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Таким чином, специфіка праксиологічного підходу формування готовності до професійного
саморозвитку має цілком ізоморфний характер, тому може бути застосована в контексті всіх на-
вчальних дисциплін.

Вона передбачає визначення сутності бажаних результатів, конкретизацію цілей і завдань, ор-
ганізацію процесу досягнення максимальної самоефективності особистості та реалізується в кі-
лька етапів:

1) професійно-орієнтовна самодіагностика;
2) аналіз індивідуальних результатів;
3) визначення персональної траєкторії самовдосконалення (конкретизація цілей) і складання

програми особистісно-професійного саморозвитку (постановка завдань);
4) реалізація програми саморозвитку;
5) повторна професійно-орієнтовна самодіагностика, фіксація змін;
6) аналіз індивідуальних результатів;
7) визначення програми подальшого особистісно-професійного саморозвитку (постановка за-

вдань);
8) реалізація програми особистісно-професійного саморозвитку.
Підсумовуючи в цілому, зазначимо, що навчання студента університету має бути спрямоване

на досягнення головної мети освіти і для максимальної ефективності цей процес повинен:
• мати загальний міждисциплінарний план саморозвитку студента;
• бути свідомим, активним і мотивованим;
• бути професійно-спрямованим і продуктивним;
• підлягати аналізу, корекції і вдосконаленню.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Потребою часу є реалізація управлінських функцій гуманним, раціональним, економічним
шляхом. Зростання рівня вимог з боку суспільства до результатів діяльності суб’єктів управління
сфери виробництва зумовлює необхідність якісно вдосконалювати форми й методи їх підготов-
ки. Аналіз реалій управлінської практики підтверджує необхідність глибокого наукового підходу
до організації та психологічного забезпечення процесу підготовки майбутніх менеджерів, що по-
яснюється низкою суперечностей. Зокрема, між: стереотипним уявленням про методи та способи
управління і новими вимогами; кадровою насиченістю штатів управління і відносно низькою
ефективністю керівництва; орієнтацією на прибуток та ігноруванням соціально-психологічних і
морально-психологічних чинників управління; потребою у професійних спеціалістах-
управлінцях і зниженням мотивації посадового зростання; вимогами до психологічної компетен-
тності менеджерів та її реальним рівнем; потребою професійного вдосконалення менеджера і не-
достатньою налагодженістю підготовки, в тому числі і соціально-психологічної, спеціалістів-
управлінців; розширенням соціально-психологічних зв’язків у системі управління та низькою
комунікативною компетентністю.

Зарубіжний досвід довів, що у вирішенні проблем професіоналізації менеджерів чільне місце
належить психології. Адже успішна реалізація особистості на управлінській посаді не обмежується
знаннями теорії управління, економіки, маркетингу, права та інших наук, а ще й вимагає наявності
соціально-психологічної компетентності, що передбачає вміння виявляти й використовувати зов-
нішні та внутрішні психологічні резерви ефективної професійної реалізації особистості.

Виникає необхідність у підборі та застосуванні таких форм роботи, що дозволять вирішити
дану проблему.
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Наукові дослідження і досвід провідних міжнародних університетів свідчить, що інтерактивна
освіта забезпечують ефективний розвиток навичок практичного застосування теоретичних знань.
Тренінгові технології являються складовою їх упровадження.

Соціально-психологічний тренінг розглядається як форма процесу навчання, що дозволяє фо-
рмувати у майбутніх менеджерів умінь і навичок працювати самостійно, розвивати свій творчий
потенціал.

Реалізація розвитку особистісних якостей менеджера у процедурно-організаційному аспекті
пропонується у вигляді тренінгових занять. Принципи організації тренінгових груп (Ємельянов
Ю.М., Петровська Л.О.,. Рудестам К., Хрящова Н.Ю., Пахомов Ю.В.) забезпечують зниження
напруженості его-захисту їх учасників, стимулювання здатності особистості до експерименту-
вання (завдяки відсутності будь-якого оцінювання та осуду), розвиткові професійної звички «ре-
флексувати на...» (Пов’якель Н.І.), створення максимально сприятливих умов для самопізнання
та самовдосконалення, які зумовлені внутрішньо-груповою атмосферою емпатичної підтримки,
довіри та співробітництва.

Використання ігрових методів групові дискусії, індивідуальна психологічна діагностика, ана-
ліз конкретних ситуацій, моделювання управлінського процесу, використання різноманітних
технік і вправ дозволяє організувати навчальний процес, орієнтований на розвиток творчого по-
тенціалу майбутнього фахівця. Навчання у форматі «teaching» (викладання) переходить до на-
вчання у форматі «learning» (вивчення), при якому особу не навчають, а особа навчається.

Учасники тренінгу використовують свій власний досвід, з урахуванням соціально-
психологічних властивостей тренінгових груп, що відповідає загальним принципам андрагогіки
як науки про навчання дорослих. Тренінг дає можливість інтенсивного засвоєння необхідних
умінь у ході практичної, творчої діяльності як індивідуальної, так і групової.

Створені умови та форми роботи сприяють досягненню загальної мети: високої результатив-
ності у міжособистісному спілкуванні, забезпеченні вмінь формувати дієздатну команду на
принципах корпоративної культури, реалізувати особистісні конкурентні переваги лідера для за-
безпечення довгострокової перспективи кар’єрного зростання, сприятимуть процесу особистіс-
ного самозростання, реалізації творчого потенціалу майбутнього менеджера.
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
«КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НАУКИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

Наука «Теорія держави і права» відіграє фундаментальну роль у підготовці висококваліфіко-
ваних юристів, оскільки саме вона закладає підвалини знать та вмінь, надає можливість вирішу-
вати практичні правові завдання. Без засвоєння студентами науки «Теорія держави і права» не-
можливе вивчення галузевих юридичних наук і дисциплін.

Робоча навчальна програма з науки «Теорії держави і права» дозволяє основоположні питання
судової влади розглянути під час лекції та обговорити на практичному занятті. Так, дана наука
дає знання студентам щодо принципу розподілу влади, що є одним із фундаментальних досяг-
нень правової думки. Даний принцип можна вважати вимогою часу, оскільки саме він став діє-
вим механізмом у боротьбі з абсолютною владою монарха. Зміцнення верховенства права, за-
конності та захисту прав суспільства, звичайно ж, нерозривно пов’язане саме з принципом
розподілу влади. Серед гілок державної влади особливе місце займає судова влада, оскільки її
основна роль полягає у вирішенні спорів і розв’язанні конфліктів як між пересічними громадя-
нами, так і між представниками державних гілок влади, тобто вирішення конкретних справ і спо-
рів, що виникають унаслідок конфліктів у суспільстві, між людиною і державою, між різними
структурами держави.

Вивчення студентами науки «Теорія держави і права» створює можливість майбутнім юристам
розмежовувати такі поняття, як «судова влада», «судова система», «суд» і «правосуддя». Студенти
розуміють суть понять «конституційний контроль», «конституційна юрисдикція», отримують базові
знання щодо функціонування Конституційного Суду України, Верховного Суду України та судової
системи, взагалі. Мають змогу визначити особливу роль судів загальної юрисдикції при захисті прав
і свобод людини та громадянина з теоретичних роздумів, а не лише з аналізу чинних нормативно-
правових актів. Знають, що провідною функцією судів є здійснення правосуддя, реалізація повнова-




