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У сучасному вітчизняному соціумі вирішення проблеми високопрофесійних 

фахівців-менеджерів, здатних засвоювати та інтеріоризувати нові знання, 

адаптуватись в ситуаціях невизначеності, працювати в умовах конкуренції, 

взаємодіяти з колегами й підлеглими на демократичних засадах, застосовувати 

нові системи й типи управління, спонукає науковців до проведення досліджень. 

За таких умов особливої актуальності набула проблема оптимізації розвитку 

професійно значущих якостей менеджерів організацій. Тому звернення 

Діденко М. С. до переосмислення означеної проблеми та вивчення її 

психологічних особливостей у процесі здобуття фахової освіти, досить актуальне і 

заслуговує на схвальну оцінку. Дослідниця зробила акцент на пошуку 

психологічних умов і прийомів ефективного впровадження прогресивних 

технологій щодо розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів 

організацій, які б сприяли ефективному виконанню професійних завдань та 

взаємодії з усіма учасниками майбутньої професійної діяльності. Така артикуляція 

є цілком виправданою, оскільки надає можливість змістовно розглядати зазначену 

проблему, окреслити шляхи щодо оптимізації розвитку професійно значущих 

якостей майбутніх менеджерів організацій. 

Таким чином, актуальність обраної дисертанткою наукової проблеми та її 

практичну значущість достатньою мірою обґрунтовано в роботі. 

У контексті організації власного дослідження Діденко М. С. були поставлені 

та реалізовані завдання щодо аналізу основних підходів до дослідження 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій; обґрунтування 

змісту, структури та особливостей розвитку професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій; емпіричного дослідження особливостей 



розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій та 

визначення їх структурної динаміки у процесі здобуття фахової освіти; 

розроблення та апробування програми розвитку професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій в умовах здобуття фахової освіти. 

Аналіз тексту дисертаційного дослідження, автореферату та публікацій 

Діденко М. С. за темою дисертації дозволяє відзначити, що робота, яка 

представлена на розгляд, має безперечну наукову новизну, теоретичну цінність й 

вагоме практичне значення.  

Наукова новизна отриманих результатів є достатньо обґрунтованою, що 

доводить глибину й ґрунтовність наукових позицій дисертантки щодо 

теоретичних та практичних аспектів цілісного вивчення психологічних 

особливостей розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів 

організацій. 

Вагоме практичне значення результатів даного дослідження полягає у 

можливості використання у професійній діяльності викладачів закладів вищої 

освіти експериментально перевіреного методичного інструментарію та програми 

розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій для 

підвищення якості професійної підготовки менеджерів у процесі здобуття 

фахової освіти. Отримані результати дисертаційного дослідження можуть бути 

реалізовані у процесі підготовки менеджерів організацій під час викладання 

професійно-орієнтованих дисциплін і спецкурсів із психології особистості, 

психології управління, практичної психології та ін., а також використані для 

проведення моніторингу професійного та особистісного розвитку менеджерів 

організацій. 

Логічна побудова структури дисертації відповідає визначеним завданням і 

надає можливість об’єктивно забезпечити їх розв’язання у трьох розділах 

дисертації.  

Структурно доцільним є перший розділ дисертації «Теоретичні основи 

вивчення особливостей розвитку професійно значущих якостей майбутніх 

менеджерів організацій», в якому представлено результати системного аналізу 



уявлень про феномен професійно значущих якостей особистості, та менеджерів 

організацій зокрема, їх сутнісних характеристик і місця в системі діяльності людини. 

Аналіз проблеми дослідження, проведений Діденко М. С., показав, що 

досліджувана проблематика активно висвітлюється в науковій літературі, 

традиційно починаючи з професійних здібностей і професійно важливих якостей, 

поряд із такими поняттями, як професійний потенціал, якість фахівця, 

професійна компетентність тощо. На основі ґрунтовного аналізу різноманітних 

наукових джерел за тематикою дослідження дисертантка презентує власне 

розуміння професійно значущих якостей особистості, сутність якого полягає в 

тому, що це комплексне динамічне особистісне утворення, що може розвиватись, 

трансформуватися та проявлятися через набір якостей особистості, які дозволяють 

їй успішно виконувати певний вид професійної діяльності й визначають 

конкурентоспроможність фахівця.  

На основі аналізу теоретичної літератури зарубіжних і вітчизняних вчених 

та аналізу основних тенденції і специфіки діяльності менеджерів організацій 

виділено п’ять компонентів професійно значущих якостей майбутніх менеджерів 

організацій та обґрунтовано психологічні особливості розвитку професійно 

значущих якостей майбутніх менеджерів на макро-, мезо- та мікрорівнях аналізу.  

У другому розділі − «Емпіричне вивчення психологічних особливостей 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій» наведено 

методику та процедуру організації емпіричного дослідження психологічних 

особливостей професійно значущих якостей майбутніх менеджерів, 

представлено результати емпіричного дослідження щодо виділених складових 

компонентів професійно значущих якостей майбутніх менеджерів.  

Заслуговує на увагу узагальнюючий аналіз щодо експертної оцінки всього 

спектру класифікацій професійно значущих якостей менеджерів організацій, та 

виокремлення актуальних якостей для сучасних умов, що і стали складовими 

виділених компонентів. 

Хотілося б відмітити вдало підібраний комплекс психодіагностичних 

методик, які застосувала авторка для визначення рівнів та особливостей розвитку 



професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій, використання 

проективної методики, спрямованої на виявлення особливостей ставлення 

майбутніх менеджерів до власної професії та потужних математичних методів 

обробки статистичних даних, серед яких факторний, кореляційний, 

дисперсійний, порівняльний аналіз та ін. Цінним було проведення попереднього 

дослідження на невеликій кількості студентів для перевірки валідності методик 

та виявлення кореляційних зв’язків між їх шкалами.  

У даному розділі наведено обговорення результатів власного дослідження 

у їх співставленні з опублікованими результатами досліджень в організаційній та 

соціальній психології, які автор вдало використовує, обґрунтовуючи власні 

науково-дослідницькі позиції та відповідно до яких робить висновок, що рівень 

розвитку як окремих професійно значущих якостей менеджерів організацій, так і 

їх  компонентів загалом, є недостатнім. Емпірично обґрунтовує рівневі прояви та 

особливості розвитку професійно значущих якостей у студентів-менеджерів 

внаслідок дії гендерно-вікових (стать, вік), соціально-демографічних (сімейний 

стан, місце проживання) та професійно-організаційних (форма професійної 

освіти, курс, форма навчання, наявність  загального керівного стажу). 

Заслуговує на увагу й ретельний виклад загальної стратегії формувального 

експерименту та етапів його проведення, авторської програми «Розвиток 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій» та результатів її 

апробації, висвітлення яких подано у третьому розділі «Психолого-педагогічні 

особливості розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів 

організацій». 

У результаті порівняльного аналізу першого (до формувального 

експерименту) та  другого (після формувального експерименту) зрізів засвідчено 

ефективність створеної програми.  

Висновки до кожного розділу та загальні висновки логічно узагальнюють 

результати теоретико-емпіричного дослідження, цілком відповідають 

поставленим меті та завданням роботи. 

Отже, на підставі аналізу тексту дисертаційної роботи, автореферату та 



публікацій автора, можна констатувати досягнення Діденко М. С. загальної мети 

дослідження, реалізацію поставлених завдань. 

Оцінюючи позитивно проведене дослідження, разом з тим, слід висловити 

певні зауваження і побажання: 

1. У першому розділі дисертантка, розкриваючи теоретико-методологічні 

засади дослідження професійно значущих якостей, детально та всебічно аналізує 

численні наукові підходи та презентує власне розуміння професійно значущих 

якостей особистості. На наш погляд, у теоретичному аналізі досліджуваної 

проблеми доцільно було б чітко та змістовно зупинитися на авторському 

поясненні поняття «розвиток професійно значущих якостей».  

2. На етапі підготовки емпіричного дослідження при визначенні вибірки, 

на наш погляд, не повною мірою відбулося дотримання її збалансованості за 

статевою ознакою (70,8% жінок й 29,2% чоловіків відповідно, залучити більшу 

кількість студентів чоловічої статі), що позначилося на результатах 

репрезентативності та описі інших гендерних особливостей. 

3. Не викликає сумніву використання інтерактивних форм і методів 

навчання, завдяки яким вдалося розвинути усі компоненти професійно значущих 

якостей менеджера організацій, проте дослідниця стисло подає опис 

особливостей їх використання, які були б, на наш погляд, цікавими й вагомими 

для сучасної психологічної науки. Проте, робить більший акцент на 

комунікативному компоненті, що потребує додаткового пояснення. 

4. Висновки до розділів дисертації відповідають визначеній меті та 

поставленим завданням дослідження, досить повно і глибоко розкривають 

результати дослідження на кожному етапі, проте слід було надати їм більшої 

узагальненості та лаконічності. 

Втім, наявні в роботі недоліки принципово не знижують якості 

дисертаційної роботи, яка є актуальним, завершеним самостійним науковим 

дослідженням. 

Зміст автореферату та публікацій ідентичний змісту основних положень 

дисертації. Дисертаційне дослідження цілком відповідає паспорту 



спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

Усе викладене вище надає підстави для висновку про те, що дисертаційне 

дослідження М. С. Діденко «Психологічні особливості розвитку професійно 

значущих якостей майбутніх менеджерів організацій» відповідає вимогам пп. 

9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів» із змінами, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 року та вимогам МОН України, що висуваються до кандидатських 

дисертацій, а її автор Діденко Марина Сергіївна заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – 

педагогічна та вікова психологія. 

 

 


