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Мета: розробити та теоретично обґрунтувати технологію формування управлінської компетентності майбутніх
менеджерів фізичної культури. Матеріал і методи: проведено теоретичний аналіз сучасної літератури щодо досліджуваної проблеми; проаналізовано нормативно-правову базу підготовки майбутніх менеджерів фізичної культури; проведено опитування здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти (n=50); за допомогою
методу парних порівнянь проведено експертну оцінку серед професорсько-викладацького складу Харківської державної академії фізичної культури (n=10).
Результати: уточнено поняття «компетентність», «компетенція», «управлінська компетентність», «управлінські
компетенції»; виявлено самооцінку та проведено самоаналіз здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти результатів навчання щодо рівня сформованості у них управлінських компетенцій; визначено найбільш
значущі управлінські компетенції у майбутніх менеджерів фізичної культури. За результатами власного дослідження представлено матрицю управлінської компетентності менеджера фізичної культури. Розроблено та обґрунтовано технологію: методи, форми та засоби формування управлінської компетентності у майбутніх менеджерів фізичної культури.
Висновки: визначено управлінські компетенції, які є найважливішими для здійснення майбутньої управлінської
діяльності менеджерів фізичної культури, серед них перші п’ять позицій займають: лідерство, генерація ідей, комунікативність, володіння системою вирішення управлінських проблем та ділові якості.
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фесійних здібностей та ділових якостей працівника в їх
синергетичному взаємозв’язку і взаємозалежності.
Мета дослідження – розробити та теоретично обґрунтувати технологію формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури.

Вступ
Як відомо, менеджер у своїй професійній діяльності
щоденно вирішує ряд завдань, які потребують спеціальних
знань, умінь, навичок, у тому числі здобутих у процесі спеціальної підготовки – освіти. У Законі України «Про вищу
освіту» (2014) [4] зазначено, що результатами навчання є
компетентності, які особа здобула у закладі вищої освіти у
відповідній галузі знань за певною кваліфікацією.
Проведений аналіз літературних джерел свідчить,
що здебільшого вчені розглядають компетентність як
оцінну категорію, що характеризує людину як суб’єкт
діяльності, її здатність успішно виконувати свої повноваження [2]. У наукових працях сучасних вчених можна
знайти теоретичні підходи до визначення професійної
компетентності майбутніх менеджерів різних галузей,
зокрема фізичної культури і спорту (Дубревський Ю.,
2008; Свєртнєв О., 2017; Криштанович С.В., 2018; Коваленко Ю.М., 2019), освіти (Берека В., 2008; ЗгалатЛозинська Л., Головач Н., 2018), охорони здоров’я, економіки. Автори [1; 3; 5; 6; 7; 9] сходяться на думці, що
професійна компетентність – практична реалізація про-
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Матеріал і методи дослідження
Дослідження проводилося на базі Харківської державної академії фізичної культури. У дослідженні брали
участь 50 здобувачів освіти другого (магістерського)
рівня вищої освіти, які навчаються за різними освітньопрофесійними програмами, включаючи спеціалізацію
«менеджмент і маркетинг у сфері фізичної культури та
спорту». Проведено теоретичний аналіз сучасних досліджень щодо досліджуваної проблеми, проаналізовано
нормативно-правову базу підготовки майбутніх менеджерів фізичної культури; уточнено поняття «компетентність», «компетенція», «управлінська компетентність»,
«управлінські компетенції». Проведено опитування студентів з метою їх самооцінки щодо визначення рівня
сформованості у них управлінських компетенцій. Визна-
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майбутніх менеджерів фізичної культури передбачено комплексне формування
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У результаті аналізу експертної оцінки нами було
та вміння у певній професійній сфері, а також коло повноважень будь-якої посадової особи чи органу [5; 12].
сформовано узагальнену матрицю управлінської
Таблицяком1
У свою чергу сучасні вчені [5] сформулювали 10 петентності менеджера фізичної культури (табл. 1).

Узагальнена матриця управлінської компетентності менеджера фізичної
Таблиця 1

Узагальнена матриця управлінської компетентності менеджера фізичної культури
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Примітка*:
Примітка*:		
«2»			
– пріоритет
			

2
0

де «2» – пріоритет компетенції, назва якої зазначена у вертикальному стовпці зліва;
«0» – пріоритет компетенції, назва якої зазначена у горизонтальній строчці зверху;
компетенції,
назва якої зазначена у вертикальному стовпці зліва;
«1» – компетенції рівні за значенням

де
«0» – пріоритет компетенції, назва якої зазначена у горизонтальній строчці зверху;
«1» – компетенції рівні за значенням
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Оскільки сьогодні важливу роль у процесі здобуття вищої освіти відіграє
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цілеспрямовано розвивати у процесі професійної підготовки менеджерів
(рис. 1). СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК

Рис. 1. Співставлення результатів

Рис. 1.
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переконані,
що балів)
такататехнологія
визначатиме
тільки
систему
професійної
ських проблем (8,6
ділові якості (7,4
балів). процесне
через
орієнтацію
на соціально
і професійно знаОтже, саме ці компетенції слід цілеспрямовано роз- чущі норми поведінки та професійно важливі якості, та в
вивати у процесі професійної підготовки менеджерів цілому на розвиток особистості, розширення світогляду
12 через формування правильних життєвих цінностей, ко(рис. 1).
Ажиппо, О., Корольова, М. (2020), "Технологія формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури ",
Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(79), С. 7-22, doi:10.15391/snsv.2020-5.001
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мунікабельності, ріст самооцінки та особистісного по- знань про інструментарій досягнення цілей, про ефекСЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ
ВІСНИК
тенціалу.
тивність процесу навчання
тощо. До цієї частини ми
В основу підготовки майбутніх менеджерів в проце- зараховуємо постановку, уточнення та формулювання
підготовки
менеджерів
крім традиційних
лекційних,
семінарських,
практичних
сі формування
управлінської
компетентності
покладено цілей,
педагогічні умови
та етапи навчання.
Ми перекотакі традиційні та інноваційні принципи навчання як: ди- нані, що формування управлінської компетентності майференціації
навчання,
тобтодоцільно
враху- бутніх
менеджерів фізичної культури
буде ефективним,
занять татаіндивідуалізації
самостійної
роботи
використовувати
такі організаційні
вання індивідуальних особливостей студентів, поєднан- якщо врахувати наступні педагогічні умови: створення
ня форми
групових таяк
індивідуальних,
активних та інтерактивпозитивної
мотиваційної
настанови на професійну
молекція-тренінг,
проблемна
лекція,
лекція-дискусія,
семінарних форм організації навчального процесу; системності більність при особистісно-орієнтованому навчанні; вита послідовності, зокрема забезпечення міжпредметних користання міжпредметних зв’язків у процесі навчання
конференція, ділові та рольові ігри, тренінг та інші. Особливу увагу також
зв’язків дисциплін; науковість і соціальна зумовленість майбутніх менеджерів; застосування сучасних інфорнавчання та принцип практичної спрямованості та інші маційних технологій для навчання студентів засобам
необхідно
звернути на методичні прийоми,
наприклад,
розумової
розв’язання
професійнихактивізації
завдань.
дидактичні
принципи.
Характеризуючи технологію формування управлінНабуття управлінської компетентності майбутніх меської
компетентностістудентів,
майбутніх менеджерів
фізичної неджерів
фізичної культури
відбувається в єдності
мотидіяльності
стимулювання,
контролю,
активізацію
уваги,
культури за структурою, вона, як і будь-яка педагогічна ваційно-орієнтувального, планувально-творчого, креатехнологія,
містить змістовийта
та процесуальний
компо- засоби
тивно-розвивального
та рефлексивно-творчого
етапів.
запам’ятовування
на дидактичні
(дидактичні
матеріали, технічні
ненти. Під змістовою частиною ми розуміємо систему На мотиваційно-орієнтувальному етапі створюється ді-

засоби навчання) (рис. 2.).

Мета: формування управлінської компетентності
майбутніх менеджерів фізичної культури
Традиційні та інноваційні принципи навчання

(диференціації та індивідуалізації навчання; системності та послідовності; науковості та
соціальної зумовленості навчання, практичної спрямованості та ін.)

Змістова частина

Процесуальна (методична) частина

Педагогічні умови навчання

мотиваційне забезпечення (цікавий
навчальний матеріал; групова діяльність; передача
досвіду; активна практична діяльність)

(особистісно-орієнтований, компетентнісний
підходи до підготовки майбутніх менеджерів,
міжпредметні зв’язки, застосування сучасних
інформаційних технологій)

методи (проєктні, інтерактивні, кейс-метод,
«мозкова атака», коучинг, фасилітації)

організаційні форми (ділова, рольова гра,

Етапи навчання

лекція-дискусія, лекція-брифінг, тренінг, ін.)

(мотиваційно-орієнтувальний, планувальнотворчий, креативно-розвиваючий,
рефлексивно-творчий)

методичні прийоми (активізації розумової
діяльності, запам’ятовування, стимулювання)

дидактичні засоби (матеріали, технічні
засоби)

Оцінювання рівня управлінської компетентності (компетенцій)
Результат: управлінська компетентність
Рис. 2.
Технологія формування управлінської компетентності
майбутніх менеджерів фізичної культури

Рис. 2. Технологія формування управлінської компетентності майбутніх
менеджерів фізичної культури
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єва система спонукання студента до навчання на основі його ціннісної орієнтації щодо самоуправління розвитком управлінської компетентності. На планувальнотворчому етапі, затсосовуючи особистіно-орієнтований
підхід до підготовки майбутніх менеджерів, створюється
індивідуальна цільова програма професійного розвитку. На креативно-розвиваючому етапі здійснюється
формування навичок продуктивної самоорганізації. На
рефлексивно-творчому етапі передбачається оцінка
та аналіз як освітнього, так і управлінського результату
сформованості навичок самоконтролю та самоаналізу
на основі рефлексивного підходу.
Під процесуальною (методичною) частиною технології ми розуміємо організацію безпосередньої діяльності
здобувачів освіти та управління процесом навчання. До
процесуально-методичної частини можна віднести власне дидактичну систему, що включає мотиваційне забезпечення, методи, організаційні форми, методичні прийоми, дидактичні засоби. Так, мотиваційне забезпечення
здійснюється шляхом формування чіткого світогляду у
майбутніх менеджерів щодо професійної діяльності; націлювання на безперервний саморозвиток та самовдосконалення; створення, удосконалення та впровадження
цікавого, сучасного та різноманітного навчального матеріалу; залучення до групової діяльності з розподілом
функцій; через активну практичну та самостійну діяльність, а також завдяки передачі досвіду реальних фахівців зі сфери спортивного менеджменту тощо.
До основних методів, які спрямовані на формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів
фізичної культури ми відносимо: проєктні, інтерактивні
методи, кейс-метод, метод «мозкової атаки», метод коучингу, фасилітації, зворотного зв’язку, «світове кафе»
тощо. У процесі підготовки менеджерів крім традиційних
лекційних, семінарських, практичних занять та самостійної роботи доцільно використовувати такі організаційні
форми як лекція-тренінг, проблемна лекція, лекція-дискусія, семінар-конференція, ділові та рольові ігри, тренінг та інші. Особливу увагу також необхідно звернути на
методичні прийоми, наприклад, активізації розумової ді-

яльності студентів, стимулювання, контролю, активізацію
уваги, запам’ятовування та на дидактичні засоби (дидактичні матеріали, технічні засоби навчання) (рис. 2.).
Важливою складовою розробленої нами технології
є оцінювання рівня управлінської компетентності, що
дозволяє створювати певний зворотній зв’язок з метою виявлення слаборозвинутих управлінських компетенцій та корекції процесу підготовки менеджерів щодо
формування управлінської компетентності майбутніх
менеджерів.
Висновки / Дискусія
Отже, аналіз літературних джерел показав, що менеджер фізичної культури – це важлива та затребувана для
розвитку спортивної індустрії професія. Виявлено, що
авторами [1; 2; 5; 8; 11] розглядалися професійна компетентність менеджера, як керівника, управлінця у сучасних
умовах функціонування організацій. В літературі достатньо широко і всебічно висвітлюються поняття «компетентність», «компетенція», «управлінська компетентність»,
«управлінські компетенції». Зокрема є праці, присвячені
проблемі формування компетентностей у майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту [6; 7; 9; 12].
У ході нашого дослідження визначено управлінські
компетенції, які є найважливішими для здійснення майбутньої управлінської діяльності менеджерів фізичної
культури: лідерство, генерація ідей, комунікативність,
володіння системою вирішення управлінських проблем
та ділові якості. Проведене опитування здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо
самооцінки та самоаналізу результатів навчання також
свідчать, що саме ці компетенції слід цілеспрямовано
розвивати у процесі професійної підготовки майбутніх
менеджерів фізичної культури.
Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у подальшому науковому пошуку та обґрунтуванні
ефективної методики об’єктивного оцінювання управлінської компетентності майбутніх менеджерів фізичної
культури.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що відсутній конфлікт інтересів, який
може сприйматись таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.
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Аннотация. Александр Ажиппо, Марина Королёва. Технология формирования управленческой компетентности
будущих менеджеров физической культуры. Цель: разработать и теоретически обосновать технологию формирования
управленческой компетентности будущих менеджеров физической культуры. Материал и методы: проведен теоретический
анализ современной литературы по исследуемой проблеме; проанализирована нормативно-правовая база подготовки будущих менеджеров физической культуры; проведен опрос соискателей образования второго (магистерского) уровня высшего
образования (n = 50); с помощью метода парного сравнения проведена экспертная оценка среди профессорско-преподавательского состава Харьковской государственной академии физической культуры (n=10). Результаты: уточнены понятия «компетентность», «компетенция», «управленческая компетентность», «управленческие компетенции»; выявлена самооценка и проведен самоанализ соискателей образования второго (магистерского) уровня высшего образования результатов обучения по
уровню сформированности у них управленческих компетенций; определены наиболее значимые управленческие компетенции
у будущих менеджеров физической культуры. По результатам собственного исследования представлена матрица управленческой компетентности менеджера физической культуры. Разработана и обоснована технология: методы, формы и средства
формирования управленческой компетентности у будущих менеджеров физической культуры. Выводы: определены управленческие компетенции, которые являются важными для осуществления будущей управленческой деятельности менеджеров
физической культуры, среди них первые пять позиций занимают: лидерство, генерация идей, коммуникативность, владение
системой решения управленческих проблем и деловые качества.
Ключевые слова: соискатель высшего образования, менеджер физической культуры, компетентности, управленческая
компетентность, управленческие компетенции.

Abstract. Oleksandr Aghyppo, Maryna Korolova. Technology of managerial competence formation of future managers
of physical culture. Purpose: to develop and theoretically substantiate the technology of forming the managerial competence of
future managers of physical culture. Material and methods: a theoretical analysis of modern literature on the problem under the study
was carried out; the regulatory framework for the training future managers of physical culture is analyzed; a survey of applicants for
education of the second (master’s) level of higher education was conducted (n = 50); using the method of paired comparison, an expert
assessment among the teaching staff of the Kharkov State Academy of Physical Culture (n = 10) was carried out. Results: the concepts
of “competence”, “competency”, “managerial competence”, “managerial competency” were clarified; self-assessment was revealed
and self-analysis of applicants for education of the second (master’s) level of higher education of learning outcomes in terms of the level
of formation of their managerial competencies was carried out; the most significant managerial competencies of the future managers of
physical culture were determined. Based on the results of our own research, the matrix of managerial competence of a physical culture
manager is presented. The technology has been developed and substantiated: methods, forms and means of forming managerial
competence among future managers of physical culture. Conclusions: management competencies have been identified, which are
important for the implementation of the future management activities of physical culture managers, among them the first five positions
are occupied by: leadership, idea generation, communication, mastery of the system for solving managerial problems and business
qualities.
Keywords: applicant for higher education, manager of physical culture, competence, managerial competence, managerial
competencies.
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