 

Мотиваційні 0,7112 0,8313 0,8415 0,6754 0,8255 

Типологічні 0,4495 0,2261 0,2545 0,7206 0,7928 

Імажитивні 0,3415 0,2217 0,3185 0,2230 0,3124 

Інтелектуальні 0,3445 0,3126 0,3196 0,2341 0,3456 

Емоційні 0,3119 0,3212 0,5561 0,7296 0,7917 

Вольові 0,4672 0,7114 0,7015 0,8331 0,8019 

Мовні 0,7011 0,6310 0,5296 0,1876 0,3413 

Комунікативні 

 

0,796 0,6911 0,6121 0,2322 0,8190 
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Примітка: 1. «Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху»  

(за Т. Елерсом). 2. методика «Дослідження рівня конкурентоздатності»  

(за В. Юрченком). 3. F – фактор  
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Альтруїст. Спрямованість 0,9219 0,2115 0,2634 0,2417 0,2957 

Комунікат. Спрямованість 0,8141 0,6719 0,7119 0,8212 0,7171 

Глорична спрямованість 0,3415 0,2356 0,2635 0,6245 0,3351 

Практична спрямованість 0,7001 0,7034 0,7124 0,8292 0,7034 

Пугнічна спрямованість 0,5021 0,5217 0,5471 0,7456 0,7121 

Романт. Спрямованість 0,3718 0,2024 0,2115 0,8134 0,3317 

Гностична спрямованість 0,6515 0,7029 0,7196 0,8241 0,7135 

Естетична спрямованість 0,2120 0,2618 0,3117 0,6639 0,3141 

Гедоніст.спрямованість 0,1941 0,2512 0,1921 0,5449 0,3117 

Акізитивна спрямованість 0,6034 0,6529 0,7054 0,8213 0,7119 

Д
о
сл

ід
. 

В
о
л
. 

С
ам

о
р
ег

у
-

л
я
ц

ії
 

 

Вольовий самоконтр. 0,5391 0,7122 0,7213 0,8569 0,7213 

Наполегливість 0,4156 0,7136 0,7429 0,8471 0,7019 

Самовладання 0,5419 0,7618 0,7517 0,8619 0,7915 

Д
о
сл

ід
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си

х
о
л
о
гі

ч
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ту
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ту
 Екстраверсія /інтроверсія 0,5378 0,3619 0,3596 0,7391 0,7246 

Ригідність /пластичність 0,2554 0,3415 0,2941 0,7213 0,5419 

Емоц_збудлив /емоц. стійк 0,2291 0,6029 0,6115 0,7561 0,7213 

Швидк._реакції /уповільн. 0,2654 0,271 0,394 0,2419 0,7122 

Активність /пасивність 0,7034 0,7119 0,7217 0,7324 0,7037 

Щирість 0,3241 0,3765 0,3881 0,371 0,354 

Д
о
сл

ід
ж
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н

я
 

о
ц

ін
к
и

 

о
п

ти
м
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 і

 

ак
ти

в
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і Реалісти («Р») 0,7011 0,7324 0,7151 0,7036 0,7096 

Активні оптиміст(«АО») 0,7025 0,7014 0,7213 0,8115 0,6913 

Пасивні оптиміст («ПО») 0,3454 0,6215 0,6341 0,321 0,2314 

Активні песиміст(«АП») 0,7435 0,3211 0,3567 0,2819 0,3419 

Пасивні песимісти (ПП) 0,3319 0,3425 0,2119 0,4117 0,2213 

1
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А 0,6109 0,4139 0,4134 0,4413 0,7234 

Е 0,7216 0,3548 0,3419 0,3728 0,7719 

F 0,7148 0,2719 0,3618 0,5271 0,6926 

Н 0,6919 0,2441 0,2867 0,5419 0,8316 

L 0,4836 0,2392 0,2641 0,2121 0,3119 

N 0,8034 0,2419 0,3127 0,4916 0,7214 

Q2 0,7385 0,4213 0,4121 0,6117 0,7119 

Ін
те

л
ек

т 

В 0,6029 0,7719 0,7115 0,2319 0,2631 

М 0,3411 0,2356 0,3492 0,3942 0,7569 

Q1 0,3415 0,2026 0,7917 0,5064 0,7896 

Е
м

о
ц

ій
н

.в
о
л
ь
о
в
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ск

л
ад

о
в
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С 0,3941 0,6199 0,6034 0,8619 0,8029 

І 0,3119 0,3716 0,3819 0,8034 0,7736 

G 0,5121 0,3419 0,3338 0,7435 0,3117 

О 0,4115 0,4508 0,4631 0,7839 0,7796 

Q3 0,6034 0,3911 0,3738 0,7145 0,7348 

Q4 0,2965 0,2916 0,2514 0,7631 0,7124 
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Додаток В 

Структура комплексної тренінгової програми психологічних умов формування професійних якостей 

здобувачів вищої освіти  

№ 

з/п 

Назва тренінгу Тема заняття, мета, тривалість Назва вправ, ігор 

1. Оптимізація 

адаптаційного входження 

у навчально-професійну 

діяльність  

Заняття 1. «Я і новий колектив» (2 години 40 хвилин) 

Допомогти відкрити своє «Я» і усвідомити необхідність 

самовдосконалення, розвиток комунікативних вмінь; 

з’ясування очікувань учасників щодо тренінгу; створення 

атмосфери взаєморозуміння та довіри. 

Вправа 1. «Знайомство» 

Вправа 2. Міні–діалог з учасниками тренінгу 

про перші враження від особливостей навчання 

у ВУЗі 

Вправа 3. Міні-лекція «Адаптація» 

Вправа 4. «Що нас об’єднує?» 

Вправа 5. «Вузлик на пам’ять» 

Вправа 6. «Комплімент» 

  Заняття 2 «Емоційна адаптація до учасників групи» (2 

години 40 хвилин). 

Сприяти згуртованості колективу, розвиток навичок і умінь 

адекватно емоційно реагувати на дії учасників групи. 

 

Вправа 1. «Знайомство» 

Вправа 2. «Як стати своїм»  

Вправа 3. «Найди своє місце» 

Вправа 4.«Груповий портрет» 

Вправа 5. «Золота нагорода» 

Вправа 6. «Відчуй іншого» 

Вправа 7. «Що я отримав на цьому занятті 

  Заняття 3 «Позитивна спрямованість на майбутнє» (2 

години 40 хвилин) 

Формувати позитивну спрямованість щодо навчання у ВУЗі; 

сприяти активній співпраці і взаємодії зі студентами та 

колективом викладачів начального закладу 

Вправа 1 «Психологічна розминка» 

Вправа 2. «Нападаючий і той, хто захищається» 

Вправа 3. «Молекули і атоми» 

Вправа 4. «Незалежна поведiнка» 

Вправа 5.«Подарунок» 

Заняття 4. «Позитивна позиція в міжособистісному 

спілкуванні» (2 години 40 хвилин) 

Сприяти формування позитивних міжособистісних відносин 

в новому колективі; визначити шляхи попередження 

можливих конфліктів 

Вправа 1. «Такі різні часи» 

Вправа 2. «Карусель» 

Вправа 3. «Суботник» 

Вправа 4. «У кабiнеті завідуючого відділенням» 

Вправа 5. «Воскова паличка» 

Вправа 6. «Незакінчене речення» 
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  Заняття 5. «Групова динаміка. Розвиток групової 

взаємодії» (2 години 40 хвилин) 

Сприяти активній груповій взаємодії; допомогти знаходити 

контакт зі всіма учасниками 

Вправа 1«Особистий момент» 

Вправа 2. «Секрет Джованні» 

Вправа 3. «Символ групи» 

Вправа 4. «Безлюдний острів» 

Вправа 5. «Образ групи» 

Вправа 6. «20 бажань» 

2. Особливості спілкування 

та взаємодії у 

професійній діяльності 

фахівців ресторанного 

бізнесу 

Заняття 1. «Поняття «спілкування» у процесі 

знайомства» (2 години 40 хвилин) 

Сприяти формуванню знань про поняття «спілкування», 

його особливості і прийоми; розвивати уміння застосовувати 

навички ефективного спілкування в професійній діяльності 

 Вправи на знайомство 

 Вправа 2. «Снігова куля» 

 Вправа 3. Міні – лекція «Значення спілкування в 

діяльності фахівців ресторанного бізнесу» 

 Вправа 4. «Проблемний діалог» 

 Вправа 5. «Кольори світлофора» 

 Вправа 6. «Чи справдилися мої сподівання?»  

  Заняття 2. «Конфлікти у нашому житті» (2 години 40 

хвилин) 

Формувати розуміння поняття «конфлікт»; розвивати 

навички ефективного вирішення конфліктів 

 

 Вправа 1. «Ритуал привітання»  

 Вправа 2. «Торбинка асоціацій» 

 Вправа 3. «Ми творимо» 

 Вправа 4 «Театралізація» 

 Вправа 5. «Повітряна кулька» 

 Вправа 6. «Колектив, у якому панує сприятлива 

психологічна атмосфера»  

Заняття 3 «Типи поведінки у конфліктних ситуації» (2 

години 40 хвилин) 

Ознайомити учасників з можливими видами поведінки в 

конфлікті, відзначити визначальні його фактори; визначити 

вибір певного стилю поведінки в конфлікті. 

 Вправа 1. «Привітання» 

 Вправа 2. «Діалог» 

 Вправа 3. «Влада» 

 Влада 4 «Бутерброд» 

 Вправа 5. «Дивимось в очі» 

 Вправа 6. «Голова» 



 

234 

  Заняття 4. «Конструктивні способи розвязання 

конфліктів» (2 години 40 хвилин) 

Вдосконалити комунікативні вміння майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу; активізувати внутрішню енергію 

учасників, створити гарний настрій у групі; поділитися 

знаннями з питання причин виникнення конфліктів у 

студентському колективі; допомогти учасникам усвідомити і 

сформулювати свої сильні сторони в спілкуванні з 

оточуючими. 

 Вправа 1. «Комплімент» 

 Вправа 2. «Мій погляд на взаємини»  

 Вправа 3. Міні-лекція «Конфліктні типи 

особистостей»  

 Вправа 4. «Товсте скло»  

 Вправа 5. «Перетворення свинцю в золото» 

 Вправа 6. «Яблучко і черв’ячок» 

 

  Заняття 5 «Способи побудови ефективної взаємодії» (2 

години 40 хвилин) 

формувати компетентність учасників в конфліктній ситуації; 

уміння поводитися толерантно, з будь-якої конфліктної 

ситуації знаходити шляхи вирішення. 

 Вправа 1. «Будь ласка» 

 Вправа 2 «Кошик сміття» 

 Вправа 3. «Айсберг» 

 Вправа 4. «Хочу чаю»  

 Вправа 5. «Потяг» 

 Вправа 6 «Мої недоліки» 

 Вправа 7 «Рефлексія» 

3. Мотивація як одна із 

складових формування 

професійних якостей у 

майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу 

Заняття 1. «Мотивація як важливий процес у 

професійній діяльності» (2 години 40 хвилин) 

Сприяти розумінню поняття «мотивації» як важливого 

компонента у процесі професійної діяльності; аналіз 

основних складових мотивації; розвиток знань, навичок і 

умінь щодо методів мотиваційного впливу, застосування їх 

на практиці. 

 Вправа 1. « Мій настрій» 

 Вправа 2. «Коло рук»  

 Вправа 3. Міні-лекція «Визначення мотивації як 

одного із основних способів досягнення успіху 

у навчанні» 

 Вправа 4. «Притча»  

 Вправа 5. «Я все зможу!» 

 Вправа 6. «Протилежні двері»  

 Вправа 7. «Будинок моєї мети» 

 Вправа 8. «Посмішка по колу» 

Заняття 2 «Мотивація як передумова досягнення успіху» 

(2 години 40 хвилин) 

Формувати позитивну самооцінку; сприяти мисленню 

учасниками тренінгу лише категоріями успіху; показати 

характер невдач, що ведуть до успіху. 

 

 Вправа 1 «Коло»  

 Вправа 2. «Формула успіху Уільяма Джеймса»  

 Вправа 3. «Склянка наполовину пуста чи 

наполовину повна?» 

 Вправа 4. «Невдачі, що ведуть до успіху» 

 Вправа 5. «Визначте життєві пріорітети» 

 Вправа 6. «Намисто успіху» 
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  Заняття 3. «Планування досягнення успіху» (2 години 40 

хвилин) 

Сприяти розвитку прагнень до самомотивації; визначити 

шляхи досягнення успіху. 

 

 Вправа 1. «Особливе привітання» 

 Вправа 2. Техніка «Живої і мертвої води»  

 Вправа 3. Гра «Через 10 років»  

 Вправа 4. Гра «Песиміст, оптиміст та жартівник» 

 Вправа 5. Дискусія «Мої життєві плани»  

 Вправа 6. «Почати діяти»  

 Вправа 7. «Я в майбутньому»  

 Вправа 8. «Влучити в десятку» 

Заняття 4. «Самомотивація – успішна робота над собою» 

(2 години 40 хвилин)  

Сприяти усвідомленню сили власних можливостей 

досягнення поставленої цілі. 

 

 Вправа 1. «Вітання з посмішкою»  

 Вправа 2. Міні-лекція «Самомотивація як 

джерело внутрішньої енергії» 

 Вправа 3. «Позитивне ставлення до помилок» 

(не помиляється тільки той, хто нічого не 

робить) 

 Вправа 4. Теоретичний блок «Настанови на 

успіх» 

 Вправа 5. «Попроси самого себе» 

 Вправа 6. «Похвали самого себе» 

  Заняття 5. «Мотивація як джерело наполегливої праці» 

(2 години 40 хвилин) 

Сприяти усвідомленню учасниками тренінгу поняття 

мотивації як важливого інструменту досягнення успіху і 

здобуття внутрішньої рівноваги, упевненості у власних 

силах. 

 Вправа 1. «Хто Я?» 

 Вправа 2. «Знайди позитивні наслідки» 

 Вправа 3. «Об’ява» 

 Вправа 4. «Бінго» 

 Вправа 5. «Вибір» 

 Вправа 6. «Оціни себе» 

 Вправа 7. «Рефлексія» 

4. Особистісне зростання і 

мотивація до 

підприємницької 

діяльності 

Заняття 1. «Визначення справжнього «Я»» (2 години 40 

хвилин) 

Допомогти відкрити своє “Я” і усвідомити необхідність 

самовдосконалення, а також: знайомство з учасниками 

групи; ознайомити з метою, завданнями та правилами 

поведінки у групі та її основними принципами; розвиток 

комунікативних вмінь; з’ясування очікувань учасників щодо 

тренінгу; створення атмосфери взаєморозуміння та довіри. 

Вправа 1. «Я і моє ім’я» 

Вправа 2. «Лист до себе» 

Вправа 3. Міні-лекція «Особистісне зростання 

як процес розвитку індивідуальності 

особистості» 

Вправа 4. «Розповідь про якість, яку найбільше 

ціную» 

Вправа 5. «Мої добрі справи» 
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  Заняття 2. «Пізнаємо свою особистість» 

Сприяти розвитку самопізнання як особливого шляху до 

вдосконалення власного «Я». 

 

 

Вправа 1. «Моє ласкаве ім’я» 

Вправа 2. «Сократ і ми» 

Вправа 3. «Якщо сталося б то ..., то я б 

зробив...» 

Вправа 4. «Крила впевненості» 

Вправа 5. «Найчарівніша і найпривабливіша» 

  Заняття 3. «Розвиваємо відкритість до оточуючих» 

Розвиток відкритості, щирих емоцій, почуттів. 

 

Вправа 1. «У чому мені пощастило в цьому 

житті» 

Вправа 2. «На якій я сходинці?» 

Вправа 3. «Комісійний магазин» 

Вправа 4. «Зате ...» 

Вправа 5. «Чемодан в дорогу» 

  Заняття 4. «Саморозкриття та усвідомлення сильних 

сторін особистості» 

Продовжити формувати позитивну «Я-концепцію» у 

кожного з учасників тренінгу; розвивати впевненість у 

досягненні поставленої мети; активізувати процес 

саморозкриття, самопізнання і відкрити в собі сильні 

сторони, тобто такі якості, які людина цінує і приймає, які 

надають їй почуття внутрішньої стійкості і довіри до самої 

себе. 

Вправа 1. «Мій образ»  

Вправа 2. Притча про майстра  

Вправа 3. «Що я даю людям і чого від них 

чекаю?»  

Вправа 4. «Вільний» 

Вправа 5. Метафора 

 

  Заняття 5. «Як тебе сприймають інші?»  

Формувати і розвивати настанови на самопізнання і 

самовдосконалення власного «Я-образу», розвиток 

особистісно значущих якостей. 

Вправа 1. «Мій друг сказав би про мене, що я...»  

Вправа 2. «Незакінчене речення»  

Вправа 3. «Бар’єри»  

Вправа 4. Вправа «Я тобі вибачаю»  

Вправа 5. Притча «Скибка хліба» 

5. Лідерський потенціал і 

оволодіння методами 

впливу 

Заняття 1 «Хто такий лідер?» (2 години 40 хвилин) 

Сприяти знайомству між членами групи, з’ясувати, хто 

такий лідер, його функції та якості 

 

Вправа 1. «Знайомство» 

Вправа 2. Визначення очікувань учасників «Пік 

лідера» 

Вправа 3.Міні-лекція « Лідер – це хто?» 

Вправа 4. «Асоціативний ланцюжок» 

Вправа 5. «Телеграма кумиру» 
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  Заняття 2. Лідер як особистість (2 години 40 хвилин) 

Визначити модель лідера як особистості авторитетної в 

сфері ресторанної індустрії, сприяти розвитку навичок 

самопізнання, саморозвитку та самокерованості у 

майбутніх фахівців ресторанного бізнесу. 

Вправа 1. «Привітання-інтерв’ю» 

Вправа 2. «Рефрейминг» 

Вправа 3. Міні-лекція «Визначення моделі 

лідера як особистості авторитетної в сфері 

ресторанної індустрії» 

Вправа 4. «Аукціон лідерських якостей» 

  Заняття 3. «Як стати лідером» (2 години 40 хвилин) 

Актуалізувати внутрішні здобутки учасників тренінгової 

групи, сприяти усвідомленню необхідності 

самовдосконалення та прагнення до особистісного росту і 

саморозвитку. 

Вправа 1. «Ти і твоє ім’я» 

Вправа 2. «Якщо…, то…» 

Вправа 3. «Через самовдосконалення до лідера» 

Вправа 4. «Малюнок з пляшки» 

  Заняття 4. Етичний кодекс лідера (2 години 40 хвилин) 

Показати особливості впливу лідера на його оточення, 

сприяти розвитку лідерських якостей в учасників групи, 

перевірити їх готовність взяти на себе відповідальність 

за рішення задачі, здатність ефективно працювати і 

спілкуватися з оточуючими. 

Вправа 1. Привітання «Підняти настрій» 

Вправа 2. Геній маркетингу 

Вправа 3. «Кодекс лідера» 

Вправа 4. Важка розмова 

Вправа 5. Рефлексія «Дотягнись до зірок» 

 

  Заняття 5. Лідер переговорів 

Показати природу лідерських якостей під час ведення 

переговорів з групою, сприяти розвитку лідерського 

потенціалу, навчити управляти власними емоціями. 

Вправа 1. «Привітання» 

Вправа 2. Круїз 

Вправа 3. « Я хочу сказати...» 

Вправа 4. Вправа «Пам’ятка лідеру» 

Вправа 5. Підведення підсумків тренінгу 

Програма тренінгу розрахована на 60 години, кожний блок в середньому по 12 годин.  
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Додаток Д 

КОМПЛЕКСНА ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНИХ УМОВ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

У нинішніх умовах стрімкого розвитку ресторанного бізнесу в Україні 

виникає протиріччя між вимогами професії, запитами суспільства і рівнем 

сформованості професійно важливих якостей майбутніх фахівців, що потребує 

наукового і практичного його розв’язання.  

Специфіка розвитку ресторанної справи значною мірою залежить від 

людей, що безпосередньо працюють в сфері ресторанних послуг. Людський 

чинник у ресторанній індустрії відіграє ключову роль, адже задоволення потреб 

сучасного споживача на високому рівні потребує уваги саме окремої особистості, 

фахівця, професіонала, що завжди вміло забезпечить зворотній зв’язок, а, отже, і 

позитивне враження про заклад. 

Тому кожен керівник закладу ресторанного господарства, який прагне 

досягти успіху в своїй справі, має розуміти важливість питання щодо 

професійної підготовки і формування професійних якостей у персоналу.  

Особистість професійно компетентного фахівця ресторанного бізнесу 

представляється в його внутрішній цілісності, де професійне й особистісне тісно 

пов’язані системою цінностей. Будь-які професійні знання, перш ніж втіляться в 

діяльності, наповнюються ціннісним змістом, стають внутрішнім переконанням 

фахівця, частиною його оціночних і понятійних категорій, установок, 

поведінкових стереотипів. З огляду на сказане, формування професійно 

компетентного працівника галузі ресторанної індустрії вимагає розвитку таких 

компонентів особистісного потенціалу майбутнього фахівця: комунікативної, 

мотиваційної, емоційно-вольової, індивідуально-психологічної сфер і 

професійної спрямованності, що обумовлює сформованість основного мотиву 

розвитку потенціалу особистості – потребу в саморозвитку й самореалізацїї. 

 

Тема 1. Оптимізація адаптаційного входження у навчально-професійну 

діяльність 

Вступ до тренінгу 

На першому курсі відбувається глибока психологічна перебудова 

особистості студента, адаптація (лат. adapto – пристосовую) колишнього 

абітурієнта до студентського життя. Цей процес пов’язаний з руйнуванням 

попередніх стереотипів, що може привести до нервових зривів, стресових 

реакцій, порівняно низької успішності, труднощів у спілкуванні. Ці особливості 

переорієнтації зі шкільного життя на нові принципи, пов’язані зі зменшенням або 

відсутністю батьківського і вчительського контролю, необхідністю самостійного 
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вирішення проблем побуту і самообслуговування (особливо при переході з 

домашніх умов до гуртожитку), життєдіяльності в нових соціальних умовах, 

засвоєння великих за обсягом масивів інформації у високому темпі тощо, мають 

різні наслідки для студентів з різним типом нервової системи, темпераменту, 

характеру, різних здібностей. Тому для вироблення стратегії і тактики, які б 

забезпечували оптимальну адаптацію студентів до вищого навчального закладу, 

важливо створити такі психологічні умови, на основі яких будуватиметься 

система залучення майбутніх фахівців до нових видів діяльності, нового кола 

спілкування, урахувати структуру домінуючих мотивів, рівень самооцінки, 

здатність до свідомої регуляції поведінки. Ці знання нададуть можливості 

викладачеві запобігти дезадаптивному синдрому, психологічному дискомфорту, 

скоротити процес адаптації студента до навчання у ЗВО [231]. 

Мета тренінгу: сприяти згуртуваності нового колективу, його активній 

взаємодії. Забезпечити позитивну атмосферу в групі. Навчити працювати гуртом. 

Завдання тренінгу: 

1. Формувати сприятливий психологічний клімат в групі майбутніх 

фахівців ресторанного бізнесу; 

2. Сприяти усвідомленню кожним учасником своєї ролі, функцій в 

групі; 

3. Розвивати вміння працювати в команді; 

4. Активізувати бажання до згуртованості всього колективу. 

Програма тренінгу включає теоретичний блок та практичні вправи: 

Теоретичний блок: 

• Розуміння поняття «адаптація»;  

• Визначення адаптації, як необхідного процесу для професійної 

діяльності фахівців ресторанного бізнесу; 

• З’ясування цілей, основних етапів проходження адаптації  

Практичний блок: 

• Метод мозкового штурму; 

• Групові дискусії; 

• Психодинамічні вправи; 

• Арт техніки; 

• Притчі; 

• Релаксація. 

Учасники тренінгу: майбутні фахівці ресторанного бізнесу (студенти 1 

курсу). 

Тривалість тренінгу: 5 занять 

Тривалість заняття: 2 години 40 хвилин (з перервою в 15 хвилин)  

Правила тренінгу 

«Тут і тепер». Для всіх нас існує тільки це коло й тільки ці люди, які зараз 

перебувають поряд із вами. Важливо тільки те, про що говоримо, те, що бачимо, 

чуємо й відчуваємо. Важливий наш пульс, серцебиття, наше світовідчуття лише 

цієї конкретної миті.  
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«Відвертість і відкритість». Тобто всі ми тут для того, щоб бути собою, а 

не для того, щоб комусь щось показати чи довести. Ми прийшли сюди для 

набуття досвіду, і від того, наскільки ми можемо бути відкритими для себе та 

інших, залежатиме якість цього досвіду.  

«Конфіденційність». Усе, що тут сьогодні діятиметься, не можна 

розголошувати за межами цієї групи. Тут ми довіряємо одне одному свої думки, 

їх не можна виносити за межі групи без дозволу учасників тренінгу.  

«Принцип – Я». Усе сказане (зроблене) тут можна казати (робити) тільки 

від свого імені. Неприпустимі фрази на зразок «Ми вважаємо», «Ми хочемо» 

тощо. Можна казати лише «Я хочу сказати», «Я так думаю», тощо.  

«Активність». Усе, що ви зможете й побажаєте взяти від нашої зустрічі, ви 

візьмете, якщо будете активними. Чим більше активності ви виявите, тим більше 

відповідей на свої запитання отримаєте. 

Хід роботи 

Заняття 1. «Я і новий колектив»  

Мета: Допомогти відкрити своє «Я» і усвідомити необхідність 

самовдосконалення, а також: знайомство з учасниками групи; ознайомити їх з 

метою, завданнями та правилами поведінки у групі та її основними принципами; 

розвиток комунікативних вмінь; з’ясування очікувань учасників щодо тренінгу; 

створення атмосфери взаєморозуміння та довіри. 

Час: 2 год 40 хв  

Вправа 1. «Знайомство» 

Мета – відпрацювати навички вміння короткої самопрезентації; визначити 

особливості самовираження учасників за допомогою асоціативних засобів, 

досягти відчуття розкутості, відкритості; організувати групову роботу 

переключенням уваги та емоцій учасників на «тут і тепер». 

Час: 10 хвилин 

Учасники сідають у коло. Це перш за все можливість відкритого 

спілкування, відчуття особливої згуртованості, яка полегшує взаєморозуміння та 

взаємодію. 

Кожен учасник повинен відрекомендуватися. Для цього він називає своє 

ім’я, походження свого імені (за словником, сімейна історія тощо). Далі для 

більш детального розкриття своєї особистості він називає з ким він хотів себе 

асоціювати. Наприклад, відносно: 

- епітетів (веселий, жартівливий…); 

- кольору (червоний, жовтий…); 

- стихій (вогонь, вода, земля, повітря); 

- пори року (весна, осінь, зима, літо); 

- тварини ( кіт, собака, тигр, кріль…). 

Обговорення:  

- що нового дізналися про своїх одногрупників 

-  чи з’явилось відчуття розкутості, відкритості? 

Вправа 2. Міні - діалог з учасниками тренінгу про перші враження від 

особливостей навчання у ВНЗ 
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Мета: визначення перших вражень від навчального процесу в ВНЗ, 

проговорення можливих конфліктних ситуацій і непорозумінь в процесі 

навчання майбутніх фахівців ресторанного бізнесу. Аналіз очікувань і 

порівняння їх з реальними проявами студентського життя на початковому етапі 

навчання. 

Час: 20 хвилин 

Запитання відкриті. Відповідь потрібно записати на аркуші паперу. Після 

письмового опитування, заслухати і обговорити кожне із запитань. Виділити 

найбільш позитивні враження від навчального процесу, а також нагальні 

проблеми, що виникли, і спільно знайти їх способи розв’язання.  

Студентам пропонується дати відповіді на наступні питання: 

1. Скажіть, будь ласка, якими були Вашi першi враження вiд ВНЗ i вiд 

навчання в ньому? 

2. 3 якими проблемами Ви вже зустрiлися? 

З. Якi враження у Вас були пiсля перших семiнарiв? 

4. Що дасть Вам, на Вашу думку, навчання в ВНЗ? 

5. Яким Ви уявляєте собi студентське життя? 

Вправа 3. Міні-лекція «Адаптація» 

Мета: з’ясувати поняття «адаптація», закріпити знання про етапи 

адаптаційного процесу, визначити зміст «професійної адаптації» 

Час: 25 хвилин. 

Поняття «адаптація» або «пристосування» має багато інтерпретацій і 

застосовується в різних областях. Термін «адаптація» уперше був уведений 

Аубертом і став широко вживаним у медичній і психологічній літературі, де він 

означав зміну чутливості аналізаторів під впливом пристосування органів чуття 

до діючих подразників. 

Відтак можна виділити три взаємопов’язані і взаємообумовлені етапи 

професійної адаптації.  

Довузівський − пов’язаний із професійною орієнтацією. На цьому етапі 

відбувається знайомство зі світом професій, визначення сфери майбутньої 

професійної діяльності, виявлення мотивацій, схильностей, особистісних 

якостей, передумов до обраної професії. 

Вузівський − етап професійної підготовки. Здійснюється формування 

професійної орієнтації, розвиток професійних умінь і навичок, якостей 

особистості, становлення і розвиток професійної самосвідомості. 

Післявузівський − етап трудової діяльності. На цьому етапі молодий 

фахівець пристосовується до умов діяльності, колективу, нового соціального 

статусу, тобто відбувається професійне та особистісне «входження» в трудову 

діяльність, реалізація особистісного і професійного потенціалу фахівця. 

Професійна адаптація виступає важливим складовим елементом системи 

підготовки компетентних фахівців і повинна здійснюватися на всіх етапах, 

починаючи з довузівського і закінчуючи післявузівським. 

Важливим етапом професійної адаптації є професійна орієнтація, яка 

формує правильне уявлення про майбутню професію. 
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Загальні поради студентам щодо інтеграції: 

• Не очікуйте опіки, а розраховуйте на дружню підтримку оточуючих, 

яка надасть Вам відчуття рівності, потрібності та незалежності, тому: 

• Зверніться по допомогу для того, щоб вільно орієнтуватися в 

університетському містечку. 

• Не допускайте зайвої опіки, намагайтесь стати самостійним в 

обслуговуванні. 

• Прагніть виконувати посильну і цікаву роботу, підтримуйте 

охайність і порядок на робочому місці. 

• Не уникайте тих, хто готовий прийти Вам на допомогу. 

• Будьте активними у отриманні нових знань. 

• Не створюйте емоційну напругу у відносинах із одногрупниками, 

намагайтесь завжди бути приязним і доброзичливим. 

• Не зловживайте своїм становищем, бережіть свою людську гідність. 

• Змістовно проводьте свій вільний час із іншими студентами, 

набувайте хороших друзів. 

• Будьте оптимістом, вірте у свої можливості і пам’ятайте, що Ви 

потрібні іншим людям. 

Якщо у Вас виникли проблеми у навчанні Вам слід: 

• Дати викладачу можливість допомогти Вам (залучити викладача до 

процесу розв’язання проблеми, якщо немає конкретного способу її розв’язання 

без його участі). 

• Впевнено відстоювати свою точку зору, але з повагою і ввічливо 

ставитись до викладача. 

• Звернути увагу викладача на позитивні моменти, на те, що Ви 

засвоїли на його лекціях, а не скаржитися на свої проблеми. 

• Зрозуміти, що викладач більше зацікавлений в успішності Вашого 

навчання, аніж у виставленні поганої оцінки. Ваше бажання вчитись є 

найкращим стимулом для отримання допомоги від викладача. 

Вам не слід: 

• Публічно висловлювати свою розлюченість, різку незгоду. Ні в 

якому разі не тисніть на викладача. 

• Плакати, благати викладача про зниження вимог. 

• Зловживати виразом: «Ви зобов’язані...». 

• Висловлювати нерозумні або занадто обтяжливі прохання. 

• Висувати вимоги до викладача щодо додаткового використання його 

часу. 

Поради студентам щодо роботи в аудиторії 

• Не бійтеся відвертого спілкування з викладачем щодо проблем, які 

виникли у розумунні навчального матеріалу. 

• Якщо Ви відчуваєте, що можете виконати завдання іншим чином, 

поясніть викладачу, як саме можете це зробити. Наприклад, якщо Ви маєте вади 
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зору чи ДЦП, Ви маєте право замість виконання контрольної роботи у 

письмовому вигляді виконати її в альтернативному (електронному) форматі. 

• Попросіть викладача забезпечити Вас детальним планом та опорним 

конспектом навчального курсу, при цьому якщо матеріали Вам потрібні в 

альтернативному форматі, повідомте його завчасно, ще до початку занять. 

• Пам’ятайте, що Ви маєте право вибирати зручні місця в аудиторії. 

• Сміливіше відповідайте на запитання, беріть участь в обговоренні – 

це допоможе Вам пов’язати нову інформацію з тим, що Ви вже знаєте. 

Поради щодо написання контрольних, екзаменаційних робіт 

• Намагайтесь заздалегідь отримати питання до іспиту, з яких було б 

зрозуміло, який матеріал винесено на іспит і в якій формі він буде проходити. 

З’ясуйте, які у викладача вимоги до відповіді на «відмінно». 

• Отримайте дозвіл користуватися під час іспиту простими засобами: 

калькуляторами, чернетками. 

• Обговоріть з викладачем, в якій формі Вам буде зручніше 

виконувати специфічні аспекти стажування (практики). 

Практичні рекомендації для адаптації студентів-першокурсників 

1. Не порушувати норм та правил поведінки. 

2. Брати активну участь у заходах, які проводяться. 

3. Виконувати рекомендації викладачів щодо навчання. 

4. Співпрацювати з групою та завжди підтримувати один одного. 

5. Регулярно відвідувати заняття. 

6. Стримувати негативні емоції. 

7. Бути впевненим у собі і своїх діях. 

8. Проявляти активність і жити життям ВНЗ. 

9. Не відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує. 

10. Бути цілеспрямованим, ставити перед собою чітку мету та досягати її. 

11. Концентрувати свою увагу на навчанні. 

12. Співпрацювати з викладачами та студентами. 

13. Самовдосконалювати свої знання. 

14. Вирішувати всі проблеми з куратором. 

15. Ввічливо та з розумінням ставитись до людей із особливими потребами. 

16. Не боятись пробувати щось нове для себе. 

17. Поважати думку оточуючих. 

18. Відповідати на парах. 

19. Намагатись досягти нових та корисних знань. 

20. Радіти кожному дню, проведеному у ВНЗ, адже цей період – 

неповторний 

Обговорення:  

- визначення поняття «адаптації»;  

- з’ясування основних етапів адаптаційного процесу;  

- аналіз цілей адаптації як процесу пристосування до нового 

колективу. 
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Вправа 4. « Що нас об’єднує» 

Мета – підкреслення значущості згуртованості групи; формувати почуття 

розкутості, позитивного емоційного ставлення до членів студентської групи. 

Час: 15 хвилин 

Всі члени стають у коло з м’ячем. Один із учасників кидає м’яч іншому і 

називає йому ту психологічну якість, яка об’єднує їх обох. При цьому 

супроводжує словами: «Я думаю, нас з тобою об’єднує…» і називає певну якість. 

Наприклад: «Я думаю, нас об’єднує така якість як відвертість», «Мені 

здається ми з тобою життєрадісні». 

Той хто отримує м’яч відповідає: «Я згоден», а якщо ні – «Я подумаю». 

Той до кого потрапив м’яч продовжує завдання, передаючи м’яч іншому. 

Обговорення:  

- Що сподобалось?  

- Що викликало ускладнення: ствердження чи відповіді? 

Вправа 5. «Вузлик на пам’ять» 

Мета – отримати і закріпити знання щодо структури освітнього закладу 

навчання; зняти напругу учасників групи через включення їх у групові фізичні 

дії; створити в групі атмосферу взаємної відповідальності, емоційної свободи, 

радості від колективного успіху; об’єднати учасників для вирішення задачі на 

основі партнерства. 

Час: 15 – 20 хвилин. 

Ця гра є пізнавальною та фізичною одночасно. За її допомогою можна 

надати можливість дістати та закріпити знання щодо інформації про устрій 

навчального закладу, про керівний склад університету тощо. 

Групу розбивають на 3-4 підгрупи. Кожна підгрупа отримує від керівника 

один і той самий блок питань. Завдання: якомога скоріше відповісти на 

запитання у списку та віддати відповіді керівникові. Команда сама визначає для 

себе тактику гри: все робиться разом, відповіді шукають паралельно за кількома 

напрямами, кожен відповідає на одне з питань. Керівникові не слід підказувати 

варіанти роботи над завданням, достатньо лише відмітити, що гравці вільні у 

виборі тактики проведення гри. Як правило, кількість питань повинна 

відповідати кількості хвилин, тобто 10 питань – 10 хвилин. 

Орієнтовні запитання: 

1. Скільки імен починається з літери О у групі…? 

2. Прізвище ректора інституту…? 

3. Кафедра готельно-ресторанного бізнесу знаходиться…(кабінет №, 

поверх)? 

4. Кафедра технологій і організації ресторанного господарства 

знаходиться…(кабінет №, поверх)? 

5. Права та обов’язки студентів закріплені законом України…? 

6. Адреса гуртожитку…? 

7. Ваше професійне свято святкується..? 

8. Бібліотека знаходиться…? 

9. День студента святкують…? 
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10. Хто займається у секції футболу…? 

11. Прізвище заступника декана з виховної роботи…? 

12. Скільки студентів вашої групи проживає у гуртожитку? 

Питання підібрані спеціально, щоб перевірити: 

- наскільки майбутні фахівці ресторанного бізнесу встигли ознайомитись 

один з одним; 

- знання щодо розташування кабінетів; 

- про керівний склад; 

- знання щодо прав студентів; 

- знання деяких харпктеристик студентів ( дата народження, 

місце проживання, захоплення). 

Обговорення:  

- Що було важко виконати: завдання особистісного плану чи 

загального?  

- Який настрій характерний на даний момент? 

Вправа 6. «Комплімент» 

Мета – підвищення самооцінки; досягти підвищення самооцінки шляхом 

свідомого підкреслення позитивної якості іншої людини та створити атмосферу 

позитивного емоційного комфорту у групі. 

Час: 15 хвилин. 

Комплімент – свідоме підкреслення позитивної якості в людини. Учасники 

сідають у коло та роблять по черзі комплімент своєму сусідові. Сусід дякує та 

робить комплімент наступному учаснику. 

Обговорення:  

- Що викликало ускладнення 

- Який комплімент був найбільш вдалим? 

Вправа 7. «Зворотній зв’язок» 

Надається слово кожному учасникові (приблизно по 5 хвилин): 

1. Що я зараз відчуваю? 

2. Чого я сьогодні навчився? 

3. Яким я хочу бути завтра?  

Після обговорення очікувань і результатів тренінгу, тренер пропонує 

поплескати в долоні один одному за плідну співпрацю і проведений час 

разом [258, 259]. 

Заняття 2 «Емоційна адаптація до учасників групи» 

Мета: сприяти згуртованості колективу, розвиток навичок і умінь 

адекватно емоційно реагувати на дії учасників групи. 

Час: 2 години 40 хвилин 

Вправа 1. «Знайомство» 

Мета: сприяти формуванню вільної і комфортної атмосфери в групі; 

з’ясувати настрій учасників; визначити рівень розуміння власного емоційного 

стану. 

Час: 15 хвилин 

Завдання – назвати своє ім’я і закінчити речення: 
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- Моє навчання у ВНЗ - це ...  

- Найбільше я люблю ... 

- Моя майбутня професія - це ... 

Таким чином, можна проаналізувати уявлення першокурсників про 

навчання, про свою професію; уподобання та інтереси тудентів. 

Обговорення: 

- Який настрій після виконання вправи і, який був характерний перед 

початком заняття? 

- Про що було важко говорити? 

- Чия відповідь здалася оригінальною? 

Вправа 2. «Як стати своїм»  

Мета – навчитися правильній самопрезентації в новому колективі; сприяти 

регуляції емоційного стану учасника вправи, його напруги під час доповіді перед 

групою. 

Час: 20 хвилин 

Учасникам тренінгу пропонується ситуація, коли студент нікого не знає із 

членів своєї академічної групи, але хоче познайомитися з ними й увійти в 

контакт. Для цього йому необхідно сказати кілька фраз, щоб на нього звернули 

увагу, сприйняли як «свого». Програється кілька варіантів такого знайомства, 

після чого проводиться обговорення. Роль однокурсників – надання зворотного 

зв’язку в процесі пошуку оптимальної моделі поведінки (адекватної нормам 

студентського середовища). 

Обговорення: 

- Чи завжди дії групи були справедливі по відношенню до нового 

студента?  

- Що відверто заважало знайти слова для знайомства з новою групою? 

- Як потрібно правильно відрекомендуватися, щоб стати «своїм» у 

новому колективі? (Приклад). 

Вправа 3. «Знайди своє місце» 

Мета – досягти єдності дій групи завдяки партнерству в умовах 

комунікації; завдання: перевірити на практиці ефективність партнерства в 

умовах комунікації і її відсутності; впливу договору на досягнення групової цілі; 

виявити лідерські здібності учасників; пробудити командні емоції: 

взаємопідтримки, відповідальності, згуртованості. 

Час: 20 хвилин 

Всі учасники стають в коло обличчям назовні, беруться за руки. Керівник 

пояснює правила гри: протягом першого етапу гри не можна розмовляти, 

обмінюватись інформацією. Кожен з учасників визначає для себе місце у кімнаті, 

куди він хотів би добратись. Це місце може знаходитись не тільки навпроти, але 

й позаду нього чи в інший бік. По команді керівника кожен має як найшвидше 

досягнути задуманого місця і зоставатися там не менше 3 секунд. 

Після того, як усі встигнуть побувати на улюблених місцях, можна 

сповістити керівнику про виконання групового завдання. Чим швидша команда 

виконає завдання, тим кращий результат буде зафіксований в кінці гри. По 
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завершенні пояснювання правил керівник ще раз нагадує, що спілкування між 

учасниками категорично заборонено. Крім того, кожен раз, коли гравці 

розімкнуть руки керівник зупиняє рух до повного з’єднання у коло (витрачений 

час рахується до загального і звісно погіршує результат). Звучить команда 

«Старт!» Коли керівник отримає від команди звістку, що кожен дійшов до 

наміченої цілі, він повідомляє результат – скільки часу витрачено на вирішення 

групової задачі. 

Переходимо до другого етапу. Тут існують ті ж правила, за винятком 

одного – гравцям дозволяється розмовляти, вони можуть висунути будь-яку 

групову стратегію. Проводиться другий етап, по завершенні якого керівник 

повідомляє результат. 

Обговорення:  

- Що сподобалось?  

- У чому полягали складності?  

- Прокоментуйте, будь ласка, результати першого та другого етапів.  

- У чому полягає причина таких результатів?  

- Чи можете ви пригадати життєві ситуації, які викликали у вас подібні 

емоції? 

-  Хто хотів би поділитися своєю історією у групі? 

Примітка. Як правило, отримавши можливість спілкуватися, група 

домовляється про напрямок узгодженого руху. Таким чином, їй вдається з 

меншим розривом кола досягти поставленої цілі, і гра закінчиться скоріше. 

Такий результат дає можливість за допомогою ефективного спілкування швидше 

досягнути групового порозуміння. Усвідомлення того, що перемога групи була 

досягнута особистісними перемогами кожного, але завдяки встановленню 

ефективних відносин партнерства – важливий результат заняття. Але можуть 

бути випадки, коли другий етап займає більше часу. Як правило, такий 

парадоксальний результат є наслідком боротьби за лідерство між кількома 

гравцями групи. При розв’язанні подібної ситуації керівник може обговорити 

тему лідерства. Інколи корисно дозволити групі ще раз пройти останній етап гри, 

щоб на практиці апробувати критичні зауваження і намагатися досягти кращого 

результату. 

Вправа 4.«Груповий портрет» 

Мета: створення емоційного комфорту. 

Час: 20 хвилин. 

У нас відкрилася унікальна фотостудія. У ній можна зробити груповий 

портрет. Учасники групи розташовуються так, щоб всі потрапили в «кадр» 

(простір «кадру» умовно позначається) і, щоб всім в цьому просторі було 

комфортно. У процесі переміщення йде обговорення: 

- Чи добре йому; 

- Затишно; 

- Чи не хоче розташуватися ближче до когось або відсунутися; 

- Чи немає бажання попросити когось іншого змінити своє розташування в 

просторі. 
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Після різних переміщень і трансформацій (до речі, всі вони відбуваються 

без коментарів і пояснення), ведучий просить учасників підготуватися до зйомки 

і фотографує групу. 

Обговорення: 

- Чи дійсно було комфортно на зайнятому місці серед інших учасників 

групи? 

- Як можна пояснити такий розподіл учасників? 

- Хто відразу зрозумів, де хоче стояти? Кому важко було визначитися з 

власним місцем для спільного фото? 

Вправа 5. «Золота нагорода» 

Мета: розвиток позитивного самосприйняття і підвищення самооцінки. 

Час: 20 хвилин. 

Один з членів групи виходить з кімнати, інші учасники характеризують 

його, називаючи його риси, властивості, звички і т.п., думки про того, хто 

вийшов висловлюються тільки в позитивному ключі. Хтось із групи веде 

протокол, записуючи зміст висловлювань і їх авторів. 

Потім запрошується учасник, що виходив за двері і йому зачитується 

перелік думок, але без вказівки кому вони належать. Завдання учасника, що 

виходив - послухати висловлювання і визначити їх авторів. Якщо виникають 

труднощі, група допомагає відгадувати. 

Якщо учасник не погоджується з думкою про себе, тоді член групи, якому 

належить ця думка, обґрунтовує власні висловлювання. 

Обговорення: 

- Що відчував учасник, який перебував за дверима, коли виходив під час 

вправи? Що відчуває зараз? 

- Що відбувалося в групі, на думку решти? Що вони відчували? Що 

відчувають зараз? Які виникають думки? 

Вправа 6. «Відчуй іншого» 

Мета – зняття напруги учасників групи через включення їх у групові 

фізичні дії, відчути тепло ближнього; розвинути почуття приналежності до 

групи. 

Час: 15 хвилин. 

Учасники сідають у коло на стільці, в середині кола лежить також коло із 

паперу. Ведучий: «Давайте, візьмемось за руки. Утворилось 2 кола: одне 

всередині із паперу, друге – зовні – це ми з вами. Пропоную привітатись один з 

одним, але заплющивши очі. Зараз, я доторкатимусь до того, хто сидить поруч 

від мене, він прийме моє привітання і таким же чином доторкнеться до свого 

сусіда, передаючи привітання йому і так далі, поки моє привітання не 

повернеться знов до мене, тільки уже з іншої сторони. Чудово! А зараз ми 

відкриваємо очі. Поглянемо на коло, що лежить посередині, на що воно схоже, 

що можна створити? Візьмемо олівці різного кольору та папір. Кожен на аркуші 

паперу у вигляді пелюстки, напишість свої психологічні якості й прикріпіть його 

до кола з паперу. 

В середині кола з паперу напишемо група №… 
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Закінчивши роботу, прочитаємо які риси притаманні членам нашої групи. 

Обговорення:  

- Чи виникали труднощі при опису своїх психологічних якостей?  

- Яких якостей не вистачає?  

- Що потрібно робити, щоб не втратити цей набір психологічних якостей 

групи?  

Вправа 7. «Що я отримав на цьому занятті» 

Мета: з’ясувати емоційний стан кожного учасника; визначити рівень 

розуміння адаптації до нового середовища. 

Час: 10 хвилин. 

Учасники в колі або просто по черзі висловлюють думки щодо заходу на 

якому були присутні. Такі письмові рефлексивні примітки стануть складовою 

зворотного зв’язку учасників та ведучого. Важливо відповісти на такі запитання: 

- Чи змінився настрій від початку тренінгового заняття? Що цьому 

посприяло? 

- Кому було важко включитися в роботу чи виконувати певні вправи? 

Чому? 

- Кому важко адаптуватися до нового середовища? [260, 261]. 

Заняття 3 «Позитивна спрямованість на майбутнє» 

Мета: формувати позитивну спрямованість щодо навчання у ВНЗ; сприяти 

активній співпраці і взаємодії зі студентами та колективом викладачів 

начального закладу. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1 «Психологічна розминка» 

Мета: створити атмосферу невимушеності; сприяти гарному настрою 

учасників; налаштувати на роботу. 

Час: 15 хвилин. 

Для її проведення необхідний м’яч. Ведучий кидає м’яч кому-небудь з 

учасників, говорить будь-яке слово, пов’язане з обраною професією учасників 

тренінгу, хто зловив м’яч, повинен його кинути іншому, сказавши також слово 

щодо обраного фаху, перше, що з’явилося на думці. 

Обговорення: 

- Який настрій був до виконання вправи і який характерний на даний 

момент? 

- Чи важко було придумати миттєві асоціації? 

Вправа 2. «Нападаючий і той, хто захищається» 

Мета: Закріплення навичок адекватного емоційного реагування. 

Час: 20 хвилин. 

Вправа виконується в парах, учасники ведуть діалог. «Нападник» (він 

може прийняти роль викладача або майстра) говорить своєму партнеру, як він 

повинен себе вести та, що він повинен робити. «Той, що захищається» 

виправдовується, говорить про те, як він старається, через 5-10 хвилин вони 

обмінюються ролями. 

Обговорення:  
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- Як почувалися учасники в тій чи іншій ролі?  

- Як сприймали партнера?  

- Чи відповідають зіграні ними ролі їх способу дії в реальному житті? 

Вправа 3. «Молекули і атоми» 

Мета: Зняття напруги, формування групової згуртованості. 

Час: 20 хвилин. 

Учасники розходяться по кімнаті (грає тиха музика). 

Інструкція: «Кожен з вас – самотній атом, блукаючий в просторі. Ви 

зустрілися один з одним, іноді навіть легко стикаєтеся. Але іноді ви отримуєте 

можливість об’єднатися в молекули. Ви будете робити це за моєю командою. 

Число атомів в молекулі називаю я». Числа (називаються різні і кілька разів), але 

так, щоб жоден учасник не залишився «самотнім атомом», обов’язково, хоча б 

раз, необхідно назвати число всіх учасників групи.  

Обговорення: 

- Чи у всіх товариствах «об’єднаних молекул» було приємно 

знаходитися? 

- Чи виникали якісь труднощі при виконані вправи? 

Вправа 4. «Незалежна поведiнка» 

Мета: сприяти розвитку незалежної поведiнки, здатностi самостiйно 

приймати рiшення в ситуації тиску з боку групи. 

Час: 20 хвилин. 

Ведучий пропонує вiдтворити таку типову проблемну ситуацiю: 

студентська академгрупа проявляє негативне ставлення до активностi в навчаннi 

окремого студента. Пiсля його успiшної вiдповiдi на семiнарi деякi члени групи 

проявляють це: 

1) невербально; 

2) в iронiчних запитаннях («Чого ж ти так рвешся, ти у нас 

найрозумнiший?»); 

З) в звинуваченнях і погрозах («Ти хочеш, щоб ми виглядали дурнями? 

Почекай, зробимо тобi бойкот»). 

Студент повинен дати впевнену, але не агресивну вiдповiдь негативно 

налаштованiй групi. Якщо виникають складнощi, вiн може обрати собi 

“двiйника” (наприклад, когось із учасників тренінгу), який буде вербально або 

невербально доповнювати його вiдповiдь. 

Ведучий запитує учасникiв тренiнгу, з якими ще типовими складними 

ситуацiями вони зустрiчалися; далi вiдбувається рольове розiгрування цих 

ситуацiй. 

Обговорення: 

- Чи дійсно переконливими виявилися відповіді студентів? 

- Які рекомендації можна надати активному студенту і всій групі? 

- Як має реагувати викладач на дану ситуацію? 

Вправа 5.«Подарунок» 

Мета: Розвиток згуртованості, формування професійної етики. 

Час: 15 хвилин. 
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Учасники діляться на команди. Збираючись в гості до друга, кожна 

команда вибирає йому подарунок, але з умовою - подарунок повинен 

відображати діяльність (обрану професію) одного, бути недорогим і з гумором. 

Після обговорення команди представляють свої подарунки, 

характеризують їх. 

Обговорення: 

- Чому саме були обрані такі подарунки? 

- Чий подарунок абсолютно не характеризує обрану професію друга? 

- Що можна ще порадити в якості альтернативи для подарунка? [271]. 

Заняття 4. «Позитивна позиція в міжособистісному спілкуванні» 

Мета: Сприяти формуванню позитивних міжособистісних відносин в 

новому колективі; визначити шляхи попередження можливих конфліктів. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1. «Такі різні часи» 

Мета: Зняти напругу в групі; сприяти атмосфері невимушеності, 

внутрішньої легкості; налаштувати учасників на роботу. 

Час: 10 хвилин. 

Всі учасники пересуваються вільно, періодично зустрічаючись з іншими. 

За командою ведучого змінюються певні («дні»). Відповідно змінюється і 

поведінка учасників 

1-й день - на фоні «поганої» музики - поганий настрій. 

2 день - на фоні «поганої» музики - гарний настрій. (далі можна чергувати 

«хороша» музика - поганий настрій, хороша музика - гарний настрій. Можна 

задавати емоцію: радість, гнів, мрійливість тощо). 

3 день - 20 століття (вітання через рукостискання). 

4 день - 16 століття (вітання через реверанси і церемоніальні фрази). 

5 день - 21 століття (стрімко, не помічаючи інших, стикаючись або 

відштовхуючи їх продовжувати вітатись) 

Обговорення: 

- Чи важко було придумати різні варіації привітань? 

- В які «дні» було найлегше (найважче) вітатися? Чому 

- Який настрій емоції на даний момент переповнюють? 

Вправа 2. «Карусель» 

Мета: Емоційна розминка; вибір позиції в спілкуванні. 

Час: 15 хвилин. 

Учасники в парах грають невеликі сценки з заданими ролями: квитковий 

контролер – «заєць»; продавець – покупець; вчитель - учень і т.д. 

Учасники самі обирають тактику поведінки і манеру спілкування 

(виключаються лайки і фізичні прийоми). Через 8 хвилин роботи в парах, 

партнери обмінюються ролями. 

Обговорення: 

- Яка роль сподобалася, а яка ні? 

- Що конкретно не сподобалося? 
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- Які почуття були характерні в ролі, що сподобалася, а які в тій, що не 

сподобалася? 

Вправа 3. «Суботник» 

Мета: виявлення лідера в групі; відпрацювання вибору позиції в 

міжособистістісній взаємодії. 

Час: 20 хвилин. 

Учасники, які виконують роль керівника, по черзі умовляють своїх 

співробітників вийти на суботник у їх власний вихідний. Дозволяються будь-які 

прийоми впливу крім лайок і фізичної сили. 

Обговорення відбувається за кожною обраною позицією. 

Обговорення: 

- Що було неприємно чути в свою адресу? 

- Хто виявився в ролі керівника найбільш толерантним? Чому? 

Вправа 4. «У кабiнеті завідуючого відділенням» 

Мета: навчити учасників тренінгу встановлювати контакт з людьми 

старишими за посадовою ієрархією; сприяти розвитку толерантності; розвивати 

уміння вести діловий діалог. 

Час: 25 хвилин. 

Учасникам тренiнгу задається така ситуацiя: кожному по черзi доведеться 

прохати ту чи iншу посадову особу (заступника директора, завідуючого 

відділенням, головного бухгалтера тощо) пiдписати заяву (на матерiальну 

допомогу, вiльне вiдвiдування занять тощо). Наперед вiдомо, що керiвник 

вiдмовить. Успiшним вважасться таке виконання вправи, коли учасник тренiнгу: 

1) дотримується норм дiлового спiлкування, відповідної дистанцiї та 

iєрархiї; 

2) викладає суть справи стисло i зрозумiло, супроводжуючи ї вагомими 

аргументами; 

3) говорить без зайвих емоцiй, але і не механiчно; 

4) якомога тривалiший час зберiгає не тiльки зовнiшнiй, а й внутрiшнiй 

спокiй. 

Обговорення: 

- Які емоції переповнювали при відчуті відвертої неприязні від ролі 

учасника «посадової особи»? 

- На, що варто звернути увагу при спілкуванні з людьми старшими за 

рангом? 

- Які прийоми будуть ефективні під час такого діалогу? 

Вправа 5. «Воскова паличка» 

Мета: Зняття психологічної напруги; визначити позиції учасників в групі. 

Час: 20 хвилин. 

Всі учасники утворюють коло. Один з них стає в середині, йому дається 

завдання стати рівно, опустити руки, поставити ноги разом, розслабитися і 

падати в якусь сторону. Решта учасників ставлять руки перед собою і 

підтримують того, хто наважився падати. 

Обговорення: 
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- Що відбувалося з учасником в центрі?  

- Що він відчував?  

- Що відчуває і думає зараз? 

- Що відбувалося з іншими членами групи?  

- Що відчували учасники на той момент?  

- Що відчувають і думають зараз учасники? 

Вправа 6. «Незакінчене речення» 

Мета: Аналіз умінь і знань отриманих під час тренінгового заняття. 

Час: 20 хвилин. 

Учасники по черзі продовжують незакінчене речення задане тренером. 

Варіанти незакінчених речень: 

«Я (назвати себе) побачив для себе сьогодні нове й цікаве – це те, що …» 

Обговорення:  

- Які емоції і настрій характерні? Чому саме так? 

- Що було важко виконувати? [225, 255]. 

Заняття 5. «Групова динаміка. Розвиток групової взаємодії» 

Мета: Сприяти активній груповій взаємодії; допомогти знаходити контакт 

зі всіма учасниками. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1«Особистий момент» 

Мета: сприяти знайомству за допомогою використання звичайних 

особистих речей учасників.  

Час: 20 хвилин 

Всі учасники по черзі по колу беруть в руки якусь власну річ і від її імені 

розповідають про себе (наприклад: «Я – олівець Тетяни, знаю її не дуже давно, 

але можу розповісти про неї таке...»). Під час вправи тренер фокусує увагу членів 

групи на тому, що вміння розкритися перед іншими - важлива особистісна якість, 

що сприяє встановленню контакту з людьми. Якщо людина не відкрита, не бажає 

розповідати про свої переживання й надії, промахи й невдачі, це, з одного боку, 

створює в інших враження успішності, добробуту цієї людини, але з іншого-

заважає побудові щирих стосунків, взаємодопомозі в групі. 

Обговорення: 

- З яким настроєм прийшли на тренінг? 

- Що варто зробити, щоб настрій став кращим? 

- Які очікування на сьогоднішній день? 

Вправа 2. «Секрет Джованні» 

Мета: Сприяти ефективній кооперації, допомогти учасникам усвідомити 

роль внутрішньо командної дисципліни і важливість вміння чути один одного.  

Час: 30 хвилин. 

Кожен член групи отримує одну або кілька карток, на яких написано по 

одній фразі. Кількість отримуваних учасниками карток залежить від кількості 

людей в групі. При необхідності число карток можна збільшити. 

На картках написані наступні фрази: 

• Джованні слухає тільки музику в стилі кантрі. 
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• У Джованні алергія на кішок. 

• Джованні лисий. 

• У Джованні немає машини. 

• Джованні не вміє готувати. 

• Єдина прикраса Джованні – перстень з печаткою. 

• Егон Айгенсінн – тренер Джованні. 

• Егон Айгенсінн лежить у ліжку з грипом. 

• Лізи Лонгбайн зараз немає в місті. 

• Вона знімає свій перший фільм «Мисливець». 

• Гаррі Піттбул абсолютно невинний. 

• Джованні дуже пихатий. 

• Тітка Роза – в Африці на сафарі. 

• Джованні ніколи не їсть суп. 

• Поблизу від квартири Марвіна немає дерев. 

• Белло любить грати під ліжком Джованні. 

• Белло не у воді. 

• Джованні любить тварин. 

• У Джованні є собака Белло. 

• Белло шість років. 

• Егон Айгенсінн часто ходить в оперу. 

• У Гаррі Піттбула є одна пристрасть: він пече кекси 

• Ліза Лонгбайн любить діаманти. 

• Гаррі Піттбул часто ходить на риболовлю. 

• Джованні придбав державні цінні папери.  

Далі ведучий зачитує наступний текст: 

«Джованні Великий - знаменитий важкоатлет. Сьогодні він дуже 

схвильований. Схвильований він тому, що відмовився виступати ввечері в 

показовому виступі, в якому бере участь його лютий суперник Гаррі Піттбулл. 

Джованні сказав: "Я не можу піти туди, поки я не знайшов це". Ваше завдання - 

розкрити секрет Джованні. Зробити це можна, якщо звести всю наявну на 

картках інформацію воєдино. Вся робота виконується усно. Показувати свою 

картку іншим забороняється. Ніхто не має права робити ніяких записів. 

Завдання буде вважатися виконаним, якщо дані відповіді на три питання: 

• Що втратив Джованні? 

• Хто це викрав? 

• Де це знаходиться? 

Кожен учасник отримує копію програми. 

Що було втрачено? 

• Маленьке кошеня 

• Квиток в оперу 

• Перука 

• Червоний кабріолет 

• Рецепт кексу 

• Діамантовий перстень 
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Хто це викрав? 

• Белло, собака 

• Егон Айгенсінн, тренер Джованні 

• Ліза Лонгбайн, його подруга 

• Гаррі Піттбул, його суперник 

• Його улюблена тітка Роза 

Де це знаходиться? 

• У міському парку 

• Під ліжком 

• У пральній машині 

• На дереві 

• У його купальному халаті 

Учасники обговорюють завдання та пропонують завершені варіанти 

відповідей ведучому. Ведучий відповідає тільки «так» чи «ні». При цьому 

ведучому необхідно застерегти учасників від простого перебору варіантів і при 

пред’явленні відповіді вимагати її обґрунтування. 

Правильна відповідь: Загублена перука. Її викрала собака Белло. Перука 

знаходиться під ліжком. 

Правильну відповідь складно знайти, якщо в групі не проявиться лідер, 

який візьме на себе виконання координаційної функції.  

Обговорення: 

- Чиї дії, висловлювання допомогли віднайти правильну відповідь? 

- Хто заважав виконувати завдання? Чому? 

Вправа 3. «Символ групи» 

Мета: сприяти згуртованості групи. 

Час: 15 хвилин. 

На дошці прикріплений ватман. Ведучий креслить на ньому коло. Кожен 

учасник по черзі підходить до ватману і прикріплює до кола свій символ (це 

можуть бути кольорові фігури з картону, на яких написані імена учасників). 

Разом коло та імена є символ групи. 

Обговорення: 

- На скільки згуртована група? 

- Що посприяло б кращій згуртованості колективу? 

- Як теперішня згуртованість впливає на адаптацію до навчального 

середовища? 

Вправа 4. «Безлюдний острів» 

Мета: створення умов для усвідомлення учасниками своїх цілей, 

цінностей; розвиток навичок ефективного спілкування та вміння діяти спільно. 

Час: 35 хвилин. 

За умовою гри вся група опинилася на великому океанському кораблі, що 

здійснює рейс через Атлантику. Подорож була приємною і цікавою. Однак в 

тропічних широтах корабель потрапив у шторм. У трюмах спалахнула пожежа. 

Група пересідає на шлюпки. Але сильний шторм розбиває шлюпки об рифи. 

Через деякий час команда опиняється на безлюдному острові. Місце для групи 
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невідоме. Крім того, що є в кишенях, більше нічого немає. За 15 хвилин група 

вирішує який це острів (розміри острова, ландшафт, клімат, рослинний і 

тваринний світ і т.д.). Група розповідає про своє рішення. 

За умовами гри острів віддалений від жвавих морських і повітряних 

шляхів. 

Пройшов місяць (перебування на острові може затягнутися на дуже довго), 

необхідно облаштовуватися.  

Після обговорення учасники відповідають на наступні питання: 

1. Як ви будуєте стосунки один з одним? 

2. Чи є у вас лідер, ватажок? Хто він? 

3. Яким чином ви вирішуєте найбільш складні питання у вашому житті? 

4. Як відбувається розподіл праці, обов’язків? Хто за що відповідає? 

Так минуло два роки. Одного разу хвилі прибою винесли на берег уламки 

невеликої яхти. Однак в ній дивом зберігся відсік, де лежали теслярські 

інструменти – сокири, пилки, цвяхи, а крім цього на яхті знайшли порожню 

пляшку. Остання знахідка породила у групи ідею відправити лист. Лист 

зачитується вголос. Обговорення будівництва плота – 2 хвилини. Якщо деякі 

члени групи не хочуть повертатися на «Велику землю», ведучий пропонує 

учасникам якимось чином вирішити цю проблему. Якщо все-таки група 

розкололася і не може прийти до єдиної думки – плисти або не плисти, ватажок 

дає нову настанову.  

На побудованому плоту в ризиковане плавання можуть відправитися 

тільки 2 людини, хто ці двоє вибирає група (можуть бути добровольці). 

Обговорення 10 хвилин. Решта на острові одного ранку побачили, що заходить в 

бухту судно. Однак, це виявилися пірати – работорговці. Всі учасники, що 

залишилися на острові, стають полоненими. Їх замикають в трюмі. Судно 

виходить в море. Через дві доби в трюм доносяться постріли. У трюмі 

спалахнула пожежа. Через пробоїну снаряда з’явилася можливість вибратися 

нагору, однак, той, хто вибереться першим, напевно врятується, а ось в останніх 

все менше шансів врятуватися. Учасники приймають рішення, як будуть 

вибиратися, в якому порядку? Обговорення – 15 хвилин. 

Всім вдалося вибратися на палубу. Учасники бачать, що наближаються до 

них люди – це поліцейські зі спеціального відділу по боротьбі з наркомафією. Ці 

люди з’явилися не випадково: у відкритому морі вони зустріли пліт, на якому 

пливли 2 гравця, яких команда відправила за допомогою. Команда повертається 

додому. 

Обговорення: 

1. Чи задоволені ви пережитими пригодами? 

2. Які епізоди гри виявилися для вас найбільш цікавими? 

3. В яких ситуаціях вам було особливо важко прийняти рішення? 

4. Чи задовольняє вас рішення, прийняте групою? 

5. Чому ви зважилися (не наважилися) відправитися в плавання на плоту? 

6. Чому це ризикнули зробити ? 
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7. Що ви відчували, коли опинилися в ситуації вибору, кого віддати в 

жертву піратам? 

8. Чи легко ви погодилися з місцем, яке вам відвели в черзі до порятунку 

під час пожежі? 

9. Проявляли ви самі активність під час життя на острові і інших подій або 

воліли йти за лідерами?  

10. Хто був лідером? Чому? Чи було дано це право групою чи він сам взяв 

ініціативу в свої руки? 

Вправа 5. «Образ групи» 

Мета: колективно визначити образ власної академгрупи; проаналізувати її 

риси, характер. 

Час: 15 хвилин. 

Тренер висловлює інструкцію: «Мені б хотілося, щоб зараз кожен з вас 

висловив своє особисте бачення групи як єдиного цілого, придумавши будь-який 

образ, порівняння або символ. Наприклад, можна сказати: «Вона схожа на клітку 

з левами, де прекрасні і могутні звірі мало знайомі один одному втиснуті в 

маленький простір. Прути заважають їм рухатися, тіснота і тривога роблять їх 

агресивними, і, крім того, їх ще годують незвичною для них їжею ». Іншу групу 

можна було б описати так: «Мерседес без мотора, який пасажири повинні 

приводити в рух, крутячи педалі. Зовні він чудовий, але йому не вистачає 

потужного двигуна, що дозволяє мчати вперед». 

Подумайте трохи про те, яка метафора підійшла б вашій групі. 

Кожен учасник пропонує свою метафору, після чого група може 

обговорити наступні питання: 

- Чи є у всіх цих образах щось спільне? 

- Чи всі образи вам сподобалися? 

- Чому виникли ті чи інші образи? 

У другій частині вправи учасники створюють метафори, що 

характеризують ідеальну групу, тобто таку, в якій вони могли б вчитися з 

радістю і захопленням. Вислухавши кожного, знову спробуйте знайти загальне у 

всіх метафорах і сформулюйте цілі, до досягнення яких прагнуть члени групи. 

Обговорення: 

- Чи є шанси самостійно створити ідеальну групу згідно власних 

очікувань і побажань? 

- Що для цього потрібно робити? 

- Скільки часу на це піде? 

- Як це вплине на навчання і атмосферу в колективі взагалі? 

Вправа 6. «20 бажань» 

Мета: Дати можливість учасникам відпочити, набратися оптимізму.  

Час: 10 хвилин. 

Тренер пропонує учасникам 20 разів закінчити речення, яке починається 

словами «Я хочу...». Записуються усі бажання, які майбутні фахівці 

ресторанного бізнесу прагнуть досягти у професійній діяльності, не дбаючи про 

їх реалістичність або прийнятність для інших. 
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Обговорення: 

- Що дасть те, що будуть досягнені особисті бажання в професійні й 

діяльності? 

- Як це вплине на власну самооцінку? 

- Скільки на здійснення бажань потрібно часу? [272, 273]. 

 

Тема 2: Особливості спілкування та взаємодії у професійній діяльності 

фахівців ресторанного бізнесу 

 

Вступ до тренінгу 

«Ласкавим словом і камінь розпалиш.…» 

 

Комунікативна компетентність майбутнього фахівця ресторанного бізнесу 

визначається як здатність у межах професійних обов’язків до ефективного 

спілкування, що передбачає вміння обмінюватися інформацією, сприймати 

співрозмовника, усвідомлювати його потреби, розуміти його почуття і 

психологічні стани, досягати взаєморозуміння. Компетентність цього різновиду 

припускає наявність у майбутнього фахівця ресторанного бізнесу навичок 

здійснювати комунікативну взаємодію з «важкими» гостями, при якій фахівець 

повинен зберігати психологічну рівновагу, контролювати свої емоції та якісно 

виконувати професійні завдання. Тому важливо забезпечити в навчальному 

середовищі такі психологічні умови, які б сприяли розвитку комунікативних 

якостей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу. 

Мета тренінгу: сприяти розвитку навичок спілкування у майбутніх 

фахівців ресторанного бізнесу, закріплювати ці навички в ігровій формі; 

познайомити з формами спілкування; формувати культуру спілкування, сприяти 

об’єднанню колективу. 

Завдання тренінгу: 

1. Оволодіти розумінням про особливості ведення діалогу як важливого 

процесу у професійній діяльності фахівця ресторанного бізнесу; 

2. Сприяти згуртованості групи для визначення якості діалогу між 

фахівцем ресторанного бізнесу і гостем закладу; 

3. Навчити розуміти власні особистісні якості, які можуть допомогти 

або перешкодити вирішенню конфліктної ситуації; 

4. Показати важливість чіткого висловлення думки; 

5. Формувати дружню, безконфліктну атмосферу в колективі. 

Програма тренінгу включає теоретичний блок та практичні вправи: 

Теоретичний блок: 

• Міні-лекція на тему «спілкування»;  

• Визначення спілкування як важливого процесу у професійній 

діяльності фахівця ресторанного бізнесу; 

• З’ясування особливостей якісного діалогу між опонентами. 

Практичний блок: 

• Метод мозкового штурму; 
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• Групові дискусії; 

• Психодинамічні вправи; 

• Арт техніки; 

• Притчі; 

• Релаксація. 

Учасники тренінгу: майбутні фахівці ресторанного бізнесу (студенти 2 

курсу) 

Правила тренінгу:  

«Тут і тепер». Для всіх нас існує тільки це коло й тільки ці люди, які зараз 

перебувають поряд із вами. Важливо тільки те, про що говоримо, те, що бачимо, 

чуємо й відчуваємо. Важливий наш пульс, серцебиття, наше світовідчуття лише 

цієї конкретної миті.  

«Відвертість і відкритість». Тобто всі ми тут для того, щоб бути собою, а 

не для того, щоб комусь щось показати чи довести. Ми прийшли сюди для 

набуття досвіду, і від того, наскільки ми можемо бути відкритими для себе та 

інших, залежатиме якість цього досвіду.  

«Конфіденційність». Усе, що тут сьогодні діятиметься, не можна 

розголошувати за межами цієї групи. Тут ми довіряємо одне одному свої думки, 

їх не можна виносити за межі групи без дозволу учасників тренінгу.  

«Принцип –Я». Усе сказане (зроблене) тут можна казати (робити) тільки 

від свого імені. Неприпустимі фрази на зразок «Ми вважаємо», «Ми хочемо» 

тощо. Можна казати лише «Я хочу сказати», «Я так думаю», тощо.  

«Активність». Усе, що ви зможете й захочете взяти від нашої зустрічі, ви 

візьмете, якщо будете активними. Чим більше активності ви виявите, тим більше 

відповідей на свої запитання отримаєте. 

Хід роботи 

Заняття 1. «Поняття «спілкування» у процесі знайомства» 

Мета: Сприяти формуванню знань про поняття «спілкування», його 

особливості і прийоми; розвивати уміння застосовувати навички ефективного 

спілкування у професійній діяльності. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправи на знайомство 

Мета: поліпшити настрій в учасників, допомогти краще пізнати одне 

одного. Зняти можливу напругу. Підготувати групу до майбутньої спільної 

роботи і створити відповідну обстановку і настрій. 

Час: 20 хвилин. 

1) Вправа 1. «Мене звати ...»  

Матеріали для роботи: ватман, різнокольорові олівці 

Група розташовується по колу. Перший з учасників пише на ватмані своє 

ім’я та ще що-небудь, пов’язане з ім’ям. Наприклад: «Мене звуть Максим, але 

друзі зазвичай звуть мене Максом». Кожен наступний учасник робить теж саме. 

Після того як останній учасник напише своє ім’я, ватман вивішується на стіну і 

залишається там протягом всього заняття. 

2) Вправа 2 
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Учасникам потрібно вишикуватися у шеренгу (шеренги) таким чином, щоб 

поряд із тренером знаходився найвищий, у кінці шеренги - найнижчий зростом. 

Перевіряє тренер або інша шеренга. 

3) Вправа 3.  

Учасникам потрібно вишикуватися у шеренгу за кольором волосся. Коло 

тренера повинен стояти той, хто має найтемніше волосся, на протилежному кінці 

шеренги - світловолосий. 

4) Вправа 4 

Учасникам потрібно вишикуватися у шеренгу в залежності від місяця і дня 

народження. На початку шеренги – той, хто народився 1 січня, кінець -31 грудня. 

Обговорення:  

- Який настрій після виконання всіх вправ на знайомство? 

- Що було цікаво приємно виконувати, що важко вдавалося? 

Вправа 2. «Снігова куля»  

Мета: Оцінити рівень розуміння учасниками тренінгу поняття 

«спілкування». 

Час: 20 хвилин. 

Учасники під час «мозкового штурму» дають визначення поняття 

«спілкування». Дане визначення записують на аркушах паперу, з яких 

утворюють паперову кулю. Із ширшим розкриттям поняття зростає об’єм 

«снігової кулі».  

Обговорення: Яке ключове слово у даних визначеннях?  

Вправа 3. Міні-лекція «Значення спілкування в діяльності фахівців 

ресторанного бізнесу» 

Мета: Сприяти розумінню поняття спілкування як важливого компоненту 

у професійній справі фахівця ресторанної сфери. 

Час: 20 хвилин. 

Основу професійно-практичної діяльності фахівців підприємств 

ресторанної індустрії становлять відносини системи «людина-людина». Остання 

досить повно характеризує комунікативні вимоги, що висуваються до 

працівників. Це прагнення до спілкування, уміння легко вступати в контакт із 

незнайомими індивідами, стійке гарне самопочуття при роботі з людьми, 

доброзичливість, чуйність, витримка, уміння стримувати емоції, здатність 

аналізувати поведінку оточуючих індивідів і свою власну, розуміти їх наміри й 

настрої, здатність розбиратися у взаєминах людей, уміння налогоджувати 

розбіжності між ними й організовувати взаємодію, здатність ставити себе на 

місце іншої людини, знаходити спільну мову з різними індивідами, володіти 

мовленням, мімікою, жестами, розвиненим мовленням, уміння переконувати 

людей, акуратність, пунктуальність, зібраність, знання психології людей. 

Особливостями комунікацій у сфері ресторанного бізнесу є насамперед 

здійснення безпосереднього контакту її працівників і споживачів, визначальним 

в якому є володіння персоналом комунікативною компетентністю, а також 

дотримання відповідної культури. Спілкування у сфері послуг має переважно 

діалогічний характер. Окрім цього процес комунікації у сфері обслуговування 
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має спонтанний характер – практично неможливо спрогнозувати зміст 

повідомлення клієнта (запит інформації, скарга, звертання за порадою, прохання) 

і форму його вираження, від точності й повноти розуміння яких залежить 

адекватність реакції службовця. Необхідно враховувати особливості споживачів 

туристських послуг, які розрізняються за віковою категорією, психологічною 

спрямованістю, соціальним статусом, рівнем культури та ін. Слід також 

відзначити їх психолого-поведінкові особливості, що характеризуються, як 

правило, високим рівнем освіченості, інформованості, вимог до комфорту та 

якості послуг, спонтанністю рішень, фізичною і розумовою активністю на 

відпочинку, прагненням отримувати різноманіття вражень, індивідуалізмом 

тощо.  

Важливою у сучасних умовах глобальної комп’ютеризації суспільства є 

здатність до комп’ютерної комунікації, наприклад, уміння сприймати й 

передавати інформацію за допомогою мережі Internet.  

Спілкування починається зі сприйняття співрозмовниками один одного 

(перцепції). Перший погляд на людину дає змогу сформувати уявлення про неї і 

часто відіграє найбільш важливу роль у подальшій оцінці об’єкта, що 

сприймається. Але на перше враження сильно впливає минулий досвід, що 

пов’язано з ефектом ореола. Він проявляється в тому, що при формуванні 

першого враження загальне позитивне уявлення про людину призводить до 

переоцінки, а негативне – до недооцінки об’єкта, тобто створюється так званий 

ореол, що виступає фільтром, через який пропускається тільки обмежена 

кількість позитивних або негативних якостей. 

Обговорення: 

1. Чому так важливе спілкування у професійній діяльності фахівця 

ресторанного бізнесу? 

2. Від чого залежить якість діалогу між фахівцем ресторанного бізнесу і 

гостем закладу? 

Вправа 4. «Проблемний діалог» 

Мета: Вправа спрямована на відпрацювання навичок спілкування та 

ведення переговорів у ситуаціях різного психологічного контакту між 

партнерами. 

Час: 20 хвилин. 

Опис процедури. Вправа виконується в парах. Учасникам даються 

інструкції - по одній ролі з конверту кожному. Учасникам пропонується мовчки 

прочитати інструкції і далі діяти згідно з інструкцією, не розголошуючи свої 

наміри партнеру в парі. 

Варіанти завдань: 

Перший конверт. 

Виконавець А. Почніть з вашим партнером розмову про що-небудь, що 

може бути цікаво вам обом, або про те, в знанні чого ви впевнені і зможете 

говорити про це достатній час. Через 3-4 хвилини або якщо відчуєте, що сказано 

достатньо, обміняйтеся ролями з вашим партнером і починайте знову. 
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Виконавець Б. Мовчіть, поки не заговорить ваш партнер. У процесі 

розмови всіляко підтримуйте бесіду і проявляйте зацікавленість. Дивіться на 

партнера, кивайте, задавайте питання і т. д., але не намагайтеся перехопити 

ініціативу в бесіді. Через 3-4 хвилини або коли відчуєте, що сказано достатньо, 

обміняйтеся ролями і починайте знову. 

Другий конверт. 

Виконавець А. (Те ж, що і в першому конверті.) 

Виконавець Б. Коли ваш партнер заведе з вами розмову, подивіться на 

нього з виразом типу: «Ну-ну, подивимося, що цікавого ти можеш сказати». 

Продовжуйте мовчки, але уважно його розглядати. Через 2-3 хвилини або коли 

відчуєте, що вистачить, обміняйтеся ролями і починайте знову. 

Третій конверт. 

Виконавець А. (Те ж, що і в першому конверті.) 

Виконавець Б. Коли ваш партнер починає говорити, послухайте хвилину 

або дві, потім почніть рухатися, міняти ноги, покладені одна на одну, дивитися 

на годинник, озиратися по сторонах і т. д. Якщо ваш партнер замовкне, скажіть 

«Так-так, продовжуйте!», при цьому поводьтеся як і раніше. Через 3-4 хвилини 

або коли зрозумієте, що вистачить, обміняйтися ролями і починайте знову. 

Четвертий конверт. 

Виконавець А. (Те ж, що і в першому конверті.) 

Виконавець Б. Дочекайтеся, коли ваш партнер почне говорити, після чого 

висловте свою мовчазну незгоду зі сказаним за допомогою жестів або 

відповідним виразом обличчя. Якщо партнер замовкне, скажіть щось на кшталт 

«Ну-ну, продовжуйте!», Але не змінюйте своєї поведінки. Через 3-4 хвилини або 

коли вирішите, що достатньо, обміняйтеся ролями і починайте знову. 

П’ятий конверт. 

Виконавець А. Говоріть партнеру про що-небудь, що є для вас цікавим, але 

не дивіться на нього. Ви можете дивитися на, що завгодно – оглядати кімнату, 

наприклад, або опустити очі. Через 3-4 хвилини або коли визнаєте, що достатньо, 

обміняйтеся ролями і починайте знову. 

Виконавець Б. Коли ваш партнер починає бесіду, відповідайте якомога 

більш підбадьорливим тоном. Спробуйте дотримуватися теми, запропонованої 

партнером. Задавайте питання, з’ясовуйте суть і т. д. Через 3-4 хвилини або коли 

вирішите, що сказано достатньо, змініть ролі й починайте знову. 

Пояснення. Корисно роздавати однакові конверти інструкцій всім парам 

учасників і проводити обговорення після виконання кожного конверту. 

Обговорення: 

-  Як відбувся діалог 

- Які труднощі відчували учасники і як їх переборювали? 

Вправа 5. «Кольори світлофора»  

Мета: Сприяти колективній співпраці і порозумінню при вирішенні 

спільної справи. 

Час: 20 хвилин. 

І група «Жовтий»  
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Завдання. Прочитайте історію. Проаналізуйте, чим було викликано це 

непорозуміння між мером і городянином, а також згадайте, чи траплялися 

подібні випадки у вашому житті.  

Історія про ліхтар  

Мета: показати значення чіткого висловлювання думки для розуміння. 

Студентам пропонується заслухати розповідь.  

Це сталося в ті часи, коли на вулицях міст не було освітлення. Якось уночі 

мер зіштовхнувся з городянином. Тоді мер віддав наказ, щоб ніхто не виходив 

уночі без ліхтаря. Наступної ночі мер знову зіштовхнувся із цим же 

городянином.  

- Ви не читали мого наказу? – запитав мер сердито.  

- Читав, - відповів городянин. – От мій ліхтар. 

 - Але в ліхтарі у вас нічого немає. 

 – У наказі про це не згадувалося.  

Уранці з’явився новий наказ, що зобов’язував у разі виходу вночі на 

вулицю вставляти в ліхтар свічку. Увечері мер знову налетів на того ж 

городянина.  

- Де ліхтар? – закричав мер. 

 - Ось він. - Але в ньому немає свічки!  

- Ні є, ось вона.  

- Але вона не запалена! 

- У наказі нічого не сказано про те, що треба запалювати свічку.  

І мерові довелося видати ще один наказ, який зобов’язував запалювати 

свічки в ліхтарях, виходячи вночі на вулицю. 

ІІ група «Зелений» 

Завдання: Створіть рекомендації на тему: як стати хорошим 

співрозмовником.  

- Стилі спілкування. Є в італійського письменника Джанні Родарі казка про 

мандрівника Джованніно Периджорно. Цей Джованніно під час мандрів 

потрапив якось у Країну солом’яних людей. Вони спалахували не тільки від 

вогню, а навіть від гарячого слова. Мешканці Країни воскових людей були м’які, 

з усім погоджувались. А скляні люди вирізнялися такою крихкістю, що могли 

загинути від будь-якого необережного дотику.  

Нам не треба мандрувати до Італії, щоб зустріти таких людей. У кожного з 

нас є знайомі, які можуть спалахнути, запалитися від одного слова, є товариші, 

які в усьому погоджуються з вами, або, навпаки, завжди готові сперечатися.  

Виділяють два типи співрозмовників за стилем спілкування – це 

домінантний та недомінантний співрозмовник. Які ж їх основні якості.  

Домінантний співрозмовник легко перебиває, але себе перебити не дає, 

вимагає до себе уваги в будь-якій ситуації, не визнає свою неправоту, легко може 

припинити розмову на півслові тощо.  

Для недомінантного співрозмовника характерні такі якості: не перебиває, 

але дозволяє перебивати себе; поступливий; легко губиться; майже завжди 

робить висновок про свою неправоту, навіть якщо має слушність тощо.  
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Обговорення: як спілкуватися з домінантним й недомінантним 

співрозмовниками.  

ІІІ група «Червоний»  

Завдання: складіть список рис характеру особистості, які необхідні для 

ефективного спілкування.  

Наприклад: 

Доброзичливість – здатність не тільки відчувати, але й показувати своє 

добре ставлення до людей, виявляти повагу й симпатію до них, уміння приймати 

їх навіть тоді, коли не схвалюєш їхні вчинки; готовність підтримувати інших.  

Природність – здатність бути самим собою в контактах із навколишніми, 

не приховувати своє ставлення до різних проблем і людей. 

Відкритість – готовність відкрити іншим свій внутрішній світ, 

переконаність у тому, що це сприяє встановленню добрих стосунків із 

навколишніми; вміння розкривати свої думки та почуття.  

Товариськість – здатність легко входити в спілкування з іншими людьми. 

Оптимістичність – бадьоре й життєрадісне світовідчуття, при якому людина в 

усьому прагне побачити світлі сторони, вірить у майбутнє, в успіх.  

Справедливість – здатність діяти неупереджено, відповідно до істини.  

Самовладання – здатність і звичка людини контролювати свої почуття та 

бажання.  

Емпатія – вміння поставити себе на місце іншого, емоційно реагувати на 

переживання інших людей 

Обговорення:  

- Що сприяє ефективному спілкуванню? 

- Які риси характеру варто проявляти під час розмови з опонентом? 

- Як потрібно будувати діалог з різними типами людей (домінанти, 

недомінанти)?. 

Вправа 6. «Чи справдилися мої сподівання?»  

Мета: Рефлексія власних очікувань. 

Час: 10 хвилин. 

Кожному учаснику пропонують оцінити ефективність тренінгу: 

- Чи справдилися мої сподівання щодо тренінгу?  

- Чого я тут навчився? 

- Чи достатньо зусиль доклав, щоб стати впевненішим у виступах?  

Тренінг рекомендується завершити притчею про особливості 

взаємовідносин і їх наслідки на наглядному прикладі із розповіді.  

Притча про цвяхи  

Жив собі хлопчик із жахливим характером. Якось батько дав йому мішок 

цвяхів і звелів по одному забивати їх у паркан щоразу, коли хлопчик втрачає 

терпець і з кимось свариться. У перший день він забив 37 цвяхів. Згодом 

навчився контролювати себе, і кількість цвяхів щодня зменшувалася. Хлопчик 

зрозумів, що легше опанувати свої емоції, ніж забивати цвяхи. Нарешті настав 

день, коли він не забив жодного цвяха. Син підійшов до батька і сказав про це. 

Тоді батько звелів витягати з паркана по одному цвяху в ті дні, коли він не 
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втратить самоконтролю і ні з ким не посвариться. Минав час, і згодом син зміг 

похвалитися батькові, що у паркані не залишилося жодного цвяха. Батько 

відповів: «Ти добре поводишся, але подивися, скільки дірок залишилося. Паркан 

уже ніколи не буде таким, як колись».  

Якщо ви з кимось сваритеся й говорите щось неприємне, то залишаєте 

після себе такі ж рани, як ці дірки від цвяхів. І рани залишаються, незважаючи на 

те, скільки разів ви потім вибачитеся. Словесні рани заподіюють такий же біль, 

як і фізичні. Не залишайте на своєму шляху таких дірок! Не забивайте цвяхів 

ворожнечі, непорозуміння, жорстокості в душі людей! Будьте толерантними! 

Обговорення: 

- Як потрібно вести діалог, щоб він був найбільш результативним саме 

для Вас? 

- Які слова потрібно використовувати при розмові з неприємною для 

себе людиною? [237, 262]. 

Заняття 2. «Конфлікти у нашому колективі» 

Мета: Розуміння поняття «конфлікт»; розвиток навичок ефективного 

вирішення конфліктів. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1. «Ритуал привітання»  

Мета: Формування довірливих стосунків у групі, створення позитивних 

емоційних установок.  

Час: 15 хвилин. 

Інструкція: будь-яким чином по черзі привітатись один з одним називаючи 

власне ім’я. Після загальне обговорення. 

Обговорення:  

- Який настрій супроводжував під час привітань?  

- Як зараз себе почуваєте? 

- Ви вітаєтесь зі всіма однаково чи маєте для кожного друга, 

знайомого, родича свій особливий стиль привітання? 

Вправа 2. «Торбинка асоціацій» 

Мета: Розвиток розуміння поняття «конфлікт»; визначення видів стратегій 

вирішення конфліктних ситуацій; засвоєння індивідуальних способів розв’язання 

конфліктів; з’ясування причин конфліктів. 

Час: 30 хвилин. 

Інструкція: «Коли ми говоримо «конфлікт», у кожного з вас виникають 

певні асоціації. На дошці написано слово «конфлікт», воно розміщене над 

«Торбинкою асоціацій». Будь ласка, на стікерах напишіть слова, які асоціюються 

у вас із цим словом. Чим більше буде слів, тим повніше ми розкриємо значення 

даного слова. Свої асоціації учасники записують на стікерах і розміщують на 

«Торбинці асоціацій», озвучуючи їх».  

Варіанти відповіді: боротьба, зло, агресія, війна, жах, вибух, ворожнеча, 

ненависть, обзивання, бійка, удар, сльози, сум, роздратування, недовіра, біль 

непорозуміння, суперечка, злочин, образа, несправедливість, підступність, злість 

і т. д.  
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- Який заряд мають ці слова (позитивний чи негативний)?  

- Що ми відчуваємо під час конфлікту? (дискомфорт, дисгармонію, 

тривожність, страх, замкнутість, конфлікт пригнічує нас, сковує, віддаляє від 

друзів, рідних).  

- Що таке конфлікт?  

- Яке визначення можна йому дати? ( Під час конфлікту люди сваряться та 

ображають одне одного. Отже, конфлікт – це суперечка, яка може призвести до 

бійки). 

Конфлікт – це зіткнення сторін, наприклад двох чи більше людей з різними 

думками, інтересами, поглядами, бажаннями. Конфлікт у перекладі з латинської 

– зіткнення різноспрямованих сил ( цінностей, інтересів, поглядів, позицій). 

- Підніміть руку ті, хто був учасником якоїсь суперечки, конфлікту?  

- Хто може навести приклад конфлікту, який, наприклад, стався у вашому 

житті? Що його спричинило?  

Між студентами конфлікти виникають з різних причин. Зокрема, хтось не 

поступився місцем; хтось розкрив чиюсь таємницю; хтось не погодився з 

думкою іншого; хтось на когось придумав прізвисько; заздрість, егоїзм, підлість, 

нещирість, ревнощі, лінь, лицемірство, користолюбство, кар’єризм, схильність 

до пліток. 

Конфліктні ситуації на парі – студенти спізнюються, переговорюються, 

списують, відволікаються, лінуються. Цей список може доповнити кожен 

звичайний студент. Викладачі хочуть, щоб студенти не спізнювалися, не 

відволікалися, не списували, не переговорювалися, не лінувалися. 

Різні люди по різному поводяться в конфліктній ситуації: вони 

орієнтуються або на себе, або на взаємодію з іншими людьми. Можна виділити - 

п’ять стратегій поведінки в конфліктній ситуації: 

1. «Акула» – силова стратегія. Спроба досягти свого будь-якою ціною, 

змусити іншого прийняти твої умови. Для прихильників цієї стратегії цілі дуже 

важливі, а от стосунки з іншими – ні. Вони вважають, що конфлікти 

розв’язуються лише як виграш однієї із сторін і програш іншої.  

2. «Черепаха» – стратегія ховання під панцир. Спроба триматися подалі від 

суперечок і конфліктних людей, ховатися у свій панцир. Такі люди 

відмовляються як від досягнення особистих цілей, так і від стосунків з 

оточенням.  

3. «Ведмежата» – стратегія злагоджування гострих кутів. Вони готові 

відмовитися від своєї мети на користь інших, тільки б зберегти гарні стосунки. 

Люди, які керуються такою стратегією, хочуть, щоб їх приймали, любили, заради 

чого вони жертвують цілями.  

4. «Лисиці» – стратегія компромісу. Пошуки такого рішення, яке б 

задовольнило обох. Таким людям однаково важливі як цілі, так і стосунки. 

Прихильники цієї стратегії готові відмовитися від частини цілей, щоб зберегти 

стосунки.  

5. «Мудрі сови» – стратегія відкритої і чесної конфронтації. Це повага до 

своїх і чужих потреб, готовність до співпраці, прагнення об’єднати зусилля для 
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вирішення проблеми і максимально задовольнити потреби кожного. Люди які 

керуються такою стратегією, цінують і цілі, і стосунки. Вони відкрито 

визначають позиції й шукають вихід зі складної ситуації в спільній роботі задля 

досягнення цілей, прагнуть знайти рішення, які задовольнять усіх учасників 

конфлікту.  

- Поміркуйте над питанням, – чому люди сваряться?  

Причини сварок: 

• неприйняття чужої думки;  

• нехтування правами іншої людини;  

• прагнення домінувати;  

• невміння слухати інших;  

• свідоме прагнення скривдити одне одного;  

• нерозуміння;  

• невміння керувати емоціями. 

Якщо ми подивимося на перші п’ять причин, то зрозуміємо, що сварки 

найчастіше виникають через те, що люди не володіють культурою спілкування. 

У зв’язку з цим конфлікти можуть призвести до тривалих образ і виникнення 

неприємних почуттів або навіть руйнування стосунків. А тому, щоб побудувати і 

зберегти гарні взаємини з іншими, нам потрібно дотримуватися правил культури 

спілкування.  

- Скажіть будь ласка, що на вашу думку, є основою культури спілкування? 

(Відповіді студентів). 

Отже основою культури спілкування є повага до іншої людини. Поважати 

– значить враховувати думку іншої людини.. Стався до іншого так, як ти хотів 

би, щоб ставилися до тебе. Потрібно приймати іншого таким, яким він є, і мати 

бажання зрозуміти іншу людину. «Не старайтесь перевиховувати людей, 

виховайте спочатку себе і будьте прикладом для інших»  

Обговорення: 

- Що таке конфлікт і чи потрібно його уникати? 

- Які ефективні способи розв’язання конфліктів?  

- Які стратегії поведінки в конфліктній ситуації найбільш популярні? 

Вправа 3. «Ми творимо» 

Мета: Продемонструвати неповторність кожної людини, зняття 

емоційного напруження.  

Час: 20 хвилин. 

Ведучий говорить, що потрібно робити, а учасники чітко виконують його 

інструкцію: «Кожен з вас бере серветку і чітко виконує мою інструкцію:  

• Складіть серветку в двічі.  

• Складіть серветку ще раз вдвічі.  

• Відірвіть правий верхній кут.  

• Складіть ще раз вдвічі і відірвіть ще раз правий верхній кут.  

• Складіть ще раз вдвічі і відірвіть ще раз правий верхній кут.  

• Закінчили.  
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Розгорніть салфетку і подивіться, що у вас вийшло.  

Як могло таке статися?  

З чим пов’язана така розмаїтість малюнків?  

Завдання отримали одне, але кожен по різному виконав його. Ось і виходів 

із конфліктних ситуацій є багато.  

Обговорення: 

-  Пригадайте останню причину конфліктів?  

- Згадайте, як ви почуваєтеся, коли сердитесь на когось?  

- Як виглядає людина в такій ситуації? 

Вправа 4 «Театралізація» 

Мета: Розвивати уміння до розв’язування конфліктних ситуацій в 

колективі. 

Час: 20 хвилин. 

Учасники об’єднуються в три групи. Кожна група одержує завдання: 

приготувати й розіграти конфліктну ситуацію, яка могла би виникнути у ВНЗ. 

При інсценуванні ситуації варто дати відповідь на наступні запитання 

- Що загального у всіх сценках?  

- Які почуття ви відзначили в себе під час виконання завдання?  

- Як вам було в ролі конфліктуючих?  

- Якими можуть бути наслідки даних конфліктів?  

- Яким може бути позитивний вплив конфлікту на його учасників? 

Обговорення: 

- Які почуття були характерні при виконанні ролі конфліктної 

особистості? 

- Чи часто в житті приходиться бути в центрі конфліктних ситуацій? 

Вправа 5. « Повітряна кулька» 

Мета: Навчити учасників тренінгу керувати власними емоціями в 

конфліктній ситуації. 

Час: 15 хвилин. 

Інструкція: «Пропоную вам провести дослід із повітряною кулькою. Уявіть 

собі, що кулька – це ваше тіло, а повітря всередині неї – це ваш гнів. Надуємо 

кульку й відпустимо її. Прослідкуйте, що з нею відбувається. Вона летить з 

одного боку в інший, вона абсолютно не керована. Так буває і з людиною, коли 

вона сердиться. Вона не контролює себе, а тому може образити кого-небудь або 

навіть ударити. А тепер надуймо кульку і спробуймо випустити з неї повітря 

маленькими порціями. 

- Що відбувається з нею? (Вона потихеньку здувається)  

- А, що відбувається з повітрям усередині неї? ( Повітря поволі виходить) 

Кулькою можна керувати й поволі випускати з неї повітря. Важливо навчитися 

потроху випускати свій гнів, свою злість назовні, не кривдячи тих, хто перебуває 

поряд.  

- Як можна контролювати свій гнів? (Заспокоїтись, зробити паузу, 

розслабитись). Ми знаємо, що при спілкуванні з іншими людьми необхідно 

керуватися таким правилом: «Стався до іншого так, як ти хотів би, щоб 
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ставилися до тебе.». Ми живемо в одному колективі. Ми повинні з розумінням 

ставитись одне до одного, поважати одне одного, підтримувати, допомагати одне 

одному». 

Обговорення: 

- Наведіть приклад успішного вирішення конфлікту? 

- Які слова варто використовувати для конструктивного розв’язання 

конфліктної ситуації? 

Вправа 6. «Колектив, у якому панує сприятлива психологічна 

атмосфера»  

Мета: Визначити якості сприятливої психологічної атмосфери в колективі; 

допомогти усвідомити свою роль в групі. 

Час: 20 хвилин. 

Учасники об’єднуються у 5 груп (за допомогою кольорів червоний, 

зелений, жовтий. Кожній груп дають аркуш паперу олівці, ручки.). Інструкція: 

«Пропоную вам зобразити будь-яким чином модель колективу, в якому б 

панував позитивний психологічний клімат». На виготовлення моделей 5 хвилин, 

після цього групи мають зробити презентацію свого проекту.  

- Хто був генератором ідей?  

- Хто виконавцем?  

- Що найцінніше у вашому проекті?  

Після обговорення учасникам пропонують зруйнувати свої моделі. Після 

того, як моделі було зруйновано, групам пропонують відтворити їх.  

Обговорення: 

- Чи мають наші моделі зараз такий самий вигляд, як спочатку?  

- Що легше зробити: відновити позитивний клімат у колективі чи запобігти 

його погіршенню? [243, 256]. 

Заняття 3 «Типи поведінки у конфліктних ситуаціях» 

Мета: Ознайомити учасників з можливими видами поведінки в конфлікті, 

відзначити визначальні його фактори; визначити вибір певного стилю поведінки 

в конфлікті. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1. «Привітання» 

Мета: покращити настрій; сприяти невимушеній спокійній атмосфері; 

допомогти розслабитися, забути про можливі проблеми 

Час: 10 хвилин 

Усі учасники мовчазно вітаються один з одним – учасники мовчки ходять 

по кабінету, доторкаються один до одного, дивляться в очі, при цьому не 

виголошують ні слова. 

Обговорення: 

- Чи важко було вітатися без слів? Чому? 

- Як вітаєтесь зазвичай з друзями, знайомими? 

Вправа 2. « Діалог» 

Мета: Допомогти учасникам навчитися розуміти позицію іншого.  

Час: 15 хвилин. 
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Інструкція: працюємо в парах: один – той, хто говорить, а інший – його 

відлуння. Той, хто говорить  викладає свою позицію по темі «Чому виникають 

конфлікти у ВНЗ», гравець з роллю відлуння перефразовує висловлення того, хто 

говорить, тобто повторює його твердження своїми словами. Якщо той, хто 

говорить задоволений відлунням, то говорить далі, якщо ні – виправляє його.  

Обговорення: 

- Які ще є види конфліктних ситуацій у ВНЗ? 

- Що посприяє їх розв’язанню? 

- Чи сподобалася доповідь того, хто говорив? З чим погоджуєтесь, з 

чим ні?  

Вправа 3. «Влада» 

Мета: Навчити працювати разом для досягнення спільного успіху; 

показати можливості розв’язання завдання способом колективної взаємодії і 

міжособистісного спілкування. 

Час: 20 хвилин. 

Утворюються 2 команди по 4 учасника. Використовується газета. Це 

символ влади. Кожен учасник береться однією рукою за газету. По команді 

«почали» кожен має захопити якомога більше «влади». (Виконання завдання).  

- У цій ситуації кожен думав лише про себе, а тепер слід подумати і про 

іншого. Газетний аркуш стелиться на підлогу. За командою всі повинні стати на 

газету. Потім газета згортається удвоє. (Виконання завдання).  

Висновок: Ви виконали це завдання, не завдяки силі кожного, а 

об’єднавши зусилля, зуміли знайти спосіб розв’язання проблеми у процесі 

міжособистісного спілкування. 

Обговорення: 

- Чи важко було домовлятися зі своїми «суперниками» по грі? 

Чи готові ви переглянути свою стратегію поведінки у реальному житті, в 

подібній ситуації? 

Влада 4 «Бутерброд» 

Мета: Показати важливість правильного пояснення інформації; навчити 

конкретно описувати певну подію чи процес. 

Час: 20 хвилин. 

Інструкція: «Уявіть собі, що я приїхала з іншої країни і дуже хочу 

приготувати собі бутерброд. Але я зовсім не вмію нічого готувати. В магазині я 

купила такі продукти: батон, масло, ковбаса. Але як саме виглядає бутерброд я 

не знаю. І з чого починати теж не знаю. Отже, ваше завдання. Напишіть мені на 

листочках технологію приготування бутерброда Учасники тренінгу пишуть 

технологію приготування бутерброда. Тренер збирає всі листочки, перемішує, 

вибирає один і по даній технології виготовляє бутерброд.  

Отже, ми побачили, для того, щоб довести до свого співрозмовника свою 

точку зору, свій задум, свій намір потрібно вміти правильно і детально його 

пояснити. А нашому співрозмовнику уважно вислухати. Тоді і буде позитивний 

результат нашої розмови і ваша думка буде вислухана і почута. 

Обговорення:  
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- Чи важко було писати технологію для іншої людини? 

- Чим ви керувалися при складані детальної інструкції? 

- Що важливо враховувати при подачі інформації на загал? 

Вправа 5. «Дивимось в очі» 

Мета: Показати дві сторони рольової взаємодії в конфліктній ситуації; 

навчити керувати власними емоціями під час конфлікту. 

Час: 20 хвилин. 

Інструкція: станьте в коло, подивіться уважно один на одного й опустіть 

очі вниз. Після сигналу (плеск руками) усі повинні підняти голову й показати 

пальцем на одного із присутніх. Якщо вибір збігається, пара відходить в сторону. 

Уся група в такий спосіб розбивається на пари. Один займає місце на стільці, 

інший стає перед ним. Долонями доторкнутись до долонь іншого. Один – тисне 

на долоні, інший – пручається. Потім помінятися місцями.  

Обговорення: 

- Що ви почуваєте, коли інша людина «тисне» на вас?  

- У якому виді поведінки в конфлікті партнер «тисне»?  

- У якому виді поведінки в конфлікті партнер може відчути себе 

«придушеним»? 

Вправа 6. « Голова» 

Мета: Зняти неприємні соматичні прояви.  

Час: 20 хвилин. 

Інструкція: встаньте прямо, вільно розправивши плечі й відкинувши 

голову назад. Постарайтеся відчути, у якій частині голови локалізоване відчуття 

ваги. Уявіть, що на вас наділи громіздкий головний убір, який тисне на голову в 

тому місці, де ви відчуваєте вагу. Подумки зніміть головний убір рукою й 

виразно, емоційно киньте його на підлогу. Потрясіть головою, розправте рукою 

волосся, а потім струсіть руки вниз, наче позбуваючись головного болю. 

Обговорення: 

- Чи була ця вправа ефективною? Чому? 

- Чи доцільно використовувати таку техніку при реальній життєвій 

проблемі? 

- Коли дана вправа буде ефективною, в якій ситуації? [234, 246, 269]. 

Заняття 4. «Констурктивні способи розвязання конфліктів» 

Мета: Вдосконалювати комунікативні вміння майбутніх фахівців 

ресторанного бізнесу; активізувати внутрішню енергію учасників, створити 

гарний настрій у групі; поділитися знаннями з питання причин виникнення 

конфліктів у студентському колективі; допомогти учасникам усвідомити і 

сформулювати свої сильні сторони у спілкуванні з оточуючими. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1. «Комплімент» 

Мета: Активізувати внутрішню енергію; сприяти створенню хорошого 

настрою в групі: налаштувати учасників тренінгу на гарний настрій. 

Час: 25 хвилин. 
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Інструкція: Давайте поділимося рецептами гарного настрою і подаруємо 

одне одному компліменти. (Під музику учасники передають м’яч одне одному. 

Коли музика стихне, називають рецепт гарного настрою). 

Інформаційне повідомлення (надається після заслуховування від усіх 

учасників рецептів гарного настрою). 

Ефективному діловому спілкуванню допомагає дотримання шести правил:  

1. Виявляти щирий інтерес до співрозмовника;  

2. Усміхатися;  

3. Пам’ятати ім’я людини, повторювати його в розмові;  

4. Уміти слухати;  

5. Вести розмову про те, що цікавить вашого співрозмовника;  

6. Ставитися до нього з повагою. 

Обговорення: 

- Чи приємно було ділитися рецептами гарного настрою? 

- Чий рецепт гарного настрою виявився найбільш ефективним? 

- Хто часто використовує в житті подібні техніки покращення свого 

емоційного стану? 

Вправа 2. «Мій погляд на взаємини»  

Мета: Допомогти учасникам усвідомити і сформулювати свої сильні 

сторони; визначити проблеми, які можна вирішити.  

Час: 20 хвилин. 

Кожному учаснику пропонується намалювати на аркуші паперу себе і своїх 

близьких (батьків, колег, сім’ю) у вигляді правильних та неправильних 

геометричних фігур. Коли робота буде закінчена, психолог ставить запитання, 

які учасники обмірковують самостійно:  

– Як розташовані ваші фігури: на одному рівні чи на різних? Чому? 

– Де розташована ваша фігура?  

– На якій відстані розташовані ваші фігури?  

– Скільки місця займає ваша фігура і скільки навколо вас?  

– Чи багато гострих кутів у вашому зображенні?  

– Якби я попросила намалювати ідеальні взаємини, як би ви змінили свій 

малюнок?  

– На які роздуми наводить вас ваш малюнок?  

Відповіді на питання потрібно обдумати і при презентації малюнка 

доповісти у групі.  

Тренеру після обговорення усіх малюнків важливо додати: «Конфлікти у 

сфері навчальної взаємодії дуже насичені, варіативні, тісно пов’язані з 

сімейними конфліктами й обумовлені розвитком конфліктності у студентському 

колективі. У процесі спілкування можуть виникати бар’єри, які негативно діють 

на взаємини: бар’єри характеру (один рішучий, вольовий, а другий – боязкий); 

бар’єри темпераменту (холерик – флегматик); бар’єр негативних емоцій 

(страждання, гнів, вина, сором, відраза, презирство); бар’єр поганого настрою, 

самопочуття; бар’єр настановлення (усі чоловіки... егоїсти, від мене хочуть 
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позбутися тощо); бар’єр сприйняття (людина не вміє слухати співрозмовника); 

бар’єр першого враження. 

Обговорення: 

- Як часто виникають конфлікти у вашому колективі? Як ви думаєте 

чому? 

- Хто може віднести себе до «конфліктної» особистості? Як це 

проявляється? 

- Яким чином ви вирішуєте конфлікти у своїй групі? 

Вправа 3. Міні-лекція «Конфліктні типи особистостей»  

Мета: Розказати про різні конфліктні типи людей; навчити розрізняти ці 

типи у реальному житті і запобігати можливим виникненням конфліктних 

ситуацій. 

Час: 20 хвилин. 

У кожної людини залежно від особистого досвіду є власна класифікація 

важких у спілкуванні людей. Запропонована класифікація Д. Скотта носить 

умовний характер.  

Паровий каток. Такі люди вважають, що всі повинні поступатися їм, вони 

переконані в своїй правоті. Головне для них – не підірвати свій імідж. Краще 

поступитися в малому такій людині, допомогти їй заспокоїтися. Якщо ви 

вирішили боротися за свої права – дайте їй можливість «випустити пару», 

знизити емоційне напруження. Не суперечте співбесіднику в цей час. Лють такої 

людини можна придушити лише власним спокоєм.  

Прихований агресор. Такі люди приносять незручність і неприємності 

іншим людям за допомогою закулісних маніпуляцій. Вони переконані в своїй 

правоті, але в них немає влади, щоб діяти відкрито. Не давайте такому 

опонентові привід для агресивного нападу. У випадку взаємодії бажано виявити 

конкретний факт заподіяння зла і сказати такій людині, що вам відомо, що саме 

вона зробила вам ту чи іншу прикрість.  

Розгнівана дитина. Такі люди не злі, але іноді вибухають, немов діти, в 

яких поганий настрій. Якщо у вас немає можливості ухилитися від контакту з 

цією людиною, то найкраще в момент спалаху не суперечити їй, дати 

виговоритися, переконати її в тому, що ви слухаєте. Переведіть розмову на 

вирішення проблеми, не наполягайте на вибаченні або прийміть його, не 

аналізуючи те, що сталося. Це люди, які схильні скаржитися. Вони 

звинувачувачують всіх оточуючих. Якщо вони говорять вам про когось, можна 

або «піддакувати», або заперечувати. Але краще вислухати, не обов’язково 

погоджуватися зі сказаним. Дайте зрозуміти, що ви слухаєте, потім переведіть 

розмову на іншу тему. Можна запитати: що б ви хотіли зробити в цій ситуації? 

Чим я можу вам допомогти?  

Мовчазний. Причини замкнутості таких людей – вороже ставлення, погане 

самопочуття. Успіх вашого спілкування буде залежати від того, чи відома вам 

причина. Найкраще, щоб з’ясувати це, – поставити мовчазній людині кілька 

відкритих запитань, наприклад: «Що ви думаєте з цього приводу?». Але якщо 

запитань буде надто багато, мовчазний ще більше може замкнутися, бо тоді 
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розмова буде схожа на допит. Причому необхідно враховувати і можливі 

природні особливості людини: якщо вона малоговірка, не підганяйте її, дайте час 

для відповіді. Головне при взаємодії з такими людьми – доброзичливість.  

Конформіст. Ці люди здаються приємними в усіх відношеннях, але їхні 

слова розходяться з ділом: вони у відповідальний момент підведуть вас, не 

виконавши того, що обіцяли. У спілкуванні з ними скажіть, що для вас 

найголовніше – правдивість. Нехай вони обіцяють зробити для вас тільки те, що 

справді можуть. Ваше головне завдання в ситуації конфлікту – розпізнати тип 

особистості і реагувати на її вчинки так, щоб не посилювати конфлікт, а прийти 

до конструктивного рішення. 

Обговорення: 

- До якого типу ви віднесли б себе? Який тип поведінки характерний 

для вас в конфліктній ситуації? 

- Як ваш тип конфліктного реагування впливає на кінцевий результат 

з’ясування відносин з іншою людиною? 

- Що ви можете порекомендувати собі при розв’язанні конфліктів? 

Вправа 4. «Товсте скло»  

Мета: Відпрацювати навички виразного використання міміки і жестів, 

важливих для професійної діяльності фахівців ресторанного бізнесу.  

Час: 20 хвилин. 

Учасники діляться на 2 команди. Інструкція: «Одна команда придумує 

спільну тему для її обговорення. Уявіть, що ви спілкуєтеся одне з одним через 

товсте скло, тобто бачите, але не чуєте одне одного. По черзі кожен з учасників 

команди, використовуючи невербальні засоби спілкування, намагається донести 

інформацію до всіх учасників іншої команди. Після виступу всіх учасників, 

команди обмінюються ролями. 

Обговорення: 

- Чи легко було вам спілкуватись?  

- Які труднощі виникали під час виконання вправи? 

Вправа 5. «Перетворення свинцю в золото» 

Мета: Показати позитивні сторони конфлікту; сприяти розумінню 

конфлікту як ситуації, що стимулює до розвитку відносин. 

Час: 20 хвилин. 

Конфлікти можуть викликати гнів, ненависть, ворожість, можуть 

призводити до насильства. Деякі конфлікти закінчуються у залах суду або навіть 

війнами. Проте конфлікти несуть у собі потенціал численних сподіваних 

позитивних результатів.  

Інструкція: «Зараз кожен учасник звернеться до наступного зі словами: 

«Конфлікт – це погано ...». Той, до кого зверталися, відповідає: «Так, це погано, 

але ...» й намагається назвати якийсь позитив у конфлікті.  

Тренер підкріплює вправу плакатом. «Що є позитивного у конфлікті?»  

• Конфлікти показують проблеми, які мають бути вирішені.  

• Конфлікти звертають увагу на те, що нам треба змінюватися.  

• Конфлікти розкривають наші прагнення і бажання.  
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• Конфлікти з’ясовують, хто ми є, якими є наші цінності, а також 

допомагають нам зрозуміти іншу людину.  

• Конфлікти послаблюють нудьгу, звертають увагу на нові цілі, 

стимулюють інтерес 

Обговорення: 

- Які позитивні сторони конфлікту, названі учасниками, здалися 

найбільш правдивими? 

- Чи важко було знаходити позитив у конфліктній ситуації? 

- Чи у всіх конфліктах можна знайти позитивні якості? 

Вправа 6. «Яблучко і черв’ячок» 

Мета: показати можливості впливу стратегій виходу з конфлікту на 

співрозмовника. 

Час: 20 хвилин. 

Інструкція: «Сядьте зручніше, закрийте очі і уявіть на хвилину, ніби Ви – 

яблуко. Стигле, соковите, красиве, ароматне, наливне яблучко, яке мальовничо 

висить на гілочці. Всі милуються вами, захоплюються. Раптом звідки не 

візьмись, підповзає до вас черв’як. І каже: «Зараз я тебе буду їсти!» Що б Ви 

відповіли черв’яку? Відкрийте очі і запишіть свою відповідь. 

Тренер (теоретичне повідомлення). Кардинальним (принциповим) 

значенням в питанні вирішення конфлікту є вибір стратегії виходу з нього, що 

залежить від різних факторів: особистісні властивості опонента, рівень завданого 

збитку, статус опонента, можливі наслідки і т.д. Можна виділити п’ять основних 

стратегій виходу з конфліктної ситуації: конкуренція; компроміс; 

співпраця;·уникнення; пристосування.  

Конкуренція, тобто суперництво, полягає в нав’язуванні протилежній 

стороні кращого рішення для себе. Такий стиль поведінки може використовувати 

людина, що володіє сильною волею, авторитетом, владою.  

Компроміс як стратегію виходу з конфлікту необхідно застосовувати у 

випадку, коли сторони хочуть досягти згоди, врегулювати відносини.  

Стратегія уникнення зазвичай реалізується, якщо конфлікт не зачіпає 

прямих інтересів сторін і немає необхідності відстоювати свої права.  

Стратегія пристосування полягає в тому, що сторони діють спільно, 

відстоюючи при цьому власні інтереси, з метою згладжування конфліктної 

ситуації та відновлення стабільної робочої обстановки.  

Співпраця як шлях вирішення конфлікту – це дії спрямовані на пошук 

рішення, що задовольняє обидві сторони, спільне обговорення розбіжностей.  

Тепер, коли вам відомі способи виходу з конфліктної ситуації давайте 

проілюструємо їх результатами нашої вправи «Яблуко і черв’ячок».  

Приклади відповідей:  

Конкуренція: «Зараз як упаду на тебе і розчавлю!»  

Уникнення: «Он, подивися, яка там симпатична груша!»  

Компроміс: «Ну, добре, відкуси половинку, решту залиш моїм улюбленим 

господарям!»  

Пристосування: «Така видно вже в мене доля тяжка! » 
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Співпраця: «Подивися, на землі є вже яблука, що впали, ти їх їси, вони теж 

смачні!» 

Обговорення: 

- Яка стратегія виходу з конфлікту є найбільш вдалою? 

- Співставте типи конфліктних особистостей із стратегіями виходу з 

конфлікту [224, 241]. 

Заняття 5 «Способи побудови ефективної взаємодії» 

Мета: Формувати компетентність та уміння поводитися толерантно 

учасників у конфліктній ситуації; уміння знаходити шляхи вирішення з будь-якої 

конфліктної ситуації. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1. «Будь ласка» 

Мета: Підняти настрій і налаштуватися на подальші вправи.  

Час: 15 хвилин. 

Усі учасники гри разом з ведучим стають у коло. Ведучий говорить, що він 

буде показувати різні рухи (фізкультурні, танцювальні), а ті, хто грають повинні 

повторювати їх лише в тому випадку, якщо він до показу додасть слово «будь 

ласка». Хто помилиться, вибуває із гри. 

Обговорення: 

- Чи змінився настрій після виконання вправи? 

- Чи легко було включитися у виконання вправи? 

Вправа 2 «Кошик сміття» 

Мета: Позбутися негативних рис; сприяти самовдосконаленню кожного з 

учасників тренінгу. 

Час: 20 хвилин. 

Інструкція: «Щоб не конфліктувати треба постійно самовдосконалюватися, 

працювати над собою, позбавлятися негативних рис характеру. Я пропоную вам 

відкрити себе з іншого боку. Для цього пограємо у гру «Кошик сміття». Люди є 

неповторними особистостями, але не досконалими. Кожен хотів би щось змінити 

у собі: рису характеру, звичку, ваду, яка може призвести до конфлікту, або 

призводить до конфлікту, заважає вам в житті і ви хотіли б її позбутися. (Тренер 

роздає листочки) Подумайте і на цих листочках, які ви отримали, я пропоную 

вам продовжити фразу: «Я хотів би викинути у кошик для сміття …..( учасники 

пишуть звички, якості характеру, які їм заважають), наприклад, лінь, 

принциповість, впертість, обман, курити…». Зачитайте, зіжмакайте папірець і 

викиньте його в кошик (І кидають у кошик). Я думаю, що після нашої гри ваші 

вади, звички чи риси характеру залишаться на завжди у кошику сміття. І в 

вашому житті буде виникати менше конфліктних ситуацій. 

Обговорення: 

- Чи легко було віднайти в собі негативні якості? Чому? 

- Чи відчули ви полегшення після того, як викинули весь негатив у 

«кошик сміття»? 

- Як ви думаєте, назавжди позбулися своїх негативних рис? 

- Які риси хараткеру заважають розвитку людини як особистості? 
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Вправа 3. «Айсберг» 

Мета: наочно показати учасникам тренінгу, що вирішення конфлікту 

безпосередньо залежить від самої особистості, її умінь і знань  

Час: 20 хвилин 

Тренер: уявіть, що ви опинилися в океані і пливете на крижині. Ви бачите, 

що на вас пливе великий айсберг. Як ви почуваєтеся? (Ведучий записує з однієї 

сторони малюнка айсберга почуття учасників). А тепер скажіть, як ви 

почуваєтесь, коли знаходиться в конфлікті? (Ведучий записує з іншої сторони 

малюнка айсберга почуття учасників). Чи можна щось змінити в цих двох 

ситуаціях (на крижині в океані й у конфлікті)?  

Насправді варто зрозуміти, що конфлікт – це нормально. Всі люди різні й 

відмінності інших приймати важко. Негативні почуття, як і позитивні, вимагають 

вираження й обговорення. 

Обговорення: 

- Чого конфлікт може навчити? 

- Чи завжди результат конфлікту залежить від наших дій? 

Вправа 4. «Хочу чаю»  

Мета: Показати важливість застосування слів ввічливості під час діалогу; 

навчити словесно переконувати іншу людину у важливості своїх бажань. 

Час: 20 хвилин. 

Вибирають «провідника» і сім «пасажирів». У провідника закінчується 

зміна, а йому ще потрібно написати звіт, передати зміну. На зупинці входять 

пасажири, вони замерзли, їм дуже хочеться чаю. Пасажири повинні попросити 

чаю так, щоб провіднику захотілося його дати. Східні мудреці радили: 

«Ввічливість – золотий ключик, яким відкриваються золоті замки людських 

сердець». Обмін враженнями. 

Обговорення: 

- Чи важко було підібрати потрібні слова до провідника? 

- Як часто ви використовуєте в реальному житті слова ввічливості? 

- Назвіть ще раз переконливі фрази, слова, які, на вашу думку, 

допомагають отримати бажане? 

Вправа 5. «Потяг» 

Мета: Підвищення взаємної довіри учасників, тренування впевненої 

поведінки в умовах браку інформації.  

Час: 20 хвилин. 

Хід гри: 6 – 8 учасників зображують «потяг», ставши в колону й поклавши 

руки на плечі тим, що спереду. Усі, крім першого, закривають очі. Цьому 

«потягу» необхідно проїхати через перешкоди, які зображують інші учасники. 

При невеликій кількості учасників, частину перешкод можна зобразити за 

допомогою стільців. Завдання «потяга» – проїхати від однієї стіни до іншої, на 

шляху обов’язково об’їхавши по колу всі перешкоди, при цьому не 

зіштовхнутись з іншими. Перешкоди, зображені за допомогою інших гравців, 

при наближенні до них на небезпечно-близьку відстань можуть видавати 

застережливі звуки – наприклад, починати сичати. Гра повторюється кілька 
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разів, щоб дати можливість побувати і в ролі перешкод, і в ролі «потяга». 

Обговорення:  

- Кому ким більше сподобалося бути; з чим це пов’язане?  

- В кого, які емоції виникали при пересуванні в складі «потяга»?  

- З якими реальними життєвими ситуаціям можна порівняти цю гру? 

Вправа 6 «Мої недоліки» 

Мета: Розвиток упевненості в собі, усвідомлення учасниками деяких своїх 

особистісних особливостей і оптимізація ставлення до себе й своєї особистості.  

Час: 20 хвилин. 

Інструкція: «Протягом п’яти хвилин напишіть список причин, із-за яких ви 

не можете полюбити себе. Якщо вам бракуватиме відведеного часу, можете 

писати довше, але в жодному разі не менше. Після того, як напишете, викресліть 

усе те, що співвідноситься із загальними правилами, принципами: «Любити себе 

нескромно», «Любити повинен інших, а не себе». Нехай в списку залишиться 

тільки те, що пов’язане особисто з вами. Тепер перед вами список ваших 

недоліків, що псують вам життя. Подумайте, а якби ці недоліки належали не вам, 

а якій-небудь іншій людині, яку ви дуже любите. Які б з них вибачили йому, або 

може, навіть, вважали б гідними. Викресліть ці риси, вони не змогли вам 

перешкодити полюбити іншу людину, отже, не можуть перешкодити полюбити 

себе. Відзначте ті риси, ті недоліки, які ви могли б допомогти йому подолати. 

Чому б вам не зробити те ж саме для себе? Випишіть їх в окремий список, а з них 

викресліть ті, які зможете подолати. З тими, що залишилися, вам необхідно 

зрозуміти, що вони є, треба навчитися з ними жити й думати як з ними 

впоратися. Ми ж не відмовимося від коханої людини, якщо дізнаємося, що деякі 

її звички нас інколи не влаштовують. 

Обговорення: 

- Чи дійсно ваші не найкращі риси характеру, звички кардинально 

негативно впливали на відносини з іншими? Ви намагалися після таких випадків 

позбутися цих рис і звичок? 

- Назвіть власні «рецепти» контролювання негативних проявів 

власного «Я»? 

Вправа 7 «Рефлексія» 

Мета: аналіз власних результатів і досягнень після проходження тренінгу. 

Час: 15 хвилин. 

Кожен із учасників тренінгу ділиться власними досягненнями. Розповідає 

про нові здобутки, знання, емоції. Які техніки варто використовувати в 

реальному житті. Для кого виявилися певні вправи ефективними.  

Після обговорення всі встають і дзвінкими оплесками вітають один одного 

на знак подяки за спільну співпрацю і розвиток [242, 254]. 
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Тема 3: Мотивація як одна зі складових формування професійних якостей у 

майбутніх фахівців ресторанного бізнесу 

Вступ до тренінгу 

 

«Перемога дістається тому, хто витримає 

на півгодини більше, ніж його 

противник…» [232]. 

 

Становлення майбутнього фахівця як професіонала, спеціаліста своєї 

справи у навчальному середовищі відбувається більш ефективно і дає якісні 

результати, якщо при цьому в особистості є сильні, яскраві, глибокі мотиви, що 

викликають бажання діяти активно, з повною віддачою сил, долати неминучі 

труднощі, несприятливі умови та інші обставини, наполегливо просуваючись до 

наміченої мети. Тому для розвитку позитивного ставлення до навчання, 

виховання почуття обов’язку, відповідальності, пізнавального інтересу важливо 

формувати психологічні умови із запровадженням мотиваційних тренінгів [266, 

226, 233]. 

Мета тренінгу: Сприяти формуванню у майбутніх фахівців ресторанного 

бізнесу різних видів мотивів, а саме: пізнавальних, саморозвитку, досягнення 

успіху. Навчити вільно володіти собою, бути впевненими у собі, ставити цілі і 

визначати шляхи їх досягнення. 

Завдання тренінгу: 

1. Оволодіти розумінням понять «мотив» і «мотивація» 

2. Сприяти активній співпраці учасників групи для з’ясування методів 

формування мотивації до навчання 

3. Проаналізувати власні очікування відносно успіхів у навчальній 

діяльності і зіставити з методами їх досягнення 

4. Дослідити можливі бар’єри щодо мотивації досягнення бажаних 

цілей у навчанні 

Програма тренінгу включає теоретичний блок та практичні вправи: 

Теоретичний блок: 

1. Визначення поняття «мотивація до навчання» 

2. Характеристика мотивації як однієї зі складових формування 

професійних якостей у майбутніх фахівців ресторанного бізнесу 

3. З’ясування основних способів формування мотивації   

Практичний блок: 

1. Метод мозкового штурму; 

2. Групові дискусії; 

3. Психодинамічні вправи; 

4. Арт техніки; 

5. Притчі; 

6. Релаксація. 

Учасники тренінгу: майбутні фахівці ресторанного бізнесу (студенти 3 

курсу). 
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Правила тренінгу:  

«Тут і тепер». Для всіх нас існує тільки це коло й тільки ці люди, які зараз 

перебувають поряд із вами. Важливо тільки те, про що говоримо, те, що бачимо, 

чуємо й відчуваємо. Важливий наш пульс, серцебиття, наше світовідчуття лише 

цієї конкретної миті.  

«Відвертість і відкритість». Тобто всі ми тут для того, щоб бути собою, а 

не для того, щоб комусь щось показати чи довести. Ми прийшли сюди для 

набуття досвіду, і від того, наскільки ми можемо бути відкритими для себе та 

інших, залежатиме якість цього досвіду.  

«Конфіденційність». Усе, що тут сьогодні діятиметься, не можна 

розголошувати за межами цієї групи. Тут ми довіряємо одне одному свої думки, 

їх не можна виносити за межі групи без дозволу учасників тренінгу.  

«Принцип –Я». Усе сказане (зроблене) тут можна казати (робити) тільки 

від свого імені. Неприпустимі фрази на зразок «Ми вважаємо», «Ми хочемо» 

тощо. Можна казати лише «Я хочу сказати», «Я так думаю», тощо.  

«Активність». Усе, що ви зможете й захочете взяти від нашої зустрічі, ви 

візьмете, якщо будете активними. Чим більше активності ви виявите, тим більше 

відповідей на свої запитання отримаєте. 

Заняття 1. «Мотивація як важливий процес у професійній діяльності» 

Мета: сприяти розумінню поняття «мотивації» як важливого компонента у 

процесі професійної діяльності; аналіз основних складових мотивації; розвиток 

знань, навичок і умінь щодо методів мотиваційного впливу, застосування їх на 

практиці. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1. «Мій настрій»  

Мета: Налаштувати всіх на роботу, на гарні відносини в групі, визначити 

переживання, відчуття учасників на даний момент.  

Час: 15 хвилин. 

Інструкція: «Зараз ми з вами поділимося своїми відчуттями, 

переживаннями, проговоримо про настрій кожного із вас. А допоможуть нам у 

цьому ось ці чаші з водою. Підійдіть до цих чаш, будь ласка, і опустіть палець в 

ту чашу, яка відповідає вашому настрою на даний момент і проговоріть, чому 

саме.  

Чаша чистої води – це спокій і рівновага.  

Чаша темної води – важкість, хвилювання.  

Чаша з різнокольоровими намистинами – це радість, упевненість, приємні 

емоції». 

Обговорення:  

- Чому в даний момент характерні саме такі емоції?  

- Що потрібно зробити, щоб настрій покращився і настала душевна 

рівновага (у випадку важкості і хвилювання)? 

Вправа 2. «Коло рук»  

Мета: Підвищити рівень позитивних емоцій. 

Час: 20 хвилин. 
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Інструкція: «Природно, що всі ми трохи хвилюємося від незвичної 

обстановки, яка зараз є у нас, тому я пропоную взятися за руки. Уявіть, що в 

кожного з вас горить вогник доброти, теплоти, ніжності, любові спокою; уявіть 

як він збільшується, його сила переходить у ваші руки, долоні, ви насичуєте 

позитивом тих, кого тримаєте за руки. Вам усім дуже легко й спокійно. Ви ціле 

потужне джерело позитиву й спокою. Візьміть собі часточку». 

Обговорення:  

- Які почуття переповнюють? 

- Чи вплинула ця вправа на настрій, який був до її виконання? 

Вправа 3. Міні-лекція «Визначення мотивації як одного із основних 

способів досягнення успіху у навчанні» 

Мета: З’ясувати, що таке «мотив» і «мотивація»; визначити методи 

мотивації. 

Час: 30 хвилин. 

Визначальним компонентом організації навчальної діяльності є мотивація. 

Вона може бути внутрішньою або зовнішньою щодо діяльності, однак завжди є 

внутрішньою характеристикою особистості як суб’єкта цієї діяльності. 

Передумовою успіху в ній є сформованість спонукальної сфери, розвиток якої 

потребує цілеспрямованого педагогічного впливу. 

Мотив (франц. motif, лат. motus – рух) – спонукання до діяльності, 

пов’язане із задоволенням потреб людини. 

Пов’язаний він із задоволенням наявних потреб суб’єкта діяльності, а тому 

відіграє спонукальну функцію, зумовлює предметну спрямованість активності 

людини. Розрізняючи мотиви, студент розуміє, чому потрібно вчитися, але це 

може і не спонукати його до навчальної діяльності. 

Мотивація – система спонукань, які зумовлюють активність організму і 

визначають її спрямованість. 

Навчальна мотивація ґрунтується на потребі, яка стимулює пізнавальну 

активність людини, її готовність до засвоєння знань. Потреба не визначає 

характеру діяльності, її предмет окреслюється тоді, коли людина починає діяти. 

Спонукальна (мотиваційна) складова навчальної діяльності охоплює пізнавальні 

потреби, мотиви і сенси навчання. Важливою умовою учіння є наявність 

пізнавальної потреби і мотиву самовдосконалення, самореалізації та 

самовираження. Емоційне переживання пізнавальної потреби постає як інтерес. 

Методи мотивації навчальної діяльності 

Студент на парі має налаштовуватися на ефективний процес пізнання, мати 

в ньому особисту зацікавленість, розуміти, що й навіщо він виконуватиме. Без 

виникнення цих мотивів навчання, без мотивації навчальної діяльності пізнання 

не може принести позитивний результат. Для досягнення необхідного результату 

можна використовувати різноманітні прийоми розвитку пізнавальних мотивів. 

1. Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди. 

У вступному слові викладач окреслює коло питань, що розглядатимуться 

на уроці. При цьому залучаються знання і суб’єктивний досвід студентів, 

наводяться цікаві приклади й парадоксальні ситуації, демонструється зв’язок 
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матеріалу що вивчається, з раніше вивченим. Викладач указує на практичне 

значення теми, яка розглядається. 

2. Мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної 

ситуації. 

Постановка питання, демонстрація експерименту або надання до уваги 

студентів логічної суперечності, для розв’язання та пояснення яких не вистачає 

знань. 

3. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання технології 

«Мозкова атака». 

Цей метод полягає у колективній творчій роботі з розв’язання певної 

складної проблеми. Всю академічну групу об’єднує спільна робота над пошуком 

істини. Розмірковуючи над певною проблемою, доповнюючи один одного, 

підхоплюють і розвивають одні ідеї, відкидаючи інші. 

4. Мотивація навчальної діяльності шляхом опрацювання тексту 

періодичних видань. 

Для активізації роботи й зацікавленості студентів на початку уроку 

викладач роздає газети, журнали або сторінки цих видань, де розміщено 

інформацію, що стосується теми уроку. Викладач просить звернути увагу на 

конкретну інформацію, наголошуючи на її важливості для кожного та 

можливості її повсякденного використання. 

5. Мотивація навчальної діяльності за технологією «Незакінчене 

речення» 

Студентам роздають сторінки роботи «Мої думки» та пояснюють, що 

кожен має самостійно закінчити запропоновані речення. Запропоновані речення 

стосуються теми уроку, і студенти мають достатньо знань та особистого досвіду 

для висловлення власних думок. Після завершення роботи висловлювання 

зачитуються і деяким студентам пропонується прочитати свої відповіді. В будь-

який момент пари студенти повинні бути готові обговорити відповідь товариша 

або попросити його аргументувати свій варіант закінчення речення. 

6. Мотивація навчальної діяльності шляхом виготовлення саморобних 

наочних посібників 

На початку вивчення теми студенти одержують перелік наочних 

посібників, які вони можуть виготовити. Виготовлені саморобні прилади, моделі, 

малюнки, що пояснюють те чи інше природне явище, карти стародавніх 

поселень, описаних у підручнику, тощо студенти демонструють на парі, 

пояснюючи ідею створення й особливості «запропонованих ними посібників.  

Крім того, студентів можна залучати до виготовлення таблиць, схем, 

презентацій, що пояснюють матеріал теми. Ця форма роботи дозволяє не лише 

наповнити кабінет роздатковим матеріалом, але й формує у студентів уміння 

виокремлювати головне, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та, що 

особливо важливо, сприяє активізації розумової діяльності. 

7. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання творчих 

завдань. 
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Складання кросвордів, сканвордів, загадок. Можливі варіанти роботи з 

кросвордом: 

1. Розгадати кросворд, заповнивши порожні клітинки. 

2. Сформулювати запитання до слів, що даються студентам у заповненому 

кросворді. 

3. Заповнити кросворд, у якому виділено певні квадратики. З літер, що 

потрапили в них, скласти ключове слово та пояснити його зміст. 

4. Скласти кросворд, використавши поняття з теми, яку запропонував 

викладач. 

8. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання під час 

уроку науково-популярної літератури. 

Використання науково-популярної літератури в процесі вивчення 

предметів сприяє активізації пізнавальної активності. 

9. Мотивація навчальної діяльності шляхом створення ситуації успіху. 

Практика свідчить про те, що дуже складно працювати з невстигаючими 

студентами, тому що останні не можуть або не хочуть засвоювати новий 

матеріал. Пропонується такий прийом, як дозування викладу навчального 

матеріалу, тобто подання його окремими невеликими смисловими дозами з 

обов’язковим закріпленням. На початку вивчення теми використовуються 

репродуктивні методи навчання, щоб студенти переконалися у можливості 

відтворити матеріал, а потім уже використовуються творчі методи. Студенти 

виконують завдання, використовуючи підказку, діючи за алгоритмом тощо. При 

цьому виникає проблема: як, наприклад, оцінити елементарні (на думку 

викладача) дії студента – відтворення невеликої дози матеріалу, розв’язання 

нескладної задачі, виконання легкої самостійної роботи. Враховуючи те, що для 

деяких учнів таке навчання було максимально можливим, досягнення навчальної 

діяльності слід оцінювати не лише середнім, але іноді й вищим балом. Такий 

прийом виправдовує себе, оскільки студенти починають вірити у власні сили і 

згодом все краще оволодівають матеріалом предмета. 

Складності в розумінні матеріалу, що вивчається, можуть бути спричинені 

значною кількістю в розповіді викладача незнайомих слів, тобто «щільністю» 

незрозумілої наукової термінології. Щоб уникнути цього, слід чітко визначити 

мінімум наукових термінів, які повинен опанувати студент; доцільно показати 

(там, де це можливо) відмінність їх від повсякденних понять, навести аналогічні 

терміни, пояснити їх походження; ці терміни необхідно використовувати 

багаторазово для їх ґрунтовного закріплення в пам’яті. Можна використати 

прийом складання тезауруса наукової термінології. 

10. Мотивація навчальної діяльності на основі діяльнісного підходу до 

навчання. 

1. Навчальна діяльність під керівництвом викладача. 

2. Самостійна навчальна діяльність 

Здійснюється в тому випадку, коли окремі етапи роботи або робота загалом 

виконується студентом без допомоги викладача. Можливе використання 
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алгоритму дій на занятті або переважної частини занять з певної теми. Викладач 

виступає в ролі консультанта. 

3. Самоосвітня діяльність  

Прийоми самостійної роботи студента: 

Прийоми фокусування уваги, що базується на використанні різноманітних 

видів контролю, поетапної перевірки своєї роботи тощо. 

Загальні прийоми пошуку додаткової інформації. 

Прийоми підготовки до державної атестації, тематичного оцінювання, 

семінару, лабораторних і практичних робіт. 

Прийоми раціонального використання часу. 

11. Мотивація навчальної діяльності з допомогою екстраполяції. 

Прийоми екстраполяції базуються на функції мозку прогнозувати. Вміння 

переносити наявні знання, вміння, способи діяльності в іншу ситуацію – яскрава 

ознака творчого мислення. 

12. Мотивація навчальної діяльності в процесі пізнавальних ігор та 

ігрових ситуацій. 

До основних понять, що характеризують дидактичні ігри, належать: об’єкт, 

який моделюється; модельований процес; сценарій, у якому описуються правила 

гри, об’єкти та предмети; способи гри; регламент; учасники ігрового процесу. 

Становлення мотивації це не просте збільшення позитивного чи 

негативного відношення до навчання, але й ускладнення структури мотиваційної 

сфери та спонукань, що входять до неї, встановлення нових, більш зрілих, іноді 

суперечливих відносин між ними. Ці окремі сторони мотиваційної сфери (і 

складні, діалектичні відносини між ними) повинні стати об’єктом керування 

викладача.  

Обговорення: 

1. Визначення понять «мотив» і «мотивація» 

2. Які методи мотивації навчальної діяльності, на вашу думку, 

найбільш ефективні, а, які взагалі некоректні і чому? 

3. Назвіть власні методи мотивації до навчання 

Вправа 4. «Притча»  

Мета: Покращення вміння аналізу ситуацій. 

Час: 20 хвилин. 

Інструкція: «Ми сьогодні будемо працювати над темою, яка безпосередньо 

є однією із головних для вас – це навчальна діяльність. Мені хочеться спочатку 

розповісти вам притчу про навчання. 

Жив на світі учень, який поставив перед собою мету – навчитися всього. У 

навчанні йому не було рівних. Одного разу він зрозумів, що знає більше, ніж 

вчитель тому він вирішив попрощатися, але попросив порекомендувати йому ще 

кращого. І йому відповіли, що немає рівних учителю Вонгу. Учень довгі роки 

шукав зустрічі із цим мудрецем і через 20 років добрався учень до Гори 

Мудрості, де жив Вонг, але побачив його уже на смертельному ложі. Єдине, що 

встиг запитати Учень: «Як стати найосвіченішою й найрозумнішою людиною». 
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Тоді Вонг йому відповів: «Знай, нещасний, що нікого й нічого навчити 

неможливо». 

Учень довго сидів на Горі Мудрості, міркуючи над останніми словами 

вчителя. Минуло ще багато років і сивочолий Учень, бавлячись на лавочці зі 

своїми правнуками, спостерігав, як діти грають у шахи. І звернувся із запитанням 

до наймолодшого: «Хто тебе навчив цієї гри?» І хлопчик весело відповів: «Хто 

мене може навчити? Я сам захотів і навчився.» У ту ж саму мить учень збагнув 

найбільшу таємницю, відповідь на яку він шукав усе своє життя. 

Я думаю, що дана притча є дуже повчальною для всіх нас. І слова «Сам 

захочую і сам навчуся» мають стати девізом нашого життя». 

Обговорення: 

1. Чи виявилася дана притча особисто для вас корисною? Які висновки 

ви зробили на основі отриманої інформації? 

2. Що б ви змінили в притчі? 

3. Чи змогли б ви як студент все життя вчитися і пізнавати щось нове? 

4. На вашу думку, яка в учня була мотивація, що він все своє життя 

присвятив зустрічам з більш мудрішими людьми як він. 

Вправа 5. «Я все зможу!» 

Мета: Підвищення мотивації до навчання за допомогою нових видів 

діяльності або іншого реагування на ситуацію. 

Час: 20 хвилин. 

Учасники по черзі розповідають про якусь справу, яку їм особливо добре 

вдається виконати. Після розповіді вони відповідають на два питання: 

1. Де може стати в нагоді це вміння? 

2. Як їм вдалося цього навчитися? 

Обговорення: 

1. Чи виникло у вас бажання навчитись тому, що вміє робити хтось 

інший? 

2. Хто з учасників вас здивував? 

Вправа 6. «Протилежні двері»  

Мета: Налаштування учасників тренінгу на те, що тільки від них самих 

залежить те, які вони відкриватимуть двері. 

Час: 15 хвилин. 

Інструкція: «Уявіть собі, що перед вами наліво двері й направо двері. За 

одними знаходиться те, що приносить вам радість у навчанні, а за другими те, що 

мучить вас й чого ви не любите в університеті. Розділіть листок навпіл і 

намалюйте або напишіть». 

Обговорення: 

1. Які відчуття у вас були при малюванні дверей? 

2. Що було легше вам намалювати? 

3. А що ви можете змінити у собі, щоб при відкритті будь-яких дверей 

ви отримували радість? 

Вправа 7. «Будинок моєї мети»  
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Мета: Надати можливість учасникам усвідомити власну реалізацію 

життєвих цілей. 

Час: 20 хвилин. 

Перш ніж приступити безпосередньо до виконання даної вправи, вам 

необхідно об’єднатися в групи й намалювати будинок, який допоможе досягнути 

успіхів у навчанні. 

Деталі малюнка: 

Дах – мета, яку ставите перед собою під час навчання. 

Стіни – завдання, вирішивши, які можна досягти мети. 

Стежка – якими методами і способами можна досягти. 

Будяки й каміння – це бар’єри, які заважають вам досягнути мети. 

Обговорення: 

1. Що потрібно робити, щод дійсно досягнути «намальованої» мети у 

навчанні? 

2. Як можна подолати бар’єри, які заважають досягнути мети, без 

зайвої шкоди для навчального процесу (у випадку наявності перешкод)? 

3. Скільки часу потрібно на покращення результатів навчання? 

Вправа 8. «Посмішка по колу» 

Мета: Отримати позитивні емоції. 

Час: 3-5 хвилин. 

Інструкція: «А зараз, на завершення нашого сьогоднішнього тренінгу я вам 

пропоную останню розважальну вправу. Нам потрібно, повернувшись до сусіда, 

побажати йому щось приємне, взяти посмішку в свої руки і передати йому, і так 

роблять всі по черзі» 

Обговорення: 

- Який настрій характерний? 

- Що нового дізналися про себе на занятті? 

Заняття 2 «Що мотивує до досягнення успіху?» 

Мета: Формувати позитивну самооцінку; сприяти мисленню учасниками 

тренінгу лише категоріями успіху; показати характер невдач, що ведуть до 

успіху. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1 «Коло»  

Мета: сприяти позитивній атмосфері, аналіз бажань і сподівань кожного 

учасника на майбутнє  

Час: 15 хвилин 

Учасники тренінгу стають у коло, по черзі роблять один крок вперед 

називаючи своє ім’я та мрію на майбутнє. 

Обговорення: 

- З яким настроєм прийшли на заняття? 

- Мрію довелося вигадувати чи вона вже давно усвідомлена і бажана? 

- Що таке мрія? Що потрібно робити, щоб її досягнути? 

Вправа 2. «Формула успіху Уільяма Джеймса»  
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Мета: Проаналізувати свої досягнення за життя; навчитися оцінювати себе 

не залежно від думки оточуючих. 

Час: 20 хвилин. 

Один відомий американський психолог вигадав дуже цікаву формулу. Ця 

формула буде не зовсім звичною для вас. Таку формулу ви не зустрінете кожного 

дня на парах. Це формула успіху. Вона допоможе вам оцінити себе і дізнатися, 

наскільки ви впевнена в собі людина. Але для того, щоб визначити свою 

впевненість вам треба спочатку:  

1) За 10-бальною системою оцінити свій успіх (досягнення до 

теперішнього часу, якими ви сьогодні можете пишатися: у навчанні, у дружніх 

стосунках, у відносинах з батьками, вчителями тощо); 1 ви можете поставити 

собі, якщо вважаєте, що до сьогоднішнього дня майже нічого не досягли, і що у 

вас не було вдалих моментів у житті; 10 – якщо у вас вже було багато успіхів і 

вам є чим пишатися.  

2) Тепер так само надайте оцінку своїм бажанням: 1 – якщо ви майже 

нічого не хочете, все, що необхідно для повного щастя у вас вже є і вам більш 

нема до чого прагнути; 10 – якщо ви бажаєте все і відразу. Тепер ви готові 

визначити, наскільки вірите у свої сили і здібності. Тепер візьміть калькулятор і 

розділить оцінку, яку ви поставили власному успіху, на оцінку, якою ви оцінили 

свої бажання. Якщо число вийшло менше 1 – ви не дуже сильно вірите в себе і 

навіть не сподіваєтесь, що можете чогось досягти і у вас насправді вийде те, що 

ви плануєте. З такою впевненістю вам буде важко наближатися до успіху і своєї 

життєвої мети. Якщо досягнення незначні, а запити непомірні (хочу джип, а 

придбати можу лише самокат), людина, як правило, починає страждати від того, 

що їй не вдається досягти неможливого, заздрити іншим, дратуватися на весь 

світ. Її поведінка стає неприємною для навколишніх, вона намагається принизити 

того, хто хоча б у чомусь переважає або перевищує її саму для того, щоб якоюсь 

мірою піднести себе. Їй здається, що усі інші їй щось винні – батьки, друзі, 

вчителі. Невпевнена людина отруює життя своє і своїм близьким. Життя стає 

нестерпним. Існує два способи розв’язання цієї ситуації: зменшити свої бажання 

або примножити досягнення. Насправді, невідомо, що простіше. «Наблизь свої 

бажання до нуля – і весь світ буде біля твоїх ніг».  

Якщо в результаті у вас вийшла 1 – це означає, що ви досить об’єктивно 

оцінюєте себе, але при цьому нерідко сумніваєтесь, чи варто починати нову 

справу, чи краще не ризикувати. І, нарешті, якщо ваш результат перевищує 1, 

можна абсолютно чітко сказати, що ви достатньо впевнена у собі людина, ви не 

боїтесь проблем, складних ситуацій і невдач, ви вірите в те, що зможете все 

подолати і на вас без сумніву очікує перемога у тій діяльності, яку ви виконуєте, 

ви не вагаючись зможете розпочати будь-яку нову справу, навіть, якщо ніколи не 

виконували її раніше. Ви завжди сподіваєтесь на успіх, і, якщо не зміните свою 

позицію, то скоріш за все, зможете досягти значних позитивних результатів. 

Впевнена людина завжди відчуває себе легко і спокійно. Вона поважає себе і 

оточуючих, відкрита, доброзичлива, вона не боїться спробувати щось нове. Її 
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досягнення перебільшують її, як правило, не дуже високі запити. Вона знає, чого 

варта, і нікому не заздрить. 

Обговорення: 

- Який результат отримали за формулую успіху? 

- Чи здогадувалися про такі показники до сьогоднішнього наочного 

прорахування свого успіху? 

Вправа 3. «Склянка наполовину пуста чи наполовину повна?» 

Мета: Показати наскільки сприймання одного і того ж явища, предмету чи 

процесу може різнитися. 

Час: 20 хвилин. 

Опис вправи: колективне обговорення малюнку, на якому зображено 

наполовину наповнену склянку. Чому одна людина думає, що склянка 

наполовину порожня, а інша вважає, що наполовину повна? Хто примушує 

людину думати так чи інакше? 

Обговорення: 

- Як різне сприймання одного і того ж явища може вплинути на результат 

успішного виконання діяльності? 

- Що важливо враховувати при виконанні спільної роботи з людиною, яка 

зовсім по іншому оцінює важливість проміжних етапів роботи? 

Вправа 4. «Невдачі, що ведуть до успіху» 

Мета: Навчитися позитивно оцінювати свої невдалі спроби; позитивно 

дивитися на свою виконану роботу. 

Час: 20 хвилин. 

Студентам необхідно пригадати негативний епізод зі свого життя чи з 

досвіду своїх близьких, який спочатку розцінювався як невдача, а пізніше 

виявився як щасливий випадок. 

Обговорення: 

- Чи завжди невдачі є результатом ліні, не бажання допрацьовувати? 

- Які можна навести приклади рекомендацій щодо невдалого виконання 

якогось завдання? 

Вправа 5. «Визначте життєві пріорітети» 

Мета: Оцінити ступінь важливості конкретної сфери в своєму житті; 

визначити життєві пріоріети. 

Час: 20 хвилин. 

Інструкція: «Візьміть чистий аркуш паперу і дайте відповідь на питання: як 

би я прожив останні півроку свого життя, якщо б точно знав, що через півроку 

помру. Це питання може вам здатися неприємним, проте на нього треба 

відповісти. Подумайте мовчки дві хвилини, уявіть себе в такій ситуації і 

починайте писати. На виконання даного завдання відведіть собі п’ять хвилин. 

Можливо, ви напишете, що будете працювати по 24 години на добу, щоб 

завершити певний проект. Можливо, ви вирішите звільнитися і провести цей час 

із сім’єю. Може, ви захочете витратити всі заощадження на подорож. 

Після того, як ви відповісте на це питання, ви зрозумієте, яка життєва 

сфера зараз для вас найбільш важлива. 
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При постановці цілей необхідно збалансувати цілі. Більшу частину цілей 

присвятити тій сфері, яка має для вас більше значення і меншу частину – всім 

іншим сферам. 

Виділяють кілька життєвих сфер: саморозвиток, сім’я, кар’єра, хобі та 

захоплення, громадська робота, здоров’я, майно і престиж. Ви повинні чітко 

розуміти, що для вас пріоритетніше. 

Обговорення: 

- Чи на даний момент ви максимально віддані тій сфері, яку сьогодні 

визнали найбільш важливою для себе? 

- Чи згодні ви почати з сьогоднішнього дня максимально наповнювати своє 

життя тією справою, що є для вас значимою і бажаною? 

Вправа 6. «Намисто успіху» 

Мета: Визначити найважливіші ситуації успіху у своєму житті; 

усвідомити їх важливість для покращення власної самооцінки. 

Час: 20 хвилин. 

1. Індивідуальне завдання: учасники складають список із 10 успішних 

ситуацій зі свого життя. 

2. На аркуші паперу кожен учасник створює малюнки до кожної вказаної 

ним ситуації, вирізає малюнки і нанизує на нитку.  

3. Створення «Намиста успіхів».  

4. Презентація своїх намист.  

Обговорення: 

- Чи сподобався результат виконаної справи? 

- Чи здогадувалися ви наскільки визначена вами ситуація успіху є важливою 

для життєвого досвіду? 

- Чому саме ця ситуація успіху є такою пам’ятною? [249, 257, 270]. 

Заняття 3. «Планування досягнення успіху» 

Мета: Сприяти розвитку прагнень до самомотивації; визначити шляхи 

досягнення успіху. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1. «Особливе привітання» 

Мета: Сприяти формуванню невимушеної атмосфери в групі; налаштувати 

учасників на роботу; розкрити поняття «успіх». 

Час: 25 хвилин. 

Учасникам необхідно привітатися, назвавши своє ім’я і сказавши одну із 

приказок чи прислів’їв, що навчають досягненню успішного результату 

виконуваної діяльності. Наприклад, хто рано встає, тому бог дає.  

Обговорення: 

- Чим для вас особисто є успіх? 

- Яку людину можна назвати успішною? 

Вправа 2. Техніка «Живої і мертвої води»  

Мета: Ознайомитися з новими методами подолання ліні і власної 

невмотивованості. 

Час: 20 хвилин. 
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Інструкція: «Зараз я вам пропоную намалювати малюнок на тему «Що мені 

заважає добре навчатися?» Намалювавши те зло, яке вам заважає вчитися, я 

пропоную від нього позбутися раз і назавжди. Для цього нам потрібно взяти свій 

малюнок і порвати його». Таке символічне знищення власних перешкод на 

шляху до засвоєння нових знань допомагає усвідомити учасникам тренінгу 

важливість навчальної діяльності, сприяє їх активному включенню в процес 

пізнання чогось нового. 

Обговорення: 

1. Як ще можна позбутися від того, що вам заважає в навчанні? 

2. Чи є особисто у вас метод, яким ви користуєтеся? 

3. Чи потрібні нам такі техніки? 

Вправа 3. Гра «Через 10 років»  

Мета: Формування мотивації до професійної діяльності. 

Час: 15 хвилин. 

Перш ніж розпочати гру, студентам пропонується придумати історію про 

свій кар’єрний шлях протягом 10 років, після чого кожен учасник виступає з 

повідомленням про власну успішну кар’єру. 

Решта учасників – журналісти, які можуть задавати будь-які питання. 

Гра через 10 років проходить у дружній і веселій обстановці, що сприяє 

включенню побудови індивідуального перспективного плану професійного 

розвитку кожного учасника гри. 

Обговорення: 

1. А якщо так складеться, що ви не зможете працювати за фахом, який 

ви обрали, і в результаті чого ви не зможете стати неперевершеним 

професіоналом в даній сфері діяльності, що тоді?  

2. Що ви будете робити чи змінювати? 

Вправа 4. Гра «Песиміст, оптиміст та жартівник» 

Мета: Отримання досвіду розгляду проблеми з різних точок зору та 

осмислення своїх життєвих і професійних перспектив. 

Час: 20 хвилин. 

Інструкція: 

1. На першому етапі роботи я вам пропоную написати в декількох 

реченнях ситуацію, що викликає у вас сильні негативні емоції, коли ви не можете 

мотивувати себе до роботи. Написана історія повинна містити – лише факти та 

дії. Наприклад: я не хочу робити домашнє завдання з певного предмету, але я 

розумію, що це необхідно. Тому я берусь за виконання даної роботи але роблю її 

аби як. 

2. Після написання історій учасники здають свої аркуші і тренер 

зачитує в групі всі варіанти, і група обирає декілька із них, що стосуються всіх. 

3. Після чого групі потрібно розділитися на три підгрупи і доповнити ту 

історію, яку вони отримали. Можна обрати лише одну історію для того, щоб 

оцінити її в різних емоційних станах. 

Завдання: потрібно наповнити кожну історію емоційним вмістом – 

песимістичним (1-ша група), оптимістичним (2-га група) та жартівливим (3 



 

291 

група). Необхідно, скласти запропоновану історію і доповнити її деталями, 

властивими песимістові або оптимісту, або жартівнику. Наприклад: песимісти – 

я не хочу робити домашнє завдання з певного предмету, але я розумію, що це 

необхідно. Тому я берусь за виконання даної роботи але роблю її аби як… тому 

що все одно мене ніхто не запитає про дану роботу і, взагалі, мені байдуже на 

все… 

4. Після того як учасники закінчили роботу, кожен представник певної 

групи зачитує свою версію закінчення певної історії. Після чого тренер пропонує 

обговорити результати гри і ту реальну допомогу, яку отримав для себе кожен 

учасник. 

Обговорення: 

- Що можна порадити оптимісту, песимісту і жартівнику для 

покращення їх вмотивованості до навчання? 

- Що сприяє успішному виконанню обов’язкового завдання, яке є для  

вас особисто небажаним? 

Вправа 5. Дискусія «Мої життєві плани»  

Мета: Визначення перспективних життєвих та професійних цілей. 

Час: 20 хвилин. 

Кожен учасник разом з групою отримує можливість поміркувати над 

питаннями: 

– що він очікує від свого життя? 

– які його цілі? 

– які цінності для нього значущі? 

– чим можна було б пожертвувати? 

Обговорення: 

- Чи відповідали ви особисто для себе на подібні питання? 

- Чи відразу змогли знайти відповіді? 

- На яке запитання важко було відповісти? Чому? 

Вправа 6. «Почати діяти»  

Мета: Усвідомлення важливості вчасного виконання роботи. 

Час: 20 хвилин. 

Інструкція: «Перш ніж відкласти роботу в «чорний ящик» подумайте над 

тим, що рано чи пізно вам прийдеться відкрити його і виконати ту роботу, про 

яку ви вже забули. Тому щоб не було конфліктних ситуацій з приводу 

невчасного виконання певних обов’язків, не пакуйте роботу, по можливості 

робіть її одразу. Якщо ви ніяк не можете себе змусити зробити це, спробуйте 

мотивувати себе. У цьому випадку мотивація пов’язана з першим поштовхом до 

початку роботи, а не з самою роботою. Тому в першу чергу задайте собі питання, 

що буде якщо ви його виконаєте, і навпаки, що ви отримаєте, якщо цього не 

зробите…» 

Обговорення: 

- Як потрібно мотивувати себе? (кожен відповідає за себе, можна навести 

приклади) 

- Що таке мотивація для кожного з нас? 
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Вправа 7. «Я в майбутньому»  

Мета: Аналіз і осмислення своїх життєвих і професійних перспектив. 

Час: 20 хвилин. 

Ведучий тренінгу видає учасникам альбомні листи для малювання, а також 

викладає в центр олівці, фломастери, маркери, ручки. Кожен учасник повинен 

намалювати себе в майбутньому. 

В кінці відбувається захист учасниками свого малюнка: він пояснює те, що 

намалював і відповідає на питання. 

Обговорення: 

- Чи подобається власний малюнок? 

- Чий малюнок сподобався більш ніж свій? Чому? 

- Ви завжди таким себе уявляли в майбутньому? Якщо ні, то який раніше 

був образ? 

Вправа 8. «Влучити в десятку» 

Мета: Формування вміння реалізовувати поставлені цілі. 

Час: 20 хвилин. 

Учасники пробують паперовою кулею влучити в "Десятку". 

Обговорення: 

- Чи було застережено, що кидати кулю можно лише не рухаючись з місця? 

- Чи було застережено, що ні в якому разі не можна підходити до дошки, не 

можна повторювати кидок? 

- Чи згодні Ви з наступними висловлюваннями «Недостатньо мріяти, варто 

конкретизувати свої цілі і шукати шляхи їх досягнення. Якщо щось із задуманого 

не вдалося, потрібно вчитися знаходити плюси в тому, що відбулося» [247, 251]. 

Заняття 4. «Самомотивація – успішна робота над собою» 

Мета: Сприяти усвідомленню сили власних можливостей досягнення 

поставленої цілі. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1. «Вітання з посмішкою» 

Мета: Сприяти позитивному психологічному клімату в колективі; 

визначити важливість позитивних емоцій під час вітання з людьми. 

Час: 15 хвилин. 

Учасникам тренінгу потрібно по черзі називати своє ім’я і незалежно від 

настрою і самопочуття бути привітним і посміхатися. При цьому необхідно 

сказати, що для кожного означає слово «привітний». 

Обговорення:  

- Який настрій характерний на даний момент?  

- Чи всі були щирими у своїх вітаннях? 

- Кому важко було проявляти привітність сьогодні? Чому? 

Вправа 2. Міні-лекція «Самомотивація як джерело внутрішньої 

енергії» 

Мета: Сприяти розвитку знань про «самомотивацію» як одного із методів 

до саморозвитку і самодосконалення. 

Час: 25 хвилин. 
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Самомотивація – спонукання і підштовхування себе до виконання 

призначених цілей, внутрішній запуск енергії в тому чи іншому напрямку. 

Людині потрібні два види енергії: енергія, щоб рухатися взагалі вперед (це 

визначається поняттям «енергійність» або базова самомотивація), і енергія, щоб 

рухати себе в певному напрямку, самомотивація до конкретних справ, 

наприклад, щоб посадити себе за уроки або підняти себе зі стільця, відірвавшись 

від комп’ютера. 

Рекомендації успішної самомотивації 

Рекомендація 1. Напишіть собі план на день. В кінці чи на початку плану 

напишіть все, що вам потрібно необмінно зробити. Як правило, в цей список 

попадає багато справ. Включіть в список також ті моменти, коли ви будете 

говорити по телефону, перериви, паузи, бесіди з колегами. Запишіть ті справи, 

які слід зробити, не відкладючи їх на наступний день, а ті, які можуть почекати, 

перенесіть на день вперед. Серед справ, які залишилися, виділіть пріоритети. Які 

справи можуть почекати, а які ні? Пронумеруйте кожен вид діяльності згідно з 

його пріоритетом. Не полінуйтеся переписати план начисто, упорядкувавши 

потрібні справи згідно їх ієрархії. Тоді вам буде легше орієнтуватися в 

майбутньому. 

Розпочніть відразу з першої майбутнї задачі і працюйте до тих пір, поки не 

завершете, потім навпроти запису в плані дня поставте відмітку, що означає, що 

ця задача виконана, і тоді переходьте до наступної. 

Рекомендація 2. У кожної людини є свій власний біоритм. Організм сам 

вирішує, коли йому слід використовувати свої енергетичні резерви, коли ні. 

Зверніть увагу, в який час дня у вас підвищується працездатність, і ви відчуваєте 

фізичний і духовний підйом. Якщо ви зазвичай активні зранку, то виконуйте в 

цей час ті задачі, які потребують від вас зусиль і концентрації. Залишіть рутинні 

справи на кінець дня, коли ваша працездатність падає. 

Рекомендація 3. Складайте план на тривалий відрізок часу. Записуючи 

пріоритетні справи, встановіть, в який саме день (яке це буде число і день тижня) 

ви будете виконувати це завдання.  

Рекомендація 4. Звичайно, план дня не включає в себе ті моменти, коли під 

час роботи вас відволікають. Тому, знаючи, що вам будуть заважати, робіть на 

папері маленькі помітки саме в той момент, коли вас відволікають. Ці замітки 

допоможуть вам швидко повернутися до діяльності і продовжити з того моменту, 

на якому вас відволікли. Вам не потрібно буде витрачати дорогоцінний час на 

спогади того, на чому ви зупинилися. 

Обговорення: 

- Що є для вас самомотивація?  

- Які методи самомотивації можете назвати? 

Вправа 3. «Позитивне ставлення до помилок» (не помиляється тільки 

той, хто нічого не робить) 

Мета: Показати важливість невдач у нашому житті; допомогти усвідомити 

результативність невдалих вчинків, невдач на роботі, в професійному розвитку. 

Час: 20 хвилин. 

http://psychologis.com.ua/zhiznennaya_energiya-1.htm
http://psychologis.com.ua/energichnost.htm
http://psychologis.com.ua/index.htm
http://psychologis.com.ua/kak_motivirovat_sebya_vop_zn_.htm
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Інструкція: уявіть, що ваш син чи донька (учень) невдало виконали якесь 

завдання, зазнали поразки, внаслідок чого втратили віру в себе, розчарувалися і 

не бажають так само інтенсивно, як раніше, займатися цією справою або 

навчальним предметом. Що б ви сказали? Яким чином можна не тільки 

заспокоїти дитину, але і спонукати, надихнути її на роботу і досягнення? 

Обговорення: 

- Як ви себе налаштовуєте на роботу після невдачі? 

- Чи варто покидати обране раніше завдання, якщо ця справа завжди 

супроводжується невдачами? 

-  Що є невдача для кожного з нас? Чи може вона чомусь навчити нас? 

Вправа 4. Теоретичний блок «Настанови на успіх» 

Мета: Виконання цієї вправи дасть можливість перенести енергію, 

мотиваційний заряд і позитивні емоції з приємного об’єкта на предмет 

діяльності. 

Час: 20 хвилин. 

Процедура. 

1. Спробуйте асоціювати вашу діяльність, її предмет з певним, приємним 

для вас об’єктом. Закрийте очі. Намагайтеся викликати приємні образи, які 

пов’язані з асоційованим об’єктом, наприклад, квіткою. Пізніше запишіть ці 

образи і асоціації. 

2. Потім викличте з пам’яті образи, пов’язані з вашою діяльністю. 

Намагайтеся асоціювати вашу діяльність з образами, які з’являлися в ході 

попереднього завдання (квітка). Не оцінюєте образи, які виникають у вас. Нехай 

вони самі по собі вільно спливають. Запишіть асоціації та образи, які виникли в 

зв’язку з діяльністю. 

3. Спробуйте асоціювати вашу діяльність з іншими символами, об’єктами, 

істотами і явищами природи (наприклад, з сонцем, міфологічними героями, 

якими ви захоплені, приємними звуками і т.п.). 

Обговорення: 

- Проведіть аналіз даної вправи.  

- Наскільки ефективним було виконання запропонованих завдань?  

- Які символи, об’єкти найкраще асоціювалися з вашою діяльністю?  

- Запишіть їх і використовуйте в подальшій роботі. 

Вправа 5. «Попроси самого себе» 

Мета: Спонукати до виконання важливого завдання в процесі повної 

відсутності енергії і бажання працювати.  

Час: 20 хвилин. 

Людина може просити і спонукати до діяльності не тільки інших, але і 

саму себе. Іноді, коли немає бажання працювати (але ви усвідомлюєте 

важливість справи), спілкування з самим собою, переконання і прохання, 

звернені до самого себе, допомагають подолати труднощі самоорганізації. 

Вдаючись до різноманітних варіантів впливу на себе, ви можете знайти 

найкращі прийоми самовпливу (які в більшій мірі, ніж інші, відповідають вашій 
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індивідуальності). Людина накопичує досвід впливу на інших людей, так само 

вона може тренуватися і в самовпливові. 

Завдання: 

1. Уявіть, що ви просите себе обов’язково виконати щось важливе для вас. 

Для цього можете використовувати аналогічні прийоми, коли просите інших 

виконати щось. Важливо використовувати: 

- Переконання в необхідності діяльності; 

- Прохання і ласкаві слова. 

Опишіть ці прийоми. 

2. Напишіть 2 варіанти прохання і переконання самого себе. Виберіть 

найкращі варіанти. 

3. Виробіть загальні правила, принципи переконання самого себе. 

Аналіз: 

- Відзначте ефективність вправи в балах (10 – максимум). 

- З’ясуйте, яка саме форма прохання (формула самовпливу) найбільш 

ефективна для вас. 

Обговорення: 

- Чи реально допоможуть визначені прийоми самомотивації для виконання 

вправи? 

- Назвіть універсальні методи мотивації до навчання? 

Вправа 6. «Похвали самого себе» 

Мета: Навчитися схвалювати, підбадьорювати і надихати самого себе, 

оскільки це дуже допомагає в роботі.  

Час: 20 хвилин. 

Завдання: 

1. Згадайте подію, коли ви досягли успіху, проявивши наполегливість, 

цілеспрямованість, кмітливість і т.п. Згадайте емоційний стан (задоволення, 

підйом), в якому перебували в ситуації успіху та перемоги. Опишіть цей стан. 

2. Похваліть самого себе. Скажіть самому собі кілька приємних слів. 

Наприклад: «Молодець! Чудова робота! Так і далі тримати!». Напишіть свої 

слова похвали на аркуші.  

3. Зобов’яжемо себе і далі так працювати (наприклад, проявити 

наполегливість, цілеспрямованість і т.п.). Наведіть приклади стимулів для 

подальшої успішної діяльності. 

Обговорення: 

- Чому так важливо самостійно визнавати свій успіх чи невдачу? 

- Як можна назвати людину, яка не прагне до самовдосконалення? Чому 

вона це робить? [227, 230]. 

Заняття 5. «Мотивація як джерело наполегливої праці» 

Мета: Сприяти усвідомленню учасниками тренінгу поняття «мотивація» 

як важливого інструменту досягнення успіху і здобуття внутрішньої рівноваги, 

упевненості у власних силах. 

Час: 2години 40 хвилин. 

Вправа 1. «Хто Я?» 
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Мета: Налаштувати на роботу учасників; сприяти їх умінню визначати 

власні досягнення і перемоги; аналізувати свої невдачі. 

Час: 20 хвилин. 

Інструкція: «На аркуші паперу напишіть своє ім’я. Поділіть аркуш паперу 

на 2 віконця. В першому зобразіть свої інтереси, тобто ті справи, сфери знань, 

спорту, мистецтва – все, що вас цікавить, в другому – те, в чому ви досягли 

певних успіхів, маєте здібності, хист». 

Обговорення: 

- Чи достатньо у вашому житті досягнень і перемог? 

- Що таке перемога для кожного з нас?  

- Які відчуття виникають, коли розумієш, що домігся поставленої цілі? 

Вправа 2. «Знайди позитивні наслідки» 

Мета: Формувати позитивне відношення до своїх помилок. 

Час: 20 хвилин. 

Учасники нагадують якусь свою невдачу і формулюють її позитивні 

наслідки. Потім спілкуються у колі, обговорюють свої висновки, шукаючи 

однодумців. В колі зачитуються найпоширеніші висновки, обговорюються. 

Обговорення: 

- Чи завжди помилки чогось навчають? 

- Що потрібно робити, щоб не було взагалі помилок? 

Вправа 3. «Об’ява» 

Мета: Навчити формувати правильний зміст думки для загального 

сприймання. 

Час: 20 хвилин. 

Інструкція: «Складіть об’яву «Шукаю роботу». Напишіть, що ви вже зараз 

вмієте робити, опишість свої навички, знання, уміння, розкажіть про набутті 

професійно-важливі якості». 

Читаємо, обговорюємо, які з об’яв реальні. 

Обговорення: 

- Чи є когось резюме? 

- Для чого потрібне резюме? 

- Що потрібно писати в резюме? 

- Які переконливі слова будуть важливими в резюме? 

Вправа 4. «Бінго» 

Мета: Усвідомити свій образ «Я», власні бажання, інтереси; визначитись з 

мріями і важливими людьми, що допомагають досягнути професійних вершин. 

Час: 25 хвилин. 

Інструкція: 

1. Зробити з аркуша паперу фігурку людини.  

2.  На частинах тіла заповнити анкету (відповідно до структури 

мотивації досягнення успіху): голова – головна мрія, тулуб – прогноз на моє 

майбутнє, ліва рука – людина, на яку хотів би бути схожим, чиї досягнення 

повторити чи перевершити, права рука – люди, які допомагають мені досягати 

професійних вершин, ліва нога – емоції і переживання, які найчастіше 
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виникають при професійних досягненнях, права нога, що в професійній 

діяльності в мене виходить найкраще.  

3.  Презентація анкет.  

Обговорення: 

- Чи сподобався малюнок? Що не сподобалось конкретно? 

- Чому так важливо візуалізувати свої думки, переживання, емоції? 

Вправа 5. «Вибір» 

Мета: Показати важливість установки, її значення для професійного 

зростання і розвитку. 

Час: 20 хвилин. 

Опис вправи: за бажанням двоє учнів виходять на середину аудиторії і 

уважно оглядають аудиторію. Їм необхідно запам’ятати всі речі білого та 

жовтого кольору. Потім учні закривають очі і перераховують всі предмети, але 

не білого та жовтого, а, наприклад, червоного та зеленого кольору. 

Обговорення: 

- Чи важко було відтворювати у пам’яті ті предмети, на які не було 

акцентовано увагу? 

- Як установка впливає на досягнення конкретних результатів? 

- Чи на всіх людей однаково впливає установка? Чому?  

Вправа 6. «Оціни себе» 

Мета: Проаналізувати можливості власного «Я-образу»; визначити 

важливість певних здібностей при досягненні успіху і уникненні невдачі. 

Час: 20 хвилин. 

Учасникам потрібно поміркувати і записати відповіді на дані твердження: 

1. Поміркуйте над тим, яким би ви хотіли себе бачити: достатньо здібним, 

але неорганізованим (тобто який боїться поразки і постійно відкладає справу на 

потім) чи недостатньо здібним, але наполегливим, організованим (який не 

боїться невдачі). 

2. Поміркуйте, чи визначається поразка (невдача) саме відсутністю 

здібностей. Які інші фактори, на вашу думку, можуть визначити невдачу? 

3. Запишіть позитивні моменти, пов’язані з невдачею (що дає вам невдача, 

чого навчає). 

4. Поміркуйте і запишіть, що ви сказали б іншій людині, яка зазнала 

поразки і відчуває розчарування. Запишіть, як би ви спробували не лише 

втішити, а й надихнути людину на подальшу діяльність. 

5. Запишіть, що ви сказали б самому собі у хвилини невдачі і розчарування. 

Які слова змогли б не лише відновити втрачену душевну рівновагу, а й 

спонукати до наполегливої діяльності задля досягнення мети? 

6. Удосконаливши текст, запишіть його яскравими літерами на обкладинці 

зошита чи на картці, попрацюйте над ним, спробуйте прокрутити відповідні 

ситуації в уяві, активізуючи записаний текст. 

Обговорення: 

- Що було важко виконувати? 
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- Який стимул може заставити вас зрушити з місця і почати діяти? 

(незалежно від ситуації) 

Вправа 7. «Рефлексія» 

Мета: Отримати зворотній зв’язок, дізнатися чи справдилися очікування; 

які нові знання, уміння засвоїли, здобули на тренінгу. 

Час: 20 хвилин. 

Всі учасники по черзі по колу діляться власними враженнями, емоціями, 

знаннями, що засвоїли на тренінгу. В кінці обговорення усі піднімаються і 

посміхаючись, оплесками дякують один одному за спільну співпрацю [240, 229]. 

 

Тема 4. Особистісне зростання і мотивація до підприємницької 

діяльності 

Вступ до тренінгу 

«У оптиміста збуваються – мрії,  

у песиміста – кошмари» 

Пітер Лоуренс 

 

У сучасній психології особистісне зростання розглядається, в першу чергу, 

як вимірюваний факт, як результат істотних і позитивних змін в особистості 

людини. Як би це не називали – зростання особистості, особистісне зростання, 

особистісний розвиток, зростання і розвиток особистості – все це перщ за все 

позитивні зміни в особистості людини, зміцнення внутрішнього стержня і 

збільшення особистісного потенціалу. Не завжди зрозуміло, що з людиною 

відбувалося, але в деяких випадках можна сказати: особистісне зростання 

відбулося. Людина ставши іншою, вона стає кращою в управлінні своїм життям, 

ставши сильнішою, глибшою і внутрішньо багатшою. Основні характеристики 

особистісного зростання і розвитку – його спрямованість, активність і масштаб. 

Л. Леві писав: «Що таке особистісне зростання? Якщо у людини стає 

більше: – інтересів, а з тим і стимулів жити – змістового наповнення життя, – 

можливості аналізувати відрізняти одне від іншого, – можливості синтезувати – 

бачити зв’язки подій і явищ, розуміння людей (себе в тому числі), а з тим і 

можливості прощати, – внутрішньої свободи і незалежності, відповідальності, 

взятої на себе добровільно, - любові до світу і людей (до себе в тому числі), то це 

і означає, що людина зростає особистісно. Синоніми: душевно і духовно» [248, 

250]. 

Мета тренінгу: Сприяти самопізнанню майбутніх фахівців ресторанного 

бізнесу для їх подальшого самовдосконалення та самовизначення; стимулювання 

співпереживання та емпатії; активізація рефлексії, самовиховання, озброєння 

прийомами роботи над собою. 

Завдання тренінгу: 

1. Розвиток психологічної освіченості майбутніх фахівців ресторанного 

бізнесу (засвоєння наукових психологічних знань, необхідних для здійснення 

творчої рефлексії та адекватної поведінки). 

http://psychologis.com.ua/kak_izmeryat_lichnostnyy_rost_i_razvitie.htm
http://psychologis.com.ua/lichnostnoe_razvitie.htm
http://psychologis.com.ua/lichnost-1.htm
http://psychologis.com.ua/lichnostnyy_vnutrenniy_sterzhen.htm
http://psychologis.com.ua/potencial_lichnosti.htm
http://psychologis.com.ua/napravlennost_lichnosti.htm
http://psychologis.com.ua/passivnyy_i_aktivnyy_lichnostnyy_rost.htm
http://psychologis.com.ua/bolshoy_i_malyy_lichnostnyy_rost.htm
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2. Сприяти узгодженості ієрархії інструментальних та термінальних 

цінностей студентів, в основі яких лежить визначення пріоритетних цілей життя 

та засобів (бажаних якостей особистості), за допомогою яких їх можна 

досягнути. 

3. Підвищення рівня самосвідомості, виявлення в процесі тренінгового 

заняття психологічних та індивідуально-особистісних якостей майбутніх 

фахівців ресторанного бізнесу, розкриття можливостей та засобів 

самовиховання. 

4. Формування свідомих мотивів успіху, творчої самореалізації. 

Програма тренінгу включає теоретичний блок та практичні вправи: 

Теоретичний блок: 

1. Міні-лекція на тему «Особистісне зростання»  

2. З’ясування психологічних особливостей зростання 

3. Формування уявлень про показники особистісного зростання як 

процесу 

4. Теоретичні методи формування шляхів досягнення особистісного 

зростання 

Практичний блок: 

1. Метод мозкового штурму; 

2. Групові дискусії; 

3. Психодинамічні вправи; 

4. Арт техніки; 

5. Притчі; 

6. Релаксація. 

Учасники тренінгу: майбутні фахівці ресторанного бізнесу (студенти 4 

курсу). 

Тривалість тренінгу: 5 занять. 

Тривалість заняття: 2 години 40 хвилин (з перервою в 15 хвилин)  

Правила тренінгу:  

«Тут і тепер». Для всіх нас існує тільки це коло й тільки ці люди, які зараз 

перебувають поряд із вами. Важливо тільки те, про що говоримо, те, що бачимо, 

чуємо й відчуваємо. Важливий наш пульс, серцебиття, наше світовідчуття лише 

цієї конкретної миті.  

«Відвертість і відкритість». Тобто всі ми тут для того, щоб бути собою, а не 

для того, щоб комусь щось показати чи довести. Ми прийшли сюди для набуття 

досвіду, і від того, наскільки ми можемо бути відкритими для себе та інших, 

залежатиме якість цього досвіду.  

«Конфіденційність». Усе, що тут сьогодні діятиметься, не можна 

розголошувати за межами цієї групи. Тут ми довіряємо одне одному свої думки, 

їх не можна виносити за межі групи без дозволу учасників тренінгу.  

«Принцип –Я». Усе сказане (зроблене) тут можна казати (робити) тільки від 

свого імені. Неприпустимі фрази на зразок «Ми вважаємо», «Ми хочемо» тощо. 

Можна казати лише «Я хочу сказати», «Я так думаю», тощо.  
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«Активність». Усе, що ви зможете й захочете взяти від нашої зустрічі, ви 

візьмете, якщо будете активними. Чим більше активності ви виявите, тим більше 

відповідей на свої запитання отримаєте. 

Хід роботи 

Заняття 1. «Визначення справжнього «Я» 

Мета: Допомогти відкрити своє «Я» і усвідомити необхідність 

самовдосконалення, а також: знайомство з учасниками групи; ознайомити з 

метою, завданнями та правилами поведінки у групі та її основними принципами; 

розвиток комунікативних вмінь; з’ясування очікувань учасників щодо тренінгу; 

створення атмосфери взаєморозуміння та довіри. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1. «Я і моє ім’я» 

Мета: Відкрити своє справжнє “Я”, виявлення уявлень учасників тренінгу 

про себе, досягнути вищого рівня самосвідомості. 

Ресурси: папір і ручка. 

Час: 15 хвилин. 

Учасники по черзі розповідають про себе. Важливо говорити не стільки 

про біографію, хоча це теж важливо, скільки про особистісні якості, свою 

індивідуальність. Список складається з 10 і найбільш притаманіших 

особистісних якостей. Акцент необхідно робити на особистісні якості 

(«Самопрезентація»). 

Обговорення: 

- В чому полягая твоя перевага? 

- Чи характерні для тебе недоліки (негативні якості)? Які? 

- Чи є у тебе хобі? Яке? 

Вправа 2. «Лист до себе» 

Мета: Моделювання учасниками власного «Я-образу» після тренінгу. 

Ресурси: папір і ручка. 

Час: 15 хвилин. 

На окремому аркуші паперу потрібно написати листа самому собі, в якому 

розказати про бажані власні зміни наприкінці тренінгу. Описати свої очікування 

від занять, власні цілі, наскільки, і в чому учасник планує перевтілитись, щось 

здобути. Записати подію, яка могла б допомогти стати більш особистісно зрілою 

людиною. Це лист у майбутнє, який можна буде відкрити на власному занятті. 

Зверху на листі потрібно намалювати позначку, за якою можна буде 

ідентифікувати лист. 

Обговорення: 

- Якби можна було б переписати лист, чи хотілося б щось додати або 

забрати з нього? 

- Чи важко було визначити цілі? Чому? 

- Хто чітко може проаналізувати свої очікування? 

Вправа 3. Міні-лекція «Особистісне зростання як процес розвитку 

індивідуальності особистості» 
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Мета: Сприяти розвитку уявлення про особистісне зростання і шляхи його 

досягнення. 

Час: 20 хвилин. 

Найчастіше вираз «особистісне зростання» ототожнюється з ще одним 

словом — саморозвиток. Тому ці два поняття дуже близькі за своїм змістом і 

розглядати їх слід як одне ціле. 

Можна сказати, що особистісне зростання розглядається як самостійний 

розвиток внутрішніх якостей, це постійне прагнення до підвищення власної 

самооцінки. Як домогтися такого зростання, і що для цього необхідно?  

Особистісне зростання включає в себе все те, що допомагає вашому 

розвитку, як індивідуальної особистості. Це можуть бути різні тренінги, читання 

книг, практичні навички, навчання. 

За словом «особистість» слід розуміти індивідуальне людське «я». Під 

словом «зростання» маються на увазі дієслова «вдосконалюватися», 

«поліпшуватися». 

Показники особистісного зростання 

Таке зростання не так помітне, як, наприклад, людський зріст, який 

вимірюється в сантиметрах. Проте все ж є деякі показники особистісного 

розвитку: з’являється відповідальність і усвідомленість; незалежність; здатність 

приймати рішення; готовність змінювати свій характер; розуміння життєвих 

цінностей; здатність розставляти пріоритети в своєму житті; розуміння і 

проходження до своїх цілей; самодисципліна; логічне мислення; подолання 

власних страхів; здатність бачити свої слабкі і сильні сторони; любов до себе і 

навколишніх людей. 

Як домогтися особистісного зростання? 

1. По-перше, слід визначитися зі своїми цілями в житті. Складно 

домагатися чого-небудь, не знаючи, що ти хочеш. Подумайте про свої істинні 

бажання, можливості, цілі. 

2. Розставте пріоритети. Ви ніколи не зможете домогтися особистісного 

зростання, поки не зрозумієте, що ви хочете більше всього – заробити гроші, 

створити сім’ю або стати знаменитою людиною. 

3. Плануйте кожен день. Ваше життя має бути спланованим. Звичайно ж, 

іноді можна відходити від встановленого плану, проте, в цілому, ви повинні 

розуміти, що план вас дисциплінує, робить вас відповідальними і вчить 

приймати важливі рішення. 

4. Не забувайте підбивати підсумки. Щотижня, а також по закінченню 

місяця підводьте підсумки, чого ви змогли досягти, а що залишилося поза зоною 

вашої уваги. Це допоможе вам ефективно зростати і розвивати свої якості 

характеру. 

5. Не бійтеся змінювати своє життя. Часто саме страх зупиняє людину від 

досягнення його цілей, страх щось втратити, страх бути недооціненим, страх 

того, що нічого не вийде і т.д. 

Кожна людина повинна прагнути до особистісного зростання. Коли 

припиняється таке зростання, зупиняється і розвиток людини в цілому, а 
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починається її деградація. Робіть все можливе для того, щоб бути незалежною і 

впевненою у собі людиною, зміцнюючи свою самооцінку і удосконалюючи свій 

характер. 

Обговорення: 

- Що таке особистісне зростання? 

- Як можна відносно себе пояснити це поняття?  

- Що потрібно робити, щоб особистісно зростати ? 

- Особистісне зростання – це незалежний від інших процес, чи вплив 

оточуючих все ж відчувається? 

Вправа 4. «Розповідь про якість, яку найбільше ціную» 

Мета: Розкрити такі якості особистості як свобода вибору і 

відповідальність за неї, довіра до свого власного «Я». 

Час: 25 хвилин. 

Пропонується кожному з учасників подумати над тим, яку якість він понад 

усе цінує в людях. Після зробленого висновку пропонується пригадати (чи 

вигадати) коротке оповідання, історію, випадок, в якому йшлося б про обрану 

цінну якість. Для прикладу потрібно зачитати притчу про мудреця: «Ця історія 

трапилась дуже давно в старовинному місті, в якому жив великий мудрець. 

Слава про його мудрість розлетілась далеко за околицями міста. Але був у місті 

чоловік, який заздрив його славі. І вирішив він придумати таке запитання, на яке 

мудрець не зміг би дати відповідь. Він пішов у поле, спіймав метелика, посадив 

його у зімкнуті долоні і подумав: «Запитаю я у Мудреця: скажи мені, 

наймудріший, який метелик у мене в руках – живий чи мертвий? Якщо він скаже 

- живий, я стисну долоні і метелик загине, а якщо скаже, що мертвий, я розкрию 

долоні і метелик полетить. Ось тоді всі зрозуміють, хто з нас мудріший. Так усе й 

відбулося. Заздрісник спіймав метелика, помістив його в долонях і пішов до 

мудреця. І запитав у того: «О наймудріший, який метели у мене в руках – живий 

чи мертвий?» і тоді мудрець, який дійсно був дуже розумним чоловіком, 

відповів: «Все в твоїх руках...». 

Обговорення: 

- Про яку якість йдеться в даній притчі? 

- Чи є цінною та якість, про яку говорилося у даному випадку? (Варто 

запитати кожного окремо із учасників тренінгу). 

-  Після дискусії ведучий пропонує назвати ту якість, яку обрав кожен 

з учасників тренінгового заняття. 

Вправа 5. «Мої добрі справи» 

Мета: Акцентування учасників тренінгу на те, що життя складається з 

елементарних добрих справ; здійснення установки на добрі справи; розвиток 

уважності, чуйності, доброго ставлення до оточуючих. 

Час: 25 хвилин. 

Добре ставлення до людей, до своїх близьких, рідних і просто знайомих 

повинно виявлятися не лише у словах, але і у конкретних справах. Згадайте, яку 

конкретну добру справу було зроблено за вчора? Хто була ця людина? Що ви 
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при цьому відчували? Як віддячила ця людина за доброту? Якими мають бути 

форми вдячності? 

Обговорення: 

- Чи часто доводиться робити добрі справи? 

- Що легше: робити добрі справи, чи отримувати їх від інших? 

- Значення добрих справ для суспільства і кожної окремо взятої 

особистості? 

- Чому люди роблять мало добрих справ? [281, 282]. 

Заняття 2. «Пізнаємо свою особистість» 

Мета: Сприяти розвитку самопізнання як особливого шляху до 

вдосконалення власного «Я». 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1. «Моє ласкаве ім’я» 

Мета: одержання повної інформації про ім’я кожного учасника; 

визначення ставлення учасника до свого імені, і всього, що з ним пов’язано; 

Час:15 хвилин. 

Учасники сидять колом. Вони по черзі представляються групі й 

розповідають про своє ім’я. Для полегшення виконання даної вправи тренер 

пропонує зразковий перелік питань, на які вони можуть, якщо захочуть, 

спиратися впродовж розповіді: 

- Як мене зазвичай називають рідні? 

- Як я вважаю за краще, щоб мене називали? 

- Хто обрав мені ім’я? 

- Чи має це ім’я ще хтось із моїх родичів? 

- Кого з іменитих тезок я б згадав? 

- Що означає моє ім’я? 

- Чи хотів би я, щоб мене називали інакше? 

- Чи були якісь смішні випадки пов’язані з власним ім’ям? 

Обговорення:  

- Які виникли почуття після виконання вправи? 

- Чи впливає ім’я на власну долю? Як? 

Вправа 2. «Сократ і ми» 

Мета: Вияснити розуміння мети самопізнання засобом “сократівської 

бесіди”.  

Час: 15 хвилин. 

На початку бесіди учасникам тренінгу пропонується до уваги маленька 

інформація: «Засновником традиції такого філософствування, коли в центрі 

роздумів виявляється людина, її свідомість і моральність, був Сократ: «Я даю 

собі та іншим людям пораду, що звучить майже як заповідь: «Пізнай самого 

себе!» А тим часом я досі ще не знаю себе. Більше того, в собі, в своїй душі, я 

знаходжу такі закутки, про які заприсягся б на річці Стіксі, що вони не мої». 

Обговорення: 

- Чому основною вимогою  Сократа є самопізнання, а не пізнання 

навколишнього світу ? 
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- Що важче: пізнати людину чи предмет?  

Вправа 3. «Якщо сталося б то ..., то я б зробив ...» 

Мета: Виробити швидку реакцію на різні конфліктні ситуації. 

Час: 20 хвилин. 

Вправа проводиться в групі по колу. Одна людина придумує конфліктну 

ситуацію (наприклад: «Якби у мене вкрали гаманець в автобусі ...»), а другий 

висловлює свою реакцію на неї (наприклад: «... я б почав кричати, викликати 

міліцію»). 

Обговорення: 

- Чи була характерна дана ситуація в реальному житті? Яка тоді була 

реакція? 

- Які емоції по відношенню до себе і до опонента конфліктної ситуації 

виникають? Чому? 

- Хто із групи найбільш грамотно відреагував у даній ситуації? 

Вправа 4. «Крила впевненості» 

Мета: Відкрити для себе нові енергетичні можливості. 

Час: 20 хвилин. 

Учасникам тренінгу необхідно зручно сісти в крісло і свідомо викликати в 

собі відчуття, які асоціюються з упевненістю. Для цього треба заново пережити 

кілька ситуацій, при яких кожен відчував себе дуже впевнено. Зазвичай, в таких 

випадках виникає відчуття, що за спиною виросли крила. Людина випрямляє 

спину, розправляє плечі і впевнено дивиться в очі іншим. При цьому 

підвищується контроль ситуації і поліпшується координація рухів. Після 10 

хвилиного згадування про події із минулого, тренер пропонує по колу розказати 

про власну ситуацію, що змусила відчувати себе впевнено. 

Обговорення: 

- Як часто виникає відчуття впевненності? 

- Які ситуації загрожують власній впевненості? Що є причиною 

відчуття невпененості у власних силах? 

- Як потрібно боротися з відчуттям невпевненості? 

Вправа 5. «Найчарівніша і найпривабливіша» 

Мета: Полюбити себе і навчитися умінню бути більш відкритим і 

впевненішим. 

Час: 15 хвилин. 

Кожному необхідно взяти з собою невелике люстерко. Всім учасникам 

тренінгу необхідно стати в коло. Спочатку всі вимовляють один одному мінімум 

по три компліменти. Після чого кожен з учасників розповідає присутнім про свої 

3 якості, за які його можна полюбити. Остання якість має відноситись до 

зовнішності і вимовлятись перед дзеркалом. 

Обговорення: 

- Які емоції переповнюють на даний момент? 

- Чи важко було хараткеризувати себе й інших? В чому були 

труднощі? 

- Чи є дана вправа ефективною особисто для кожного?  
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- Як часто дану вправу потрібно виконувати? [228, 274]. 

Заняття 3. «Розвиваємо відкритість до оточуючих» 

Мета: Розвиток відкритості, щирих емоцій, почуттів. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1. «У чому мені пощастило в цьому житті» 

Мета: підвищення рівня життєвого оптимізму, створення хорошого 

настрою на роботу. 

Час: 15 хвилин. 

Учасники групи розбиваються на пари. Ведучий пропонує завдання: 

«Протягом трьох хвилин розкажіть своєму партнеру про те, в чому вам 

пощастило в цьому житті. Через три хвилини поміняйтесяя ролями». Після 

вправи проводиться короткий обмін враженнями. 

Обговорення: 

- Які емоції хараткерні на даний момент? 

- Чи хотіли б побувати на місці свого партнера і також відчути ті ж 

емоції життєвої удачі? Чому? 

- Чи важко було виконувати дане завдання? 

Вправа 2. «На якій я сходинці?» 

Мета: Допомогти учасникам вибудовувати адекватну самооцінку 

Час: 20 хвилин. 

Учасникам пропонується бланк з намальованою на ньому драбинкою з 10 

ступеней. Інструкція: «Намалюйте себе на тій сходинці, на якій, як ви вважаєте, 

зараз перебуваєте». 

Після того, як всі намалювали, тренер повідомляє ключ до цієї методики: 

- 1-4 сходинка – самооцінка занижена 

- 5-7 сходинка – самооцінка адекватна 

- 8-10 сходинка – самооцінка завищена 

Обговорення: 

- Чи виникло здивування від результатів даної методики? 

- Чи здогадувалися про власну самооцінку? Чи може хтось із оточуючих 

наголошував вже про її рівень? 

Вправа 3. «Комісійний магазин» 

Мета: Формування навичок самоаналізу, саморозуміння і самокритики; 

виявлення значимих особистісних якостей; поглиблення знань один про одного 

через розкриття якостей кожного учасника. 

Час: 30 хвилин. 

Пропонується пограти в комісійний магазин. Товари, які приймає 

продавець – це людські якості, наприклад: доброта, відкритість. Учасники 

записують на картку риси свого характеру, як позитивні, так і негативні. Потім 

пропонується здійснити торг, в якому кожен з учасників може позбутися певної 

непотрібної якості, або її частини, і придбати що-небудь необхідне. Наприклад, 

комусь не вистачає для ефективного життя красномовства, і він може 

запропонувати за нього якусь частину свого спокою і врівноваженості. 
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Після закінчення завдання підводяться підсумки і обговорюються 

враження. 

Обговорення: 

- Чи зосталися ще якості, яких хотілося б позбутися? 

- Що потрібно робити, щоб контролювати власні негативні прояви 

характеру? 

- Які якості допомагають у житті? 

Вправа 4. «Зате ...» 

Мета: Зниження рівня фрустрації або стресу. Пошук можливих шляхів її 

подолання. 

Час: 25 хвилин. 

1) Тренер пропонує кожному учаснику гри коротко описати на листку 

паперу якесь нездійсненне бажання, будь-яку актуальну стресову або конфліктну 

ситуацію, невирішену на даний момент або ту, що запам’яталася як важко 

вирішувана (допускається анонімність авторства). 

2) Потім всі листки тренер збирає, перемішує і пропонує учасникам 

наступну процедуру обговорення: 

- Кожна написана ситуація зачитується у групі і учасники повинні навести 

якомога більше доказів того, що дана ситуація зовсім не важка у вирішенні, а 

проста, смішна або навіть вигідна за допомогою слів типу: 

«Зате ...», «могло б бути і гірше!», «Не дуже-то і хотілося, тому що ...» або 

«здорово, адже тепер ...»; 

- Після того, як зачитані всі ситуації і висловлені всі можливі варіанти 

ставлення до них, тренер пропонує обговорити результати гри і ту реальну 

допомогу, яку отримав для себе кожен учасник. 

Обговорення: 

- Чи були зроблені позитивні висновки відносно власної конфліктної 

ситуації? 

- Яка ситуація дійсно є важкою? І з якою не хотілося б зіткнутися в 

ркальному житті? 

Вправа 5. «Чемодан в дорогу» 

Мета: З’ясування власного «Я-образу» очима інших 

Час: 20 хвилин. 

Група сідає по колу. 

Ми завершуємо нашу роботу. Зараз кожен з вас по черзі буде ставити 

перед собою цей стілець (ведучий ставить стілець в центр кола). Всі учасники 

групи в тому порядку, в якому вам буде зручно, будуть підходити до вас, сідати 

на стілець і називати одну якість, яка, на їх погляд допомагає вам, і одну, яке 

заважає. При цьому треба пам’ятати, що називати варто ті якості, які проявилися 

в ході роботи групи і піддаються корекції. Після того, як всі висловлять свою 

думку, наступний учасник бере стілець і ставить навпроти себе. Вправа 

повторюється і т.д. 

Обговорення: 

- Чи виникало здивування від оцінки власних якостей групою? 
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- З чим можна погодитися, а з чим ну ніяк? 

- Який настрій характерний на даний момент? Чому? [263, 264]. 

 

Заняття 4. «Саморозкриття та усвідомлення сильних сторін 

особистості» 

Мета: Продовжити формувати позитивну «Я-концепцію» у кожного з 

учасників тренінгу; розвивати впевненість у досягненні поставленої мети; 

активізувати процес саморозкриття, самопізнання і відкрити в собі сильні 

сторони, тобто такі якості, які людина цінує і приймає, які надають їй почуття 

внутрішньої стійкості і довіри до самої себе. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1. «Мій образ»  

Мета: підготовка учасників до роботи, створення позитивної атмосфери, 

хорошого настрою, визначення особливостей кожного.  

Ресурси: аркуш паперу А4 та олівці. 

Час: 20 хвилин. 

Ведучий вітається з групою, роздає кожному учаснику аркуш паперу А4, 

на якому потрібно написати своє ім’я і намалювати власний образ (це може бути 

певний символ, предмет, – будь-що). Після того як учасники виконали завдання, 

психолог пропонує по черзі назвати своє ім’я і представити власний образ. 

Малюнки прикріплюються на дошку. Так створюється «галерея портретів» 

учасників групи. 

Обговорення: 

- Чи сподобався власний малюнок? Що конкретно не подобається? 

- Який настрій зображений на малюнку? 

- Що потрібно зробити, щоб настрій покращився? (якщо він поганий) 

Вправа 2. Притча про майстра  

Мета: Усвідомлення значущості спільної справи для досягнення 

внутрішньої гармонії і балансу. 

Час: 20 хвилин. 

Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, 

труба, сопілка й контрабас. І виникла між ними суперечка: хто найкраще грає. 

Кожен інструмент почав виводити свою мелодію, показувати власну 

майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. І що більше кожен 

старався, то незрозумілішою і потворнішою ставала мелодія. Ось з’явилася 

людина й помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: «Друзі, мелодія – це одне 

ціле. Нехай кожен прислухається до іншого, й ви побачите, що вийде». Людина 

знову змахнула рукою, і спочатку несміливо, а потім усе краще зазвучала 

мелодія, в якій було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, 

унікальність сопілки, величність контрабаса. Інструменти грали, із замилуванням 

стежили за чарівними помахами рук людини. А мелодія все звучала і звучала, 

поєднуючи виконавців і слухачів у одне ціле. Як важливо, щоб оркестром хтось 

диригував! Досягнення гармонії можливе лише тоді, коли всі об’єднані однією 

метою і спрямовані єдиною волею в єдиному пориві. 
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Обговорення: 

- Чи завжди успіх досягається завдяки спільній співпраці? 

- Що потрібно робити, щоб досягнути власної гармонії? Що на це 

впливає для кожного особисто? 

Вправа 3. «Що я даю людям і чого від них чекаю?»  

Мета: Розвиток навичок самоаналізу. 

Ресурси: папір і ручка. 

Час: 25 хвилин. 

Ведучий роздає учасникам тренінгу аркуш паперу А4 і пропонує умовно 

поділити його на дві частини. На одній намалювати те, що учасник дає людям, а 

на іншій – що отримує від них.  

Обговорення: 

- Які були характерні відчуття при виконанні завдання? 

- Чиї малюнки сподобалися і чому? 

- Що хотілося б ще додати до малюнку? 

Вправа 4. «Вільний» 

Мета: Засобом уявної екстремальної ситуації, яка моделюється, допомогти 

учасникам побачити нові цілі, які відкриваються на основі розвитку особистісно 

значимого досвіду. 

Час: 25 хвилин. 

Учасникам дається наступна інструкція: “Зараз ви переживете щось 

подібне до шоку, і це, можливо, допоможе вам поглянути на своє життя по - 

новому. Кожний має багато бажань і цілей. Деякі з них ми усвідомлюємо і 

прагнемо їх задовольнити. Про інші здогадуємося, але залишаємо їх у 

напівтемряві. А частина бажань захована, мабуть, у глибинах нашого 

несвідомого. Що відбудеться, якщо ми станемо ясніше і чіткіше розуміти наші 

бажання і цілі? 

Уявіть собі, що ви прийняли чарівну пігулку, яка на деякий час усуває всі 

стримуючі фактори, засвоєні правила і моральні норми. Ви звільняєтесь від 

несміливості, нерішучості, тривожності, від внутрішньої цензури і всякого 

зовнішнього тиску. Дія чарівної пігулки триває протягом тижня. Що ви будете 

робити у цей період? Що будете говорити? Як буде виглядати ваше життя? Що 

ви будете відчувати? Напишіть, як ви прожили цей тиждень? Ви маєте на це 15 

хвилин. А тепер подумайте, чи могли ви зробити щось із того, що ви записали, і 

без чарівності пігулок? До чого ви можете прагнути і без неї? Запишіть свої 

думки. 

Обговорення: 

- Який стан наповнив після «прийняття» уявної пігулки? 

- Чому наше емоційне почуття часто залежить від зовнішніх обставин? 

- Що потрібно робити, щоб і без пігулки почувати себе «вільним»? 

Вправа 5. Метафора 

Мета: Налаштувати учасників на інтеграцію отриманого в процесі 

тренінгу особистісно значимого досвіду. 

Час: 25 хвилин. 
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Давним – давно жив на світі юнак, який шукав істину. Хтось підказав 

йому, що істина знаходиться в глибокій криниці в горах. «Запитай криницю в 

чому істина, і вона повідає тобі про це». Юнак знайшов криницю, задав питання і 

отримав відповідь. «Іди на майдан у своєму селищі. Там ти знайдеш те, що 

шукаєш». Сповнений надій він пішов на майдан і там виявив три торгових 

крамниці. В одній продавали кусочки металу, в іншій – кусочки дерева, в третій -

тоненький дріт. Здавалось, ніхто і ніщо не має відношення до розкриття істини. 

Розчарований, він повернувся до криниці, але з неї доносилось лише відлуння. 

Юнак продовжував свої пошуки істини і, поступово спогади про криницю 

розвіялись. Однієї ночі він почув звуки чудової мелодії. Хтось натхненно грав на 

гитарі. Юнакові захотілось наблизитись і дізнатись як народжується ця музика. 

Він підійшов до музиканта і дивився на його пальці, які танцювали по струнах, а 

потім почав розглядати гітару. І тут його вразило несподіване відкриття: 

інструмент був виготовлений з тонких дротикових струн, металу і дерева, саме 

таких, які він бачив у крамницях, але не надав їм значення. І тільки після цього 

він зрозумів послання криниці: нам уже дане все, що ми потребуємо. Наше 

завдання – зібрати все разом і використати за призначенням. Чимало чого не має 

значення, коли ми розглядаємо окремі фрагменти. Коли вони з’єднуються, 

виникає нове цілісне розуміння. 

Обговорення: 

- Які можна зробити висновки із даної притчі? 

- Чому вона навчила? [253, 276]. 

Заняття 5. «Як тебе сприймають інші?»  

Мета: Формування і розвиток настанов на самопізнання і 

самовдосконалення власного «Я-образу», розвиток особистісно значущих 

якостей. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1. «Мій друг сказав би про мене, що Я...»  

Мета: Відпрацювати вміння позитивної самопрезентації.  

Час: 15 хвилин. 

Учасники сідають у коло, кожен по черзі називає своє ім’я і говорить 

фразу, яка починається зі слів: «Мій друг сказав би про мене, що я...». 

Висловлюються всі, починаючи з ведучого. 

Обговорення: 

- Кому важко було продовжити запропоноване речення? 

- Чи всі друзі практично однаково продовжили б дану фразу? 

- Хто з учасників тренінгу продовжив речення і не здивував відповіддю, 

оскільки про нього можна теж саме сказати і в даній групі. 

Вправа 2. «Незакінчене речення»  

Мета: Усвідомлення значимості своєї ролі у формуванні соціально 

психологічного клімату в групі. 

Час: 25 хвилин. 

Учасники продовжують речення:  

• Мені притаманні такі риси характеру...  
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• Я хотів би, щоб у нашій групі всі були...  

• Мені подобаються такі якості в людях...  

• У майбутньому я...  

Обговорення:  

– Чи важко було говорити про притаманні риси характеру?  

– Що дала ця вправа? 

Вправа 3. «Бар’єри»  

Мета: Усвідомлення майбутніх життєвих перспектив.  

Час: 25 хвилин. 

Ведучий пропонує подумати декілька хвилин і відповісти на запитання: 

«Що вам заважає в досягненні ваших мрій?». Необхідно написати ваші якості, 

риси характеру, що заважають у досягненні мрій.  

Обговорення: 

- Чи важко було виконувати завдання? 

- Чиї якості і риси характеру здивували? Що можна порекомендувати 

даним людям? 

Вправа 4. Вправа «Я тобі вибачаю»  

Мета: Формування вміння вибачати образи.  

Час: 20 хвилин. 

Учасники стають у коло, по черзі пригадують образи, які колись і хтось 

завдав (якщо їх немає, то вигадують). Ведучий вказує на одного з учасників 

групи і дає йому завдання: підійти до будь-яких трьох членів групи і вибачити їм 

образи, почуті у групі. Не можна, щоб учасник вибачав образи, висловлені тим 

учасником, до якого він підійшов. Наступним гравцем стає той, до кого підійшов 

попередній гравець. Ведучий наголошує, що учасники групи мають 

запам’ятовувати висловлювані у групі образи і вибачити, не задумуючись, 

стосуються вони учасників групи чи ні.  

Обговорення:  

– Що ви відчували, коли виконували цю вправу?  

– Що було найважчим?  

Вправа 5. Притча «Скибка хліба»  

Мета: Сприяти усвідомленню власних дій по відношенню до інших; 

розвивати відчуття відповідальності за власні вчинки. 

Час: 25 хвилин. 

Якось один чоловік, який уже двадцять років не ходив до церкви, підійшов 

до священика. За хвилю вагання, майже з плачем, почав розповідати: «Мої руки 

забруднені кров’ю. Сталося це тоді, коли ми відступали на російському фронті. 

Щодня хтось із нас помирав від ран або голоду. Нам дали наказ – не входити до 

хат без рушниці і стріляти при найменших рухах місцевих жителів… У хаті, 

куди я увійшов, був лише один старий і дівчинка-підліток. – Хліба дайте, хліба! – 

жадібно просив я. Дівчинка нахилилась… Я думав, що вона хотіла взяти якусь 

зброю, бомбу. Я вистрелив… Дівчинка впала… Коли я підійшов, то побачив, що 

вона тримала в руці скибку хліба. Я вбив чотирнадцятирічну дівчинку, яка хотіла 
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дати мені хліба… Повернувшись додому, я почав пити, щоб забути все це… Але 

не можу… Чи простить мені Бог?».  

Хто ходить із зарядженим крісом, той вистрелить. Якщо єдиним 

знаряддям, яке ти маєш, є молоток, і ти носиш його за собою, то інші люди 

будуть для тебе цвяхами: цілий день будеш бити по них.  

Обговорення:  

– Які агресивні та жорстокі дії людини впливають на життя?  

– Як ставляться до таких людей у соціальному середовищі? [75, 200, 277]. 

 

Тема 5: Лідерський потенціал і оволодіння методами впливу 

 

Вступ до тренінгу 

 

Відповідаючи за когось, чи то в якості 

менеджера, тренера, вчителя, батька чи 

когось іншого, ви виконуєте роль лідера. 

Але де ви знаходитесь на цьому шляху і 

куди прямуєте? 

(Джон Максвелл, відомий бізнес-

консультант) 

 

Майбутній фахівець ресторанного бізнесу – це особистість із 

притаманними для неї здібностями, професійними навичками, діловими 

якостями, рисами характеру, матеріальними і духовними потребами. Сучасний 

бізнес у будь-якій сфері залежить, насамперед, не від засобів виробництва, а саме 

від людей – від рівня їхньої мотивації, від налагодженості комунікацій в 

компанії, від управлінських навичок керівників, від уміння планувати свої дії та 

координувати діяльність з колегами та ступеня сприятливості соціально-

психологічного мікроклімату в колективі загалом. 

В умовах сьогодення фахівець ресторанного бізнесу знає і розуміє 

специфіку діяльності організації, у якій працює, визначає перспективи її 

розвитку, має здатність до постійного вдосконалення та активного саморозвитку 

та живе за принципом відомого американського підприємця та благодійника 

Джона Девісона Рокфеллера: «Лідерство – це стиль життя, девіз якого: «Якщо не 

я, то хто?» Ваше благополуччя залежить від ваших власних рішень.» 

Враховуючу таку специфіку успішного розвитку і становлення ресторанного 

бізнесу, важливо сприяти формуванню у майбутніх фахівців лідерських якостей, 

нарощенню лідерського потенціалу, визначенню типів лідера, способів 

запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в колективі [245, 278]. 

Мета тренінгу: Сприяти розвитку лідерського потенціалу у майбутніх 

фахівців ресторанного бізнесу. 

Завдання тренінгу: 

1. Оволодіти знаннями щодо визначення поняття «лідер» і «лідерство». 
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2. Колективно обґрунтувати функції лідера та характерні для нього 

якості. 

3. З’ясування основних рівнів лідерства. 

4. Проаналізувати шляхи розвитку лідерських якостей. Сформувати 

модель успішного лідера. 

Програма тренінгу включає теоретичний блок та практичні вправи: 

Теоретичний блок: 

1. Міні-лекція на тему «Лідер і лідерство» 

2. З’ясування функцій лідера і його завдань 

3. Формування уявлень про якості справжнього лідера 

4. Аналіз власного лідерського потенціалу  

5. Розвиток знань, умінь і навичок про засоби вербального і невербального 

спілкування як одних із важливих прийомів ведення грамотного діалогу 

Практичний блок: 

1. Метод мозкового штурму; 

2. Групові дискусії; 

3. Психодинамічні вправи; 

4. Арт техніки; 

5. Притчі; 

6. Релаксація. 

Учасники тренінгу: майбутні фахівці ресторанного бізнесу (студенти 5 

курсу). 

Тривалість тренінгу: 5 занять 

Тривалість заняття: 1 заняття – 2 год 40 хвилин. 

Правила тренінгу:  

«Тут і тепер». Для всіх нас існує тільки це коло й тільки ці люди, які зараз 

перебувають поряд із вами. Важливо тільки те, про що говоримо, те, що бачимо, 

чуємо й відчуваємо. Важливий наш пульс, серцебиття, наше світовідчуття лише 

цієї конкретної миті.  

«Відвертість і відкритість». Тобто всі ми тут для того, щоб бути собою, а 

не для того, щоб комусь щось показати чи довести. Ми прийшли сюди для 

набуття досвіду, і від того, наскільки ми можемо бути відкритими для себе та 

інших, залежатиме якість цього досвіду.  

«Конфіденційність». Усе, що тут сьогодні діятиметься, не можна 

розголошувати за межами цієї групи. Тут ми довіряємо одне одному свої думки, 

їх не можна виносити за межі групи без дозволу учасників тренінгу.  

«Принцип –Я». Усе сказане (зроблене) тут можна казати (робити) тільки 

від свого імені. Неприпустимі фрази на зразок «Ми вважаємо», «Ми хочемо» 

тощо. Можна казати лише «Я хочу сказати», «Я так думаю», тощо.  

«Активність». Усе, що ви зможете й захочете взяти від нашої зустрічі, ви 

візьмете, якщо будете активними. Чим більше активності ви виявите, тим більше 

відповідей на свої запитання отримаєте. 

 

 



 

313 

Хід роботи 

Заняття 1 «Хто такий лідер?» 

Мета: Сприяти знайомству між членами групи, з’ясувати, хто такий лідер, 

його функції та якості. 

Час: 2 год 40 хвилин. 

Вправа 1. «Знайомство» 

Мета: Налаштувати учасників на роботу, визначити авторитетних для них 

осіб.  

Час: 10 хв. 

Учасникам, що знаходяться в колі, пропонується назвати своє ім’я і 

привітатися так, як, на їхню думку, привіталась та людина, на яку вони хотіли б 

бути схожими. Решта присутніх відгадують цю людину-образ. 

Обговорення:  

- Що було важкого при виконанні вправи? 

- Хто найбільш яскраво озвучив бажану «людину-образ»? 

- Хто з учасників не повністю зміг увійти в роль улюбленого 

персонажа? 

Вправа 2. Визначення очікувань учасників «Пік лідера» 

Мета: Визначити очікування учасників тренінгу. 

Час: 10 хв. 

Ресурси: плакат з намальованою горою «Пік лідера», липкі стікери, ручки.  

Учасникам пропонується записати на липких стікерах свої очікування від 

тренінгових занять та приклеїти їх біля підніжжя гори. Тренер зачитує усі записи 

та висловлює надію, що по завершенні занять ми зможемо видертись на гору. 

Обговорення:  

- Чи всі запропоновані очікування є реальними? 

- Чи намагався хтось із учасників самостійно ставити ціль і досягати її у 

визначений термін? 

 

Вправа 3.Міні-лекція «Лідер – це хто?» 

Мета: Колективно дати визначення поняттям «лідер» і «лідерство», 

з’ясувати роль лідера і його функції. 

Час: 20 хвилин. 

Учасникам пропонується по черзі за годинниковою стрілкою дати 

визначення поняттю «лідер» і навести приклад, якою повинна бути поведінка 

справжнього лідера в колективі. Після колективного обговорення тренер 

проводить міні-лекцію на тему: «Лідер – це хто?» 

Лідер – це член групи, якому вона надає право приймати 

найвідповідальніші рішення, що стосуються інтересів усієї групи. Лідер – 

особистість авторитетна. 

Лідерство – це вплив стосунків у процесі взаємодії, що ґрунтуються на 

особистісних характеристиках, де простежується факт домінування і підкорення. 

Вивчення природи лідерства в соціальних спільнотах показує, що лідери, 

як правило, мають ряд чітко виявлених якостей. 
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По-перше, спосіб життя лідера передбачає тісне поєднання кар’єри і 

особистого життя. 

По-друге, лідер ніколи не зупиняється у своєму розвитку. Здібності, 

честолюбність, талант, знання стимулюють лідера до подальшого розвитку і 

вдосконалення. 

По-третє, лідер знаходить своє справжнє покликання у застосуванні 

успадкованих здібностей та набутих навичок, розуму, знань, таланту як способу 

самореалізації саме у керівництві іншими людьми 

Лідерство передбачає більш тісну взаємодію лідера та його послідовників, 

тобто всі учасники комунікаційного процесу мають змогу взаємодіяти між 

собою. Лідерство – це, передусім, взаємодія, діалог, можливість не тільки 

проповідувати певну ідею вибраному колу прихильників, але й залучати їх до 

осмислення сутності цієї ідеї, вироблення спільного групового досвіду та 

найбільш оптимальної стратегії діяльності. 

Відмінності між статусом лідера і формального керівника підрозділу 

випливають з особливостей ролі та функцій, які вони виконують. Керівник 

здійснює управління на основі самостійного прийняття рішень і контролю за 

процесом праці підлеглих. Лідер право на прийняття рішень не узурпує за собою, 

а навпаки, надає кожному співробітнику. В результаті змінюється статус 

підлеглих. Якщо у керівника це певна група людей, якою він керує, виступаючи 

часто зовнішньою цілевстановлюючою силою, то у лідера колектив підрозділу 

перетворюється в команду, в якій її члени не відбувають повинність, а наповнені 

творчим поривом. Лідер є членом цієї команди, займаючи разом з тим особливе 

місце в ній. Він генерує ідеї, кристалізує власні задуми, відточуючи їх у 

контактах зі співробітниками, сприймає задуми членів команди як свої власні та 

допомагає у їх реалізації. Його основне завдання - не приймати рішення, а 

допомагати іншим членам команди в пошуку проблем, які потрібно вирішити, у 

формуванні цілей і завдань колективної діяльності. Відповідно і функція 

контролю за працею підлеглих замінюється на функцію її координації. 

Лідер концентрується на пошуку шляхів погодження різноманітних, часто 

протилежних інтересів інших працівників та необхідних ресурсів для вирішення 

проблем. Звідси зростає роль знань, інтелектуального потенціалу лідера, 

оскільки лише це дає змогу йому виконувати його функції і знаходити та ставити 

проблеми перед іншими членами команди. 

Лідери будують свої стосунки з оточеннями на довірі, мотивуючи і 

надихаючи його. Вони кладуть довіру в основу групової та спільної роботи. 

Вони, на противагу керівникам, здійснюють постійні спроби розробки нових та 

неоднозначних вирішень проблеми. 

Розглянемо функції лідера більш детально: 

1. Лідер як адміністратор. Найбільш очевидною для лідера є роль 

верховного координатора діяльності групи. Незалежно від того, чи сам він 

розробляє основні напрями ділової політики чи отримує їх згори, в коло його 

відповідальності незмінно входить функція спостереження за виконанням. 
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Причому суть адміністративної функції полягає не в самостійному виконанні 

роботи, а в делегуванні її іншим членам групи. 

2. Лідер як стратег. Лідер часто приймає обов’язки розробника методів і 

засобів, за допомогою яких група досягає цілей. Ця функція може включати як 

визначення безпосередніх кроків, так і розробку довгострокових планів 

діяльності. Часто лідер є єдиним хранителем плану дій; він один знає подальші 

шляхи, решті членам групи знайомі лише окремі, не пов’язані між собою 

частини плану. 

3. Лідер як політик. Однією з найважливіших функцій лідера є 

встановлення цілей і основної лінії поведінки групи. В основному, групові цілі і 

методи їх досягнення мають три джерела: 

- вказівки згори, отримувані групою від керівництва відповідно до 

субординації. Проте лідери нижчого рівня залучаються як консультанти з правом 

дорадчого голосу при виробленні цих установок. 

- вказівки знизу, тобто рішення самої групи. Хоча цілі і засоби визначені 

знизу, проте лідер відповідає за їх реалізацію, оскільки він, будучи членом групи, 

також залучений до вироблення цих цілей і методів. 

- вказівки самого лідера (за умови, що він володіє автономією в ухваленні 

рішень). 

Проте, незалежно від джерел, визначення групових цілей і методів їх 

досягнення є обов’язковою функцією лідера. 

4. Лідер як експерт. Лідер часто є тією особою, до якої звертаються як до 

джерела достовірної інформації або кваліфікованого фахівця. Безумовно, при 

високому ступені розподілу функцій у великих групах лідери (керівники 

організацій) вдаються до послуг різних заступників, фахівців і консультантів. В 

даному випадку сам вибір цих експертів другого ступеня наочно характеризує 

здібності самого керівника. 

5. Лідер як представник групи в зовнішньому середовищі. Лідер є 

офіційною особою групи, він виступає в зовнішньому середовищі від імені всіх. 

Тому учасникам групи не байдуже, хто і як їх представлятиме; лідер у цьому 

випадку ототожнює собою всіх членів групи, їхній колективний розум, волю 

тощо. Він трансформує через себе всю інформацію, що виходить від групи і 

отримується групою. У цьому сенсі він є «сторожем». 

6. Лідер як регулятор стосунків усередині групи. Регулювання 

особистісних і ділових стосунків усередині групи здійснюється через 

комунікативну мережу, яка може мати різний вигляд. У деяких групах вся 

інформація проходить через лідера; іноді існують в групі наближені до лідера 

особи, які замикають на собі цю мережу; існує тип груп, де лідер є «одним зі 

всіх». 

7. Лідер як джерело заохочень і покарань. Особливо важливою 

обставиною, з погляду члена групи, є система заохочень і покарань, яку лідер 

застосовує для контролю за діяльністю учасників групи. 

8. Лідер як третейський суддя і миротворець. Ця функція певною мірою 

пов’язана із попередньою. В умовах конфліктів між членами групи лідер 
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повинен виступати як суддя і розраджувач одночасно, тобто когось заохочувати і 

когось карати. У зв’язку із цією функцією в руках лідера опиняється засіб, 

завдяки якому він може зменшувати або підтримувати тенденцію до 

фракціонізму усередині групи, залежно від того, які його особисті плани. 

9. Лідер як приклад. У деяких типах груп лідер може служити моделлю 

поведінки для решти членів групи, тобто забезпечує їх наочною вказівкою того, 

ким вони повинні бути і що вони повинні робити. Командир відділення, який 

хоробро веде своїх солдатів у бій, служить саме таким прикладом. 

10. Лідер як символ групи. Групи із високим ступенем згуртованості 

прагнуть не тільки до внутрішніх, але і зовнішніх відмінностей від решти 

індивідуумів. Члени таких груп вдаються до різних відмінностей в одязі і 

поведінці (наприклад, члени масонських лож, політичних партій, клубів і т. д.). 

Лідери, будучи ядром таких груп, починають виконувати функцію символів: їхні 

імена привласнюють всьому руху (і побічно його учасникам), в приватно – 

промисловому світі власники фірм самі здійснюють таке символізування, 

розглядаючи свою справу як продовження своєї особи, релігійні течії і секти 

продовжують носити імена своїх засновників дуже тривалий час і т. д. 

Однаковою мірою це стосується різних наукових шкіл, представники яких навіть 

після смерті лідера ідентифікують себе з ним. 

11. Лідер як чинник, що відміняє індивідуальну відповідальність. Нерідко 

лідер грає важливу роль для членів групи в звільненні їх відвідповідальності за 

особисті рішення і дії, якої вони хотіли б уникнути. Улюблені вирази лідерів - 

«всі претензії - до мене», «дійте моїм ім’ям», «передайте, що я наказав» належать 

саме до цієї функції. Таким чином, у відповідь на відданість послідовника лідер 

бере на себе обов’язок ухвалювати за нього рішення. Причому послідовники 

досить охоче передають свою свободу лідерам (Фромм назвав це явище «втечею 

від свободи»). 

12. Лідер як провідник світогляду. Лідер у більшості випадків служить 

джерелом цінностей і норм, складових групового світогляду. В цілому воно 

відображає ідеологію того суспільства, до якого належить група. У масштабах 

організації приватний світогляд групи звичайно більше відповідає способу 

мислення керівництва, ніж окремих рядових членів. Погляди більшою мірою 

проникають униз, ніж навпаки; це особливо правильно в тих випадках, коли 

лідер контролює інформацію, що надходить до групи із зовнішнього середовища. 

13. Лідер як «батько». Численні функції лідера отримують інтеграцію у 

всеосяжній ролі «батька» для членів групи. Дійсний лідер – це фокус усіх 

позитивних емоцій членів групи, ідеальний об’єкт ідентифікації і відчуття 

відданості. Якщо лідер у деяких стосунках не відповідає ідеалам послідовників, 

вони можуть його подумки «переробити» на свій лад. «Батьківська» роль багато 

в чому пояснює ту майже безмежну владу, якої іноді набувають лідери за певних 

умов. 

14. Лідер як «цап відбувайло». Наскільки лідер може бути об’єктом 

позитивних відчуттів у разі досягнення групою поставлених цілей, настільки ж 

він може служити мішенню для агресії з боку членів групи у разі невдачі. Коли 
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група знаходиться в стані фрустрації, лідер може виявитися тим заміщаючи 

об’єктом, на який «без розбору всі шишки валяться». 

Традиційно вважають, що лідер повинен мати чотири якості – турбуватися 

про людей, мати тверді переконання, керувати людьми та вміти заохотити їх до 

своєї справи, створюючи умови, щоб люди діяли якнайкраще. Однак цього 

замало і великі лідери мають ще дві якості: вони знають, як навчити людей 

робите те, що самі роблять, і вони знають, коли дозволити своїм послідовникам 

діяти самостійно. 

Джон Максвелл, відомий бізнес-консультант та автор декількох книг, 

пропонує власне бачення п’яти рівнів лідерства [235, 238]. 

Посада 

Це найнижчий (вхідний) рівень лідерства і єдиний, який не потребує 

зусиль для опанування. Ви маєте певну владу і вплив вже тому, що обійняли 

посаду лідера. Але цього не достатньо, щоб справді вести за собою людей. На 

першому рівні люди стануть вашими послідовниками лише у тому випадку, 

якщо вони вірять, що мають ними бути. Лідери, які не йдуть далі рівня посади, 

не вміють працювати з волонтерами – бо не мають над ними формальної влади. 

Цей рівень варто розглядати як стартовий, як місце, де ви маєте час та 

змогу для інвестування у розвиток лідерського потенціалу. Тоді ви згодом 

зможете перейти до наступного рівня. 

Дозвіл 

Цей рівень базується на відносинах. Тут люди стають вашими 

послідовниками, тому що самі хочуть цього. Іншими словами, вони дають дозвіл 

лідеру на те, щоб вести їх. Щоб дорости до цього рівня і розвиватись на ньому, 

лідеру потрібно витратити час на те, щоб ближче познайомитись з підлеглими, 

налагодити зв’язок з ними. Він не може просто керувати працівниками, йому 

потрібно навчитися їх любити, якщо хоче керувати ефективно. 

Коли ви любите людей і добре до них ставитесь (як до індивідуальностей з 

власними цінностями), ви отримуєте більший позитивний вплив на них. Зростає 

довіра, яка породжує повагу. І це створює фундамент для наступного рівня. 

Результат 

Хороший лідер знає, як мотивувати своїх людей так, щоб вони почали 

забезпечувати потрібні результати. Саме результати – найважливіше на цьому 

рівні. Лідер сприяє результату, і тому зростає його вплив і авторитет. 

Послідовники йдуть за ним тому, що дійсно цього бажають, а також через 

відчуття зростаючої ефективності власної праці. 

На цьому рівні лідери можуть стати агентами змін. Робота виконується, 

атмосфера у колективі покращується, прибуток зростає, цілі досягаються. А 

отже, лідер стає здатним вирішувати все складніші проблеми. А сам процес 

управління людьми стає для нього задоволенням, адже він бачить, як команда 

рухається уперед як єдине ціле і виходить на новий рівень ефективності. 

Розвиток 

Четвертий рівень можна охарактеризувати одним словом: відтворення. 

Мета лідера тут – виявлення та розвиток якомога більшої кількості майбутніх 



 

318 

лідерів, інвестування у розкриття їхнього потенціалу. Причина проста: чим 

більше лідерів – тим більша ймовірність, що організації вдасться реалізувати 

свою місію. 

Чим більше нових лідерів ви зможете виростити, тим більше шансів 

змінити життя усіх членів своєї команди. У результаті, люди йтимуть за вами 

через те, що ви зробили особисто для них. І – в якості додаткового бонусу – деякі 

з цих відносин «наставник – учень», ймовірно, триватимуть усе життя. 

Вершина 

Досягнення найвищого рівня лідерства – непроста задача, яка потребує не 

лише сильного бажання, але й докладання чималих зусиль протягом 

тривалого часу. Ви не зможете досягти п’ятого рівня, якщо не готові вкладати 

власне життя у розвиток інших. Проте якщо ви це робите на постійній основі, 

увесь час фокусуєтесь і на своєму зростанні, і на зростанні оточуючих, 

розвиваєте лідерів, які, у свою чергу, готові розвивати інших, то зрештою 

зможете опинитися на вершині. 

Лідери п’ятого рівня створюють видатні організації. Люди за ними йдуть 

через їх власну цінність, репутацію. 

Лідерство, на думку Джона Максвелла, – це, у першу чергу, розвиток. 

Себе, своїх відносин, своєї продуктивності, а також своїх людей. Щоб бути 

хорошим лідером, необхідно мати жагу до постійного вдосконалення, а також 

розуміти – де ви знаходитесь зараз і куди прямуєте. 

Обговорення:  

- Закріплення понять, хто такий «лідер» і «лідерство» 

- Підведення підсумків щодо з’ясування якостей і функцій лідера 

- Хто вважає себе лідером в групі? 

- Яких якостей не вистачає, які б допомогли вдосконалити свої 

лідерські вміння? 

Вправа 4. «Асоціативний ланцюжок» 

Мета: визначити обізнаність учасників з питання «лідерство», сприяти 

розвитку творчої уяви. 

Час: 20 хв. 

Ресурси: ватман, маркери. 

Тренер пропонує учасникам групи називати асоціації, які викликає у них 

слово «лідерство». Усі асоціації записуються на плакаті. 

Обговорення:  

- Чи для кожної сфери діяльності характерні однакові лідерські якості? 

Наведіть приклади. 

- Для якого виду професійної діяльності найбільше підходять записані 

асоціації щодо визначення «лідерства»? 

Вправа 5. «Телеграма кумиру» 

Мета: Отримати зворотній зв’язок від учасників.  

Час: 20 хвилин. 

Ресурси: стандартні бланки для телеграм, ручки.  
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Тренер пропонує відправити телеграму своєму кумиру з інформацією про 

те, що учасники дізналися на занятті, що сподобалось, що ні. Телеграми 

зачитуються (за бажанням), решта – «відправляють» тренеру. 

Обговорення: 

- Який настрій характерний на даний момент? 

- Які нові знання сьогодні були отримані? 

- Лідерами народжуються чи ними стають? 

- Лідерські якості можна розвивати? Чи вони є вродженими? [268, 252]. 

Заняття 2. Лідер як особистість 

Мета: Визначити модель лідера як особистості авторитетної в сфері 

ресторанної індустрії, сприяти розвитку навичок самопізнання, саморозвитку та 

самокерованості у майбутніх фахівців ресторанного бізнесу. 

Час: 2 год 40 хвилин. 

Вправа 1. «Привітання-інтерв’ю» 

Мета: продовжити знайомство, налаштувати на роботу, створити гарний 

настрій. 

Час: 20 хв. 

Ресурси: стікери, ручки.  

Тренер об’єднує учасників парами і пропонує взяти один в одного інтерв’ю 

за такою схемою:  

• ім’я; 

• улюблене заняття; 

• чи є хтось, кого ти наслідуєш; 

• яку рису характеру вважаєш найважливішою для лідера? 

Після 5 хв спілкування учасники презентують один одного. 

Обговорення: 

- Чи сподобалася презентація? 

- Що потрібно було б додати? 

- Що сказане було зайвим? 

Вправа 2. «Рефрейминг» 

Мета: 

- Освоїти на практиці методику рефрейминга; 

- Допомогти учасникам тренінгу подолати внутрішні бар’єри, страх і 

невпевненість перед іншими людьми; 

- Продемонструвати на практиці відмінності, властиві підходу людей до 

однієї і тієї ж проблеми, розглянути існуючі методи і підходи до її вирішення; 

- Розвивати емпатичні здібності учасників тренінгу як лідерів. 

Час: 25 хвилин. 

Для початку з’ясуємо, що таке «рефреймінг» – слово, що дало назву 

вправі! 

Рефрейминг (refraining) – зміна точки зору на ситуацію для додання їй 

іншого значення. 

Суть рефрейминга полягає в тому, щоб побачити речі в іншому ракурсі або 

в різному контексті. Рефрейминг є невід’ємною частиною творчого мислення. 
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Він перегукується з розробленими раніше концепціями НЛП. Для того, щоб 

зрозуміти карти реальності інших людей, треба навчитися дивитися на світ 

їхніми очима, без цього неможливо ефективне спілкування. Відкритий підхід до 

співрозмовника в поєднанні з певною сенсорною чутливістю дозволяє виявити 

уявлення, які лежать в основі його поведінки і, які зовсім не обов’язково повинні 

збігатися з нашими власними уявленнями про те, що правильно, а що 

неправильно.  

У даному випадку мова піде про використання рефрейминга для зміни 

негативної самооцінки на позитивну. 

Розбиваємо групу на пари. У кожній парі просимо партнерів протягом 10 

хвилин обмінятися один з одним інформацією про себе так, щоб у фокусі 

розмови виявилася якась риса характеру або звичка, яка самою людиною 

сприймається як щось негативне, що заважає. Потім протягом 10 хвилин 

кожному з учасників пари необхідно буде приготувати свій погляд на цю якість, 

з тим щоб представити її з позитивного боку. наприклад, повільність 

сприймається як вдумливість і умінням неспішно, ґрунтовно освоювати 

життєвий матеріал; недолік хоробрості обертається гарним природним 

самозахистом, відсутністю авантюризму; проявом інтересу до життя, цікавістю, 

прагненням до універсальності знань і умінь; неохайність – властивість творчої 

натури, уміння не помічати побут, а бути творцем ідеального. 

На наступному етапі методика рефрейминга повинна бути оформлена в 

якийсь жанр: переосмислення якості представляється рештою групи у вигляді 

пісні, театральної сценки, монологу, малюнка, коміксу і т.д. у формі, яка 

максимально відображає переосмислену якість.  

Обговорення: 

- Наскільки новим здався побачений погляд на проблему?  

- Чи виникали думки про подібні можливості самооцінки?  

- Яке виникло ставлення до набутого досвіду? 

- Обмін думками про найбільш вдалі чи спірні уявлення; 

- Чим сподобалося завдання?  

- У чому воно виявилося складним? 

-  Що нового було відкрито про себе в ході роботи з партнером і над 

отриманим матеріалом? 

Вправа 3. Міні-лекція «Визначення моделі лідера як авторитетної 

особистості в сфері ресторанної індустрії» 

Мета: Сформувати уявлення про моделі компетенцій лідерів світових 

стандартів, колективно визначити необхідні якості лідера як професіонала своєї 

справи. 

Час:35 хвилин. 

Приклади моделей компетенцій світових стандартів (базові типи 

компетенцій).  

Модель SHL (міжнародні стандарти керування – фахівець, менеджер, 

керівник групи) виділяє наступні типи компетенцій:  

1) підприємницькі якості (бізнес, творчий підхід, рішучість, стратегія); 
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2) якості керівника (лідерство, планування й організація, орієнтація на 

якість, переконливість); 

3) професійні якості (спеціальні знання, аналіз і вирішення проблем, усна й 

письмова комунікація); 

4) особисті якості (міжособистісне розуміння, гнучкість, стабільність, 

особиста мотивація).  

Модель S. Whiddett & S. Hoolyforde (розробка моделі компетенцій на 

матеріалах компанії) виділяє такі типи компетенцій:  

1) розвиток бізнесу (особистий розвиток, генерування й обґрунтування 

ідей); 

2) досягнення результатів (планування, чіткість менеджменту, постановка 

цілей); 

3) аналіз – робота з інформацією (аналіз і прийняття рішень); 

4) люди (робота в команді, вплив, керування відносинами). 

Модель Society for Human Resource Management (модель для керування 

колективом) виділяє наступні типи компетенцій: 

- знання бізнесу; 

 - персональна дієздатність; 

 - стратегічний внесок; 

 - практичні навички та володіння технологіями менеджменту.  

Модель «Корпоративні фінансові технології» виділяє такі типи 

компетенцій: системне мислення; прийняття рішень; орієнтація на результат; 

аналітичні здібності; креативність; гнучкість, швидка й адекватна реакція; 

здібності до навчання; організаторські здібності; делегування повноважень; 

уміння планувати час; управляти проектами; працювати в команді; 

переконувати, відстоювати думку; уміння слухати інших, підтримувати 

зворотний зв’язок; навички проведення презентацій і переговорів; здатність 

ретранслювати знання й навички. 

Після прослуховування лекційного матеріалу колективно визначити 

важливі професійні якості лідера у сфері ресторанного бізнесу. Що буде сприяти 

професійній діяльності? Які якості навпаки заважатимуть виконувати професійні 

обов’язки? Які навички допоможуть завоювати довіру у колективу? 

Обговорення: 

- Чи завжди успішний бізнесмен є лідером? 

- Чим займається лідер? 

- Скільки років потрібно вчитися, щоб стати лідером? 

Вправа 4. «Аукціон лідерських якостей» 

Мета: Активізувати процес самоаналізу в учасників, створити сприятливу 

емоційну атмосферу. 

Час: 20 хв. 

Ресурси: плакат «Портрет лідера», жетони, яскраві стікери.  

Тренер пропонує учасникам уявити, що вони опинились на незвичайному 

аукціоні, де можна придбати лідерські якості за жетони, що є у учасників (у 

кожного по 5 жетонів). Кожна якість має вартість. Але отримує її лише одна 
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людина, яка буде достатньо переконлива у своїх аргументах. Починаються торги. 

Представляючи якість, тренер приліплює біля неї стікер з її вартістю. Продає 

тому, хто зумів переконати, що вона йому найбільш потрібна. 

Примітка: бажано, щоб у списку якостей були: компетентність (3 жетони); 

дружелюбність (2 жетони); вміння переконувати (3 жетони); активність (2 

жетони); ініціативність (3 жетони); працездатність (4 жетони); уміння вести за 

собою (4 жетони); відповідальність (3 жетони); творчість (3 жетони); сила волі (2 

жетони); почуття гумору (2 жетони); емпатія (3 жетони). 

Обговорення: 

1. Що ви відчували під час торгів? 

2. Чи задоволені ви покупками? 

3. Які емоції ви пережили? [275, 280]. 

Заняття 3. «Як стати лідером» 

Мета: актуалізувати внутрішні здобутки учасників тренінгової групи, 

сприяти усвідомленню необхідності самовдосконалення та прагнення до 

особистісного зростання і саморозвитку. 

Час: 2 година 40 хвилин 

Вправа 1. «Ти і твоє ім’я» 

Мета: 

- Розвинути самостійність, творчий підхід до завдання, лідерські навички в 

учасників тренінгу; 

- Потренуватися в самооцінці і самопрезентації. 

Ресурси: маркери і папір для кожного гравця.  

Час:15 хвилин. 

Покладіть перед собою аркуш паперу і напишіть на ньому по вертикалі 

ваше ім’я. Зосередьтеся! У вас є 5-10 хвилин, щоб написати проти кожної літери 

якість свого характеру, яку ви в собі знаєте і цінуєте. 

Приклад: 

О - обережна 

Л – ласкава  

Е – емоційна  

С – самостійна  

Я – яскрава  

Після завершення індивідуальної роботи учасники представляють отримані 

результати товаришам по групі. 

Обговорення: 

- Які були труднощі при виконанні даного завдання? 

- Чи відразу виникали думки відносно визначення якостей власного 

характеру? 

- Які на даний момент переповнюють емоції? Чому? 

Вправа 2. «Якщо…, то…» 

Мета: 

- Сприяти мобілізації творчої фантазії учасників під час виконання 

завдання, пов’язаної з ефективними переговорами; 
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- Закріпити в членах тренінгової групи почуття націленості на успіх; 

- Потренувати вміння використовувати досвід для вирішення актуальних 

завдань. 

Основна ідея цієї вправи полягає у розвитку умінь учасників тренінгу 

використовувати «якір» – один із інструментів у практиці нейролінгвістичного 

програмування. Сенс його полягає в тому, що люди спочатку володіють 

необхідними ресурсами для ефективної діяльності. Завдання тренера – 

актуалізувати ці можливості, витягнути їх «із запасника», перетворивши в 

практичний інструмент для використання. «Якір» – спосіб встановлення зв’язку 

між емоційними станами та об’єктивними чи суб’єктивними ознаками. 

«Якоріння, як методика навчання, сприйняття, психологічної адаптації та 

підтримки, ґрунтується на можливостях людини створювати асоціативні зв’язки. 

Наприклад, актори, представляючи себе в запропонованих обставинах, вміють 

створити переконливий драматичний образ, граючи в ситуації, яка викличе той 

чи інший емоційний стан. Закріплення в пам’яті відчуттів, що виникають, 

припустимо, коли спортсмен, націлений на перемогу в змаганнях, може уявити 

собі емоційне піднесення, яке він відчував, стоячи на п’єдесталі пошани після 

виграного змагання. Цей «Якір» дасть йому настрій на перемогу. «Якорі» можуть 

бути візуальні, аудіальні, пов’язані з дотиками, нюховими або смаковими 

відчуттями, що запам’яталися. Їх застосування говорить про розвинене уміння 

встановлювати і закріплювати в мозку певні асоціативні зв’язки, що формують 

відповідні поведінкові реакції.  

Ресурси: маркери, папір, ручки для кожного гравця. 

Час: 15-25 хвилин. 

Кожен з учасників протягом п’яти хвилин повинен згадати і записати на 

аркуші паперу логічне продовження формули "Якщо .., то ...". Природно, можна 

пов’язати цю пропозицію з абсолютно будь-якою подією або фактом емоційно-

психічних реакцій людини. У даному випадку варто оговорити конкретну тему: 

готовність до ведення переговорів, наука переконання. Тому учасникам тренінгу 

варто зосередитися на власному досвіді і записати спостереження, які пов’язані 

них з показником успішності переговорів, наприклад, «Якщо партнер дивиться 

мені в очі, я відчуваю, що він зосереджений на моїх аргументах», «Якщо при 

першому рукостисканні я відчуваю енергійну доброзичливість співрозмовника, я 

вірю в те, що зустріч закінчиться вдало», «Якщо я увійшов до кімнати для 

переговорів з правої ноги, то це ознака успіху», «Якщо по дорозі до клієнта, з 

яким я повинен підписати контракт, мені зустрічається на вулиці блондинка, я 

впевнений, що закінчу зустріч вдалими торгами». 

Таких ознак успіху має бути у кожного не менше п’яти. Обов’язково, щоб 

кожен пункт ґрунтувався не на деяких глобальних уявленнях, а на власному, 

навіть дуже суб’єктивному, досвіді успіху кожного з членів команди. 

Після закінчення індивідуальної роботи обговорюємо "якорі", 

розповідаємо про ознаки успіху товаришів. 
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Третім етапом вправи стає загальногрупова дискусія. Пропонуємо записати 

на дошці особливо яскраві, несподівані, екстравагантні ознаки перемоги, які 

пов’язані у членів групи з удачею в переговорах. 

Обговорення:  

- Чи важко було виокремити «якорі» успіху з власного досвіду? 

- Чиї «якорі» найбільше запам’яталися? 

- Давайте придумаємо власні «якорі» для досягнення успіху. 

Вправа 3. «Через самовдосконалення до лідера» 

Мета: Вироблення учасниками стратегії самовдосконалення та складання 

програми особистісного самовдосконалення. 

Час: 30 хв. 

Ресурси: плакат «ПАКПРРЕ», аркуші А-4, ручки, плакат «Стратегія 

особистісного самовдосконалення». 

І етап 

Тренер пропонує учасникам вислів Вольфганга Гете: «Щоб мати більше, 

ви самі виглядати гідно. Щоб досягти великих результатів у зовнішньому світі, 

необхідно працювати над своїм внутрішнім світом, вдосконалювати себе. 

Особистий розвиток – це могутній інструмент, який можна використати для 

досягнення будь-якої поставленої мети». 

Тренер пропонує учасникам висловити власне розуміння значення поняття 

«стратегія». Відповіді занотовуються. На завершення пропонується варіант 

тренера: 

Стратегія – мистецтво підготовки і виконання певних дій; мистецтво 

керівництва, яке має визначати певний напрям дій, вчинків, способів дій, лінія 

поведінки. 

Стратегія особистісного самовдосконалення складається з певних кроків: 

1. Визначення мети і сенсу свого життя, усвідомлення духовних 

цінностей людства та визначення на їх основі своїх власних цінностей. 

2. Пізнання самого себе, яким я є (мої достоїнства, інтереси, недоліки, 

слабкі і сильні сторони). 

3. Формування уявлень, яким я повинен стати. 

4. Визначення програми саморозвитку, створення свого образу, способу 

життя. 

5. Тренування себе, відпрацювання необхідних якостей, вмінь, навичок. 

6. Оцінка результатів роботи над собою, постановка нових завдань. 

Особистісне зростання, як і будь-яка діяльність, вимагає вироблення 

відповідного плану роботи, уміння реалізувати свій план, виправляти помилки, 

проконтролювати результати змін свого внутрішнього світу. 

II етап 

Тренер пропонує учасникам метод «ПАКПРРЕ», за яким учасники 

самостійно працюватимуть над власною стратегією особистісного зростання. На 

плакаті записано: 

П – прогнозування (мета); 

А – активна позиція (що зроблю); 
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К – конкретність (скільки часу на це потрібно); 

П – підтвердження (з чого я дізнаюся, що це вже відбудеться); 

Р – ресурси (які є і які ще потрібні); 

Р – розміри (розписати за часом конкретно – що, коли і як) – тобто 

реальний план; 

Е – екологічна рамка (що відбуватиметься з вами і вашим оточенням, коли 

ви досягнете мети) – оцінка наслідків реалізації мети (позитивних і негативних). 

Протягом 15 хв учасники розробляють стратегію особистого 

самовдосконалення, використовуючи даний метод. 

Учасники презентують свої напрацювання. 

Обговорення: 

1. Які знання ви отримали, виконуючи вправу? 

2. Як отриману інформацію ви можете використати в подальшому 

житті? 

Вправа 4. «Малюнок з пляшки» 

Мета: Підняти емоційний настрій групи, підкреслити позитивне бачення 

майбутнього. 

Час: 15 хв. 

Ресурси: папір А-4 , олівці, ручки.  

На запропонованих аркушах учасникам пропонується намалювати 

схематично символ чи асоціацію себе 30-річного, який успішно реалізовує 

стратегію особистісного самовдосконалення. Через 10 хв всі малюнки 

скручуються в трубочки і скидаються в ящик, де перемішуються. Потім 

учасники витягують по одному малюнку, розгортають і стараються відгадати, 

хто з учасників зобразив себе на ньому. 

Обговорення: 

- Чи зійшлися уявлення про власний образ в 30 років з намальованим 

результатом? 

- Чи реально досягнути бажаних цілей до 30-річного віку? 

- Що потрібно для цього робити, щоб досягнути і, що може цьому 

завадити? [265, 267]. 

Заняття 4. Етичний кодекс лідера  

Мета: Показати особливості впливу лідера на його оточення, сприяти 

розвитку лідерських якостей в учасників групи, перевірити їх готовність взяти на 

себе відповідальність за рішення задачі, здатність ефективно працювати і 

спілкуватися з оточуючими 

Час:2 години 40 хвилин 

Вправа 1. Привітання «Підняти настрій» 

Мета: Зняти емоційну напругу. 

Час: 20 хвилин. 

Тренер пропонує учасникам: «Уявіть, що перед вами незадоволена 

аудиторія. Ваше завдання – підняти їм настрій». На підготовку – 5 хв. 

Обговорення: 

- Що було важко? 
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- Які емоції характерні на даний момент? 

- Чи змінився настрій після виконання завдання? 

Вправа 2. Геній маркетингу 

Мета: 

- Тренуватися в здатності переконувати як в одному із вмінь лідера; 

- Розвинути творче мислення учасників тренінгу, їх вміння розширювати 

поле проблеми і бачити розмаїття підходів до вирішення завдання; 

- Допомогти учасникам групи розібратися в собі і зрозуміти природу своїх 

лідерських якостей; 

- Потренуватися в переговорному процесі.  

Час: 20 хвилин. 

Тренер може принести на цю гру непрозорий мішок, в якому будуть різні 

предмети (це може бути певний асортимент, який пов’язаний з особистісними чи 

професійними характеристиками, або завданнями учасників). Кожен учасник 

дістає з мішка один з предметів.  

Завдання: протягом 10 хвилин продати групі цей предмет, представивши 

максимум, але не менше п’яти реальних переваг товару найбільш ефективним 

способом. 

Обговорення: 

- Чому навчила ця гра? 

- Чий досвід продажів здався найбільш успішним? 

- Кому з колег хотілося б запропонувати змінити стратегію маркетингу і 

чому? 

- Чиї ідеї найбільше запам’яталися? Чому? 

Вправа 3. «Кодекс лідера» 

Мета: Розробити правила поведінки лідера; створити «кодекс лідера».  

Час: 20 хвилин. 

Ресурси: аркуші А-3, плакат «Кодекс лідера», маркери кольорові, папір 

кольоровий, клей. 

I етап. Тренер об´єднує учасників у групи залежно від типів лідерів. 

Протягом 15 хв групи працюють над створенням правил поведінки окремого 

типу лідера. Презентують їх. 

II етап. Представники від груп займають місце за круглим столом і 

розробляють єдиний кодекс лідера. Решта учасників спостерігають за 

прийняттям групового рішення. Через 15 хв група представників презентує свій 

проект. Усі напрацювання скріплюємо у вигляді книги «Кодекс лідера». 

Обговорення: 

- Які якості лідера, запропоновані групою, можна виключити з прийнятого 

«Кодекса лідера» і чому? 

- Чи буде цей кодекс ефективним у реальному житті? 

- Чи характерні прописані якості лідерам, яких Ви знаєте? 

Вправа 4. Важка розмова 

Мета: 

- Навчити ефективно переконувати; 
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- Розвинути творче мислення учасників тренінгу, їх вміння розширювати 

кругозір проблеми і бачити розмаїття підходів до її вирішення; 

- Потренуватися в переговорному процесі як способі розв’язання 

конфлікту. 

Час: 25 хвилин. 

Тренер просить учасників уважно вислухати легенду гри. 

Ви – керівник невеликого відділу великої фірми по політконсалтингу. На 

завтра, на ранній ранок призначено вирішальну нараду, на якій ви повинні 

запропонувати замовнику – кандидату на виборну муніципальну посаду – 

стратегію його виборчої кампанії. 

Замовник вимагає познайомити його з усіма елементами рекламної 

продукції: ескізами плакатів, агітаційних листків, текстами оголошень, статей. За 

фатального непорозуміння готовий матеріал був стертий з пам’яті комп’ютера 

так, що і копірайтеру, і графіку необхідно відновити весь обсяг пропозицій 

замовнику. Ви лише зараз, о 18.30, зрозуміли, що сталося. Робочий день майже 

закінчений. На відновлення втраченого матеріалу потрібно щонайменше півтори-

дві години. Але є додаткові проблеми: ваш копірайтер за великі гроші дістав 

квиток на концерт групи його мрії. Він справжній фанат важкого року, і вам 

відомо про те, що концерт починається через півтори години. Крім того, ваша 

колега відзначає сьогодні першу річницю весілля. Вона поділилася з вами своїми 

планами зустріти чоловіка з роботи сюрпризом – романтичною вечерею на двох 

при свічках. Так, що вже зараз вона з нетерпінням поглядає на годинник, щоб 

бігти додому і встигнути закінчити приготування до повернення з роботи 

чоловіка. Що ж робити?! 

Завдання як керівника відділу переконати співробітників затриматися і 

підготувати матеріали. Прочитавши завдання, варто запропонувати трьом 

учасникам спробувати свої сили на сценічному майданчику, відігравши розмови 

між керівником і його підлеглими. Можна зробити кілька спроб, в кожній з яких 

склад учасників буде іншим. Важливо, щоб після кожної вистави тренер 

перевіряв стан справ питанням, зверненим до глядачів: 

- Ви вірите в те, що до ранку завдання буде виконано? 

Обговорення: 

- Як дана рольова гра допомогла зрозуміти секрети переговорного 

процесу? 

- Який був стиль вирішення конфлікту? 

- Які індивідуальні особливості ведення переговорів показала гра в 

учасників тренінгу? 

Вправа 5. Рефлексія «Дотягнись до зірок» 

Мета: Зняти емоційну напругу учасників.  

Час: 10 хвилин. 

Тренер пропонує учасникам встати, утворити коло. Далі промовляє 

наступне: «Уявіть собі, що ви бачите над собою зоряне небо, а в ньому яскраво 

сяє ваша зірка. Дотягніться до неї рукою, ніжно візьміть її в долоні і помилуйтеся 

нею. Яка вона красива, яскрава, неповторна! А тепер прикріпіть її у себе на 
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грудях». Тренер бажає кожному із учасників залишатися такими ж 

неповторними, індивідуальними, самостійними і яскравими, як небесні зірки.  

Обговорення: 

- З якими емоціями завершується тренінгове заняття? 

- Що нового було сьогодні почуто? 

- Кому було важко виконувати дану вправу «Дотягнись до зірок» і 

чому? [239, 244]. 

Заняття 5. Лідер переговорів 

Мета: Показати природу лідерських якостей під час ведення переговорів з 

групою, сприяти розвитку лідерського потенціалу, навчити управляти власними 

емоціями. 

Час: 2 години 40 хвилин. 

Вправа 1. «Привітання» 

Мета: Створити позитивну емоційну атмосферу у групі.  

Час: 15 хв. 

Один з учасників усміхається і «відправляє» усмішку іншому, який 

«ловить» її жестами, «прикріплює» собі. а потім «відправляє» іншому і т.д. 

Обговорення: 

- З якими емоціями прийшли на заняття? Чому характерний саме такий 

настрій? 

- Що потрібно зробити для покращення настрою (якщо є така 

потреба)? 

- Які очікування на сьогодні? 

Вправа 2. Круїз 

Мета: 

- Сприяти мобілізації уваги учасників у вирішенні групового завдання; 

- Інтегрувати групу за рахунок усвідомлення колективної відповідальності 

і включення в спільну діяльність; 

- Потренуватися у виробленні спільної стратегії і тактики успіху; 

- Розвинути лідерські якості в членів команди, перевірити їх готовність 

взяти на себе відповідальність за вирішення задачі, здатність ефективно 

працювати і спілкуватися з партнерами по команді. 

Ресурси: маркери, папір для запису, ручки, путівники та проспекти 

туристичних фірм, велика карта світу. 

Час: 30 хвилин. 

Тренер повідомляє групі, що за прекрасні результати, які вона показала під 

час тренінгу, команда нагороджена 30-денним круїзом. Туристичні компанії і 

агентства пропонують свої проспекти. Кожному учаснику команди потрібно 

тільки скласти маршрут захоплюючої подорожі. Ця індивідуальна робота триває 

15-20 хвилин. Наступний етап підготовки до подорожі – вироблення маршруту, 

що задовольняє інтереси і потреби всіх членів команди. Матеріальні витрати 

можуть не хвилювати гравців – «за все сплачено!» Але маршрут повинен бути 

складений швидко (із зазначенням термінів перебування в кожному порту). 

Продаж путівок закінчується через 25 хвилин! До закриття офісу туристичної 
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фірми її директору (тренер команди) має бути надано докладний опис маршруту. 

Ще одне зауваження: так як замовлення групове, то маршрут передбачає 100% -у 

згоду всіх мандрівників з програмою круїзу. 

Обговорення: 

- Що ви відчували, познайомившись з умовами гри? 

- Який етап обговорення завдання здався вам найбільш важливим? 

- Як відбувався процес обговорення і прийняття рішень? 

- Як здійснювалося керівництво групою? 

- Наскільки тип лідерства був ефективний для конкретного завдання і 

конкретної групи? 

- Чи враховувалася окрема думка? 

- Чи було групове обговорення демократичним? 

- Що вплинуло на результат гри? 

- Що заважало групі працювати ефективніше? 

- Що кожен виніс для себе з участі у грі? 

- Після того як гра закінчилася, залишилося у вас бажання провести 

спільну 30-денну подорож? Кого б ви не взяли з собою і чому? 

Вправа 3. « Я хочу сказати...» 

Мета: Тренувати навички публічного виступу, розвивати вміння впливати 

на інших вербальними та невербальними засобами. 

Час: 25 хв. 

Ресурси: ручки або олівці, аркуші паперу, плакати «Як підготувати 

виступ», «Структура виступу», «Теми повідомлень». 

Тренер запитує учасників про їхній власний досвід виступів, про труднощі, 

які виникають під час цих виступів. Можливо, хтось зможе навести приклади 

вдалих та невдалих виступів відомих людей, які запам’яталися. Яка структура 

виступу, на думку учасників, є найкращою? 

Інформація, яку можна використати під час обговорення: 

Під час виступу оратора основна увага зосереджується на його 

зовнішньому вигляді (93%); водночас необхідно, щоб вербальна та невербальна 

інформації відповідали одна одній; під час виступу краще триматися природно 

(постать струнка, жестикуляція – вільна, не занадто активна і не пасивна, міміка 

– жива, посмішка обов’язкова, але не «гумова», погляд на слухача, а не на стелю, 

підлогу чи у вікно, голос – природний, не крикливий. При першому спілкуванні з 

людиною невербальній комунікації приділяється 55% уваги, тембру голосу та 

інтонації – 38%, а інформації – лише 7%. 

Підготовка до виступу. Готуючись до виступу, потрібно усвідомити 

відповіді на такі запитання: 

• ХТО – ким ти є для слухачів? 

• ДО КОГО – до кого звертаєтеся? 

• ЧОМУ – якої мети маєш досягти? 

• ЩО – що хочеш сказати? 

• ЯК – яку форму матиме виступ? 

• КОЛИ – коли виступатимеш? 
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Як виступатимеш? 

• продумай тему й основні моменти свого виступу; 

• запиши виступ повністю; 

• відкоригуй свій текст; 

• підготуй тези виступу; 

• визнач стиль виступу (хочеш звертатися до серця людей чи до 

їхнього розуму; посилатимешся на власні приклади чи говоритимеш без 

них). 

Структура виступу: 

вступ, розвиток думки, завершення (скажи, про що говоритимеш; скажи 

це; скажи, про що говорив). 

На початку виступу завоюй увагу слухачів, здобудь їхні симпатії та 

оголоси мету своєї промови; 

В основній частині не вживай більше 3 -х аргументів; 

Під час завершення підсумуй сказане, зроби останній «штрих» (це може 

бути цитата, анекдот, гасло, питання, бачення майбутнього) і не забудь 

подякувати слухачам. 

Як боротися з хвилюванням?  

Запиши виступ, але не вчи його напам’ять. 

Пам’ятай, що аудиторія налаштована позитивно. 

Попроси перед виступом, щоб тебе хтось послухав. Пам’ятай, що слухачі 

не знають про твої страхи, і завжди можна скористатися паузою. 

Під час повідомлення бажано звертатися до плакатів «Як підготувати 

виступ», «Структура виступу», які тренер готує на підставі поданої вище 

інформації.   

На листках записано теми повідомлень: Відповідальність лідера. Лідер – 

співпереживаючий: чи реально це?  

Тренер інструктує учасників: сформулюйте і запишіть коротке 

повідомлення на одну з поданих тем, з якими би ви хотіли звернутися до 

учасників групи; у кожного з вас буде 2 хв для виступу. 

Тренер фіксує час виступу кожного учасника, а по закінченні повідомляє 

кожному, скільки часу тривало його повідомлення. 

Обговорення: 

- Чи сподобався власний виступ? 

- Що хотілося б додати або забрати з доповіді? 

- Чий виступ можна вважати найкрашим? Чому? 

Вправа 4. Вправа « Пам’ятка лідеру» 

Мета: Закріпити знання, вміння і навички, одержані на тренінгу; створити 

«Кишеньковий порадник лідеру». 

Час: 20 хв. 

Ресурси: аркуші паперу А-3, маркери, фломастери, кольоровий папір, клей 

скотч. 
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Тренер об’єднує учасників в 3 підгрупи. Кожній з них пропонується 

створити «Кишеньковий порадник лідеру», враховуючи всю інформацію, 

одержану на тренінгу. Через 5 хвилин групи презентують свої роботи. 

Обговорення: 

- Чиї поради виявились найбільш вдалими? 

- Хто буде користуватися даною пам’яткою?  

Вправа 5. Підведення підсумків тренінгу 

Мета: Визначити, чи справдились очікування учасників, підвести 

підсумки тренінгу. 

Час: 20 хв. 

Ресурси: стікери, ручки, плакат «Пік лідера» 

Тренер пропонує учасникам пригадати очікування, з якими вони починали 

роботу в тренінговій групі. Прийшов час піднятися на «Пік лідера», а, можливо, 

хтось ще в дорозі. Визначіть, будь-ласка, які з ваших сподівань справдилися, що 

нового ви дізналися, а що не було висвітлено. Запишіть на стікерах і оберіть собі 

місце на «Піку лідера». 

Обговорення:  

- Хто відчув, що може повести за собою команду? 

- Чи виправдалися очікування відносно власного лідерського потенціалу? 

- Хто розчарувався в собі як в лідері? 

- Хто планує розвивати і надалі навички лідерства? [236, 279]. 


