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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Система вищої освіти є найважливішою ланкою 

виховання молодих громадян, формуванні високоосвіченої, компетентної, 
творчої особистості. На вирішення цього важливого завдання спрямовано Закон 
України “Про вищу освіту” (2014), Національну стратегію розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 р. (2013). 

На сьогодні в Україні активно розвивається торговельний бізнес, і в суспільстві 
виникає потреба в підготовці нового покоління управлінських кадрів для торгової 
галузі, які повинні вміти самостійно приймати рішення в умовах ризику, мати 
високий рівень професійної мобільності та стресостійкості. З огляду на це в умовах 
галузевих реформ в Україні, динамічних змін на ринку праці набуває значення 
адаптація до професійної діяльності майбутніх менеджерів торгових організацій. 

Водночас підготовка кадрів для торгової галузі у ВНЗ ще не повною мірою 
здатна вирішити проблему професійної адаптації, що зумовлено високими 
вимогами роботодавців до фахових якостей, знань, умінь і навичок молодих 
менеджерів торгових організацій. Найбільш гостро проблема професійної 
адаптації виявляється в недостатній практичній підготовці випускників вищих 
навчальних закладів, невмінні застосовувати отримані знання на практиці при 
вирішенні професійних завдань, відсутності професійно орієнтованої поведінки 
та сформованих навичок самостійної роботи, слабкій мотивації й здатності до 
творчо-виробничої діяльності в торговому колективі. Тому вдосконалення 
професійної підготовки менеджерів торгових організацій, спрямованої на 
формування в них здатності адаптуватися до роботи в торгівлі, є важливою 
методологічною й науково-теоретичною проблемою, яка вимагає вирішення з 
позиції теорії та методики професійної освіти. 

Ґрунтовний аналіз наукових праць з окресленої проблеми свідчить, що вчені 
розглядали теоретичні та прикладні аспекти адаптації з позицій психології 
(М. О. Беребін, Е. Ф. Зеєр, О. М. Кокун, А. О. Реан та ін.); соціології (О. В. Безпалько, 
С. М. Вакуленко, Л. В. Корель та ін.); педагогіки (О. М. Галус, О. І. Гура, 
В. О. Сластьонін та ін.). Професійну адаптацію молодих фахівців розкрито в працях 
В. І. Бобрицької, Є. П. Ільїна, О. В. Крушельницької, Л. Л. Панченко та ін. 

Менеджмент та управління торговими підприємствами вивчали 
О. М. Буров, Д. Джоббер, В. Ф. Єгоров, С. Хлуднєва, Р. А. Шнаппауф та ін.; 
специфіку роботи менеджерів у сфері торгівлі – І. В. Роздольська, 
М. В. Сорокіна, Г. Стюарт та ін.; професійну адаптацію працівників торгівлі – 
Д. І. Глік, Ю. С. Рулєва, В. І. Ярних та ін. Проте наукових праць, присвячених 
професійній адаптації молодих керівників підприємств (Н. В. Андрєєва, 
Г. С. Нікіфоров та ін.) і менеджерів торгових організацій (Р. Лукич, М. Макгаллі 
та ін.) мало, що свідчить про недостатньо глибоке вивчення цієї проблеми. 

Особливості професійної підготовки та методику навчання менеджерів 
досліджували О. В. Аксьонова, Г. О. Ковальчук, Е. П. Шейко та ін.; педагогічні 
умови професійного навчання – С. Я. Батишев, Г. В. Безюлєва, О. Е. Коваленко та 
ін.; педагогічні умови професійної підготовки менеджерів – Л. О. Сєвєрова, 
Л. Б. Служинська, Г. А. Чередніченко та ін. 
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Незважаючи на здобутки згаданих авторів, педагогічні умови професійної 
адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій майже не досліджено. 

Проведений аналіз професійної підготовки студентів, які навчаються за 
напрямом підготовки “Менеджмент”, засвідчив наявність суперечностей між:  

– необхідністю цілеспрямованого формування професійної адаптації 
майбутніх менеджерів торгових організацій під час фахової підготовки й 
відсутністю теоретичного та експериментального обґрунтування педагогічних 
умов цього процесу;  

– потребою суспільства у кваліфікованих фахівцях, здатних швидко 
адаптуватися до практичної роботи в торгових організаціях, і недостатньою 
розробленістю цих питань у ВНЗ, відсутністю науково обґрунтованої 
експериментальної моделі адаптації майбутніх менеджерів до професійної діяльності;  

– високими вимогами сучасного ринку праці до фахових якостей 
менеджерів торгових організацій, сформованості їх адаптаційної готовності до 
роботи в торгових організаціях та відсутністю педагогічних методик професійної 
адаптації до практичної діяльності в умовах освітнього процесу у ВНЗ. 

Актуальність проблеми, її недостатня наукова розробленість та наявні 
суперечності визначили вибір теми дисертації: “Педагогічні умови професійної 
адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах науково-дослідної роботи Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини “Україна” “Інноваційні технології як шлях 
підвищення ефективності навчальної діяльності” (№ 222(9) від 13.02.2012 р.). 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Кіровоградської 
льотної академії Національного авіаційного університету (протокол № 3 від 
18.02.2013 р.) та узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації 
наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук НАПН України 
(протокол № 5 від 28.05.2013 р.). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні та 
теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов підготовки майбутніх 
менеджерів торгових організацій до професійної адаптації, їх експериментальній 
перевірці в освітньому процесі вищих навчальних закладів. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 
1) проаналізувати стан вивчення проблеми професійної адаптації майбутніх 

менеджерів торгових організацій в психолого-педагогічній теорії та практиці, 
визначити поняттєво-категорійний апарат дисертаційного дослідження; 

2) охарактеризувати значення циклу професійно-орієнтованих дисциплін та 
практичної підготовки у формуванні готовності до професійної адаптації 
майбутніх менеджерів торгових організацій у практичній діяльності; 

3) визначити рівні, критерії та показники сформованості професійної 
адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій у практичній діяльності; 

4) визначити і теоретично обґрунтувати педагогічні умови професійної 
адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій, розробити і перевірити 
ефективність експериментальної моделі їх реалізації; 
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5) підготувати навчально-методичний супровід формування готовності 
майбутніх менеджерів торгових організацій до професійної адаптації. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 
менеджерів торгових організацій у вищих навчальних закладах. 

Предмет дослідження – педагогічні умови професійної адаптації майбутніх 
менеджерів торгових організацій до практичної діяльності. 

Методи дослідження. З метою визначення стану розробленості та 
теоретичного обґрунтування шляхів розв’язання проблеми зі створення 
педагогічних умов професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових 
організацій застосовано такі методи дослідження: 

– теоретичні: аналіз педагогічної, психологічної літератури – для 
визначення поняттєво-категорійного апарату та стану теоретичної й 
практичної розробленості проблеми професійної адаптації майбутніх 
менеджерів торгових організацій; аналіз стандартів вищої освіти (ОКХ і ОПП 
бакалаврів напряму підготовки “Менеджмент”, навчальних планів та програм) 
– для виявлення специфіки професійної підготовки фахівців з менеджменту; 
моделювання – для розробки експериментальної моделі професійної адаптації 
майбутніх менеджерів торгових організацій;  

– емпіричні: спостереження, опитування, анкетування, тестування – для 
діагностики рівня професійної адаптації менеджерів, зокрема під час навчання та 
проходження студентами виробничої практики; анкетування й діагностичні 
стандартизовані методики: метод оцінювання рівня соціально-психологічної 
адаптації працівників підприємства Р. Х. Ісмаілова й анкету (адаптовану до 
специфіки дослідження) – для оцінювання рівнів професійної адаптації студентів-
менеджерів до умов роботи в торгових організаціях; методику В. О. Ядова (у 
модифікації А. О. Реана та Н. В. Кузьміної) й анкету (адаптовану до специфіки 
дослідження) – для визначення та оцінювання психолого-педагогічних факторів 
впливу на професійну адаптацію майбутніх менеджерів торгових організацій; 
педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) – для 
перевірки результативності впроваджених педагогічних умов та експериментальної 
моделі професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій; 

– математичної статистики – для оцінювання статистичної значущості 
результатів дослідження (t-критерій Стьюдента); графоаналітичні методи 
відображення інформації (таблиці, рисунки) – для наочної демонстрації 
результатів дослідження. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження виконано на базі 
Кіровоградського інституту розвитку людини (КІРоЛ), Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини “Україна” (м. Київ), Кіровоградської льотної академії 
Національного авіаційного університету в три етапи (2010–2014 рр.). Загальна 
кількість респондентів – 292 особи, з них: студентів – 156 осіб, викладачів – 45 осіб, 
адміністраторів торгових організацій – 68 осіб, керівників практики – 23 особи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
– уперше: визначено та теоретично обґрунтовано комплекс педагогічних 

умов професійної адаптації до практичної діяльності майбутніх менеджерів 
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торгових організацій (розвиток мотивації до швидкої професійної адаптації; 
організація особистісно орієнтованого навчання; спрямування навчально-
виховного процесу на інтеріоризацію норм, цінностей, зразків поведінки, набуття 
необхідних фахових якостей менеджерів торгових організацій шляхом включення 
спецкурсу “Практико-орієнтований менеджмент” до циклу професійно 
орієнтованих дисциплін та практичної підготовки; упровадження в процес 
навчання інтерактивних методів, таких як: авторські ділові ігри, бізнес-кейси, 
мозковий штурм; поєднання теорії з практикою організації торгівлі), що 
впливають на ефективність вирішення досліджуваної проблеми; введено до 
наукового обігу поняття “професійна адаптація менеджера торгової організації”, 
що являє собою поетапний процес входження в професію, саморозвиток, 
досягнення управлінської майстерності на основі одержання нових знань, умінь, 
навичок роботи в торгівлі; теоретично обґрунтовано, розроблено й 
експериментально перевірено модель адаптації майбутніх менеджерів торгових 
організацій до професійної діяльності та її складові (цільову, теоретичну, 
дидактичну, контрольно-діагностичну); 

– визначено критерії оцінювання рівнів адаптації менеджерів торгових 
організацій до професійної діяльності (мотиваційний, творчо-виробничої 
діяльності, соціально-психологічний, управлінської активності, когнітивно-
оцінний); рівні професійної адаптації менеджерів торгових організацій 
(дезадаптація, низький, середній, високий); надано класифікацію фахових 
якостей менеджера торгової організації; теоретично обґрунтовано складові 
елементи й фактори професійної адаптації; 

– уточнено поняттєво-категорійний апарат професійної адаптації 
менеджерів торгових організацій, а саме: “менеджер торгової організації”; 
“професійні знання, уміння, навички менеджера”; 

– удосконалено навчально-методичний супровід формування готовності 
майбутніх менеджерів торгових організацій до професійної адаптації; 

– набули подальшого розвитку основні положення професійної підготовки 
майбутніх менеджерів торгових організацій як відкритої, динамічної системи, 
спрямованої на формування готовності до професійної адаптації менеджерів 
торгових організацій в освітньому процесі ВНЗ. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що згідно із 
запропонованою моделлю адаптації менеджерів торгових організацій до 
професійної діяльності розроблено та впроваджено в навчальний процес систему 
навчально-виховних впливів (психологічний, педагогічний, мотиваційний), які 
орієнтовані на формування в майбутніх менеджерів знань, умінь і навичок 
фахового спрямування, що впливають на професійну адаптацію. Упроваджено в 
навчальний процес авторський спецкурс “Практико-орієнтований менеджмент” 
для студентів напряму підготовки “Менеджмент”. 

Матеріали дослідження можуть бути використані викладачами вищих 
навчальних закладів у процесі фахової підготовки майбутніх менеджерів 
торгових організацій під час вивчення професійно орієнтованих дисциплін та 
проведення навчальної, виробничої практик. Зазначені матеріали можуть бути 
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застосовані в подальших дослідженнях проблем професійної адаптації студентів 
напряму підготовки “Менеджмент”. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 
Кіровоградського інституту розвитку людини (довідка № 537 від 04.12.2014 р.), 
Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету (довідка 
№ 6000 від 08.12.2014 р.), Кіровоградського інституту Міжрегіональної академії 
управління персоналом (довідка № 248 від 11.12.2014 р.), Кіровоградського 
національного технічного університету (довідка № 33–15/2622 від 19.12.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. У статті “Модель професійної адаптації 
молодих менеджерів до першого робочого місця”, написаній у співавторстві з 
І. В. Олійником, здобувачу належить розробка експериментальної моделі 
професійної адаптації менеджерів до першого робочого місця. У статті 
“Педагогічні умови професійної адаптації молодих менеджерів торгових 
організацій до професійної діяльності”, написаній у співавторстві з 
І. Л. Смирновою, особистий внесок здобувача полягає в теоретичному 
обґрунтуванні педагогічних умов професійної адаптації майбутніх менеджерів 
торгових організацій. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідались 
та обговорювались на наукових і науково-практичних конференціях: 

– міжнародних: ХХXVI і ХХXVII конференції “Психология и педагогика: 
методика и проблемы практического применения” (м. Новосибірськ, 2014 р.); 
“Педагогічні та психологічні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та 
світі” (м. Київ, 2014 р.); 

– всеукраїнських: I конференція “Придніпровські соціально-гуманітарні 
читання. Кіровоградська сесія” (м. Кіровоград, 2012 р.); “Творча спадщина 
А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття” (м. Суми, 
2013 р.); ІІІ конференція “Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній 
Україні” (м. Сімферополь, 2013 р.); ІІ конференція “Придніпровські соціально-
гуманітарні читання. Бердянська сесія” (м. Бердянськ, 2013 р.); “Педагогічні традиції 
та інновації в сучасному освітньому просторі” (м. Мукачево, 2013 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено в 
19 публікаціях, з них: 7 – статті в наукових фахових виданнях України; 2 – статті 
в зарубіжних наукових фахових виданнях з педагогіки; 8 – матеріали 
конференцій; 2 – навчально-методичні видання. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел (315 найменувань, з них 21 – 
іноземною мовою), 11 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 
265 сторінок, з них основний текст – 182 сторінки. Робота містить 11 рисунків і 
38 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; розкрито зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і 
методи дослідження; сформульовано наукову новизну та практичне значення 
одержаних результатів; наведено відомості щодо їх апробації й публікацій. 
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У першому розділі – “Теоретичні основи дослідження проблеми професійної 
адаптації менеджерів торгових організацій у процесі підготовки у вищому 
навчальному закладі” – проаналізовано сутність, особливості та складові 
професійної адаптації менеджерів; досліджено стан вивчення проблеми трудової 
адаптації фахівців різних галузей у працях з психології й педагогіки; 
охарактеризовано значення циклу професійно орієнтованих дисциплін та особливості 
практичної підготовки студентів-менеджерів торгових організацій у ВНЗ; визначено 
готовність до професійної адаптації майбутнього менеджера торгової організації. 

Як теоретичну основу дослідження професійної адаптації взято теорію 
психології професійного розвитку Е. Ф. Зеєра (для вивчення психологічної складової 
адаптації); теорію управління персоналом Л. В. Балабанової (для розгляду 
соціального процесу адаптації); теорію дидактики вищої школи М. М. Фіцули (для 
вивчення особливостей навчання й професійної адаптації менеджерів). 

Уточнено дефініції поняття “професійна адаптація менеджера торгової 
організації” з позиції психології, соціології та педагогіки вищої школи. 

Введено до наукового обігу поняття “професійна адаптація менеджера 
торгової організації”, яка є системою управлінських, організаційних і 
педагогічних заходів, що забезпечує швидке та ефективне оволодіння майбутнім 
менеджером усіма аспектами трудової діяльності й досягнення професіоналізму в 
організації роботи торгового підприємства. 

Обґрунтовано фахові якості менеджера торгової організації. Надано 
дефініцію поняття “готовність менеджера торгової організації до професійної 
діяльності”. 

За результатами констатувального експерименту, проведеного із застосуванням 
методу оцінювання рівня соціально-психологічної адаптації працівників 
підприємства Р. Х. Ісмаілова, визначено рівні сформованості адаптації майбутніх 
менеджерів торгових організацій до професійної діяльності: у 6,41% респондентів 
виявлено дезадаптацію, а 33,33% осіб мають низький рівень адаптації. Значна 
кількість респондентів – 48,72% мають середній рівень адаптації, і лише 11,54% зі 
156 респондентів – високий. Це свідчить про складність проходження студентами 
професійної адаптації до роботи за фахом у торгових організаціях. 

Перший розділ відображає результати виконання першого та другого 
завдань дослідження. 

У другому розділі – “Методичні засади формування професійної 
адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій” – сформульовано 
гіпотезу дослідження; визначено психолого-педагогічні фактори впливу на 
первинну й вторинну професійну адаптацію менеджерів; обґрунтовано 
педагогічні умови професійної адаптації; розроблено експериментальну модель 
адаптації менеджерів торгових організацій до професійної діяльності. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що процес професійної 
адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій буде ефективним завдяки 
обґрунтуванню та впровадженню у ВНЗ педагогічних умов професійної адаптації 
й розробці експериментальної моделі їх реалізації; визначенню критеріїв та 
показників для діагностики й оцінювання рівнів професійної адаптації майбутніх 
менеджерів торгових організацій; упровадженню в навчальний процес ВНЗ 



 7

факультативного спецкурсу “Практико-орієнтований менеджмент”, що включає 
ділові ігри, кейси, тести та ситуативні завдання. 

Для перевірки гіпотези проведено дослідно-експериментальну роботу, яку 
здійснено в три етапи впродовж 2010–2014 рр. включно на базі Кіровоградського 
інституту розвитку людини (КІРоЛ), Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини “Україна” (м. Київ), Кіровоградської льотної академії 
Національного авіаційного університету. 

На першому етапі (2010–2011 рр.) основну увагу було зосереджено на 
виборі та обґрунтуванні теми дослідження; аналізі педагогічної, психологічної 
літератури, а також стандартів вищої освіти (навчальних програм і планів, ОКХ 
та ОПП бакалаврів напряму підготовки “Менеджмент”); розробці 
методологічного апарату дослідження; підготовці програми дослідно-
експериментальної роботи; здійсненні констатувального експерименту з 
формулюванням відповідної гіпотези. 

На другому етапі (2011–2013 рр.) науково обґрунтовано й розроблено 
педагогічні умови формування адаптації та управлінських якостей, професійних 
знань, умінь, навичок менеджерів торгових організацій; визначено й 
обґрунтовано критерії та показники оцінювання отриманих результатів 
дослідження; розроблено експериментальну модель професійної адаптації; 
апробовано інтерактивні методи навчання при викладанні фахових дисциплін 
студентам-менеджерам; проведено формувальний та контрольний педагогічні 
експерименти із залученням експертів. 

На третьому етапі (2013–2014 рр.) здійснено статистичну обробку 
отриманих експериментальних даних, сформульовано висновки й оформлено 
текст дисертації. 

За результатами дослідження розроблено експериментальну модель 
адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій до професійної діяльності 
(рис. 1). 

Метою впровадження експериментальної моделі є оволодіння майбутніми 
менеджерами торгових організацій необхідними фаховими знаннями, уміннями й 
навичками на рівні, який відповідає кваліфікації бакалавра з менеджменту, а 
також покращення процесу адаптації до професійної діяльності. 

У процесі формування адаптації до професійної діяльності майбутніх 
менеджерів торгових організацій реалізовано такі принципи навчання: 

– загальнодидактичні, що застосовувалися на загальнопідготовчому та 
професійно орієнтованому етапах: системності, цілеспрямованості, свідомості й 
активності, індивідуального підходу, наочності, оптимізації навчального процесу, 
зв’язку навчання з практичною діяльністю; 

– специфічні, що застосовувалися на практико-орієнтованому та 
професійно-спеціалізованому етапах підготовки, з метою формування мотивації, 
готовності й адаптації майбутніх менеджерів до професійної діяльності; 
органічної єдності теоретичної та практичної підготовки студентів, професійної 
спрямованості навчального процесу, компетентності, професійної мобільності, 
професійної готовності. 
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Критерії сформованості адаптації: мотиваційний, творчо-виробничої діяльності,
соціально-психологічний, управлінської активності, когнітивно-оцінний

Рівні сформованості адаптації

Дезадаптація             Низький              Середній                Високий

Результат: адаптація студентів-менеджерів до умов роботи в торгових організаціях
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МЕТА: професійна адаптація студентів-менеджерів торгових організацій до
професійної діяльності

1. Формування професійної спрямованості менеджерів на торговельну справу.
2. Формування професійної самосвідомості менеджерів торгових організацій.
3. Формування й розвиток професійних знань, умінь і навичок.
4. Розвиток особистісного адаптаційного потенціалу в студентів-менеджерів

Етапи
формування:
1. Загально-
підготовчий.

2. Професійно-
орієнтований.

3. Практико-
орієнтований.

4. Професійно-
спеціалізований

Педагогічні умови професійної адаптації менеджерів:
1. Розвиток мотивації до швидкої професійної адаптації.
2. Організація особистісно орієнтованого навчання.
3. Спрямування навчально-виховного процесу на інтеріоризацію
норм, цінностей, зразків поведінки, набуття необхідних фахових
якостей менеджерів торгових організацій шляхом включення
спецкурсу “Практико-орієнтований менеджмент” до циклу
професійно орієнтованих дисциплін та практичної підготовки.
4. Організація навчання на основі інтерактивних методів.
5. Поєднання теорії з практикою організації торгівлі

СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ

Загальнодидактичні принципи навчання: системності, цілеспрямованості,
свідомості та активності, індивідуального підходу, наочності, оптимізації
навчального процесу, зв’язку навчання з практичною діяльністю

Специфічні принципи навчання: органічної єдності теоретичної та практичної
підготовки студентів, професійної спрямованості навчального процесу, компетентності,
професійної мобільності, професійної готовності
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Засоби навчання: схеми, підручники,
ПК, навчально-методичні посібники,

зразки документів, плакати

Форми організації освітнього
процесу: лекції, семінари, практичні
заняття, спецкурс, самостійна робота,
навчальна та виробнича практики

Методи навчання:
традиційні та
інтерактивні

Зміст навчання:
стандарти вищої освіти
(ОКХ і ОПП, навчальні
програми та плани)
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Рис. 1. Експериментальна модель адаптації майбутніх менеджерів  
торгових організацій до професійної діяльності 
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Процес формування адаптації до професійної діяльності майбутніх 
менеджерів торгових організацій здійснювався в чотири етапи: 

1. Загальнопідготовчий (оцінювання підготовки майбутніх менеджерів до 
професійної діяльності: аналіз знань, умінь і навичок; визначення рівнів 
готовності, адаптації, мотивації менеджерів до роботи в торгових організаціях). 

2. Професійно-орієнтований (засвоєння студентами знань з фахових 
дисциплін, набутих професійних умінь і навичок за допомогою інтерактивних 
методів навчання, проходження навчальної практики в торгових організаціях). 

3. Практико-орієнтований (введення в навчальний процес факультативного 
спецкурсу “Практико-орієнтований менеджмент” для формування в студентів 
професійних та особистісних якостей; проходження студентами виробничої практики 
в торгових компаніях; контроль за процесом професійної адаптації майбутніх 
менеджерів до умов праці, керівництва та колективу торгової компанії). 

4. Професійно-спеціалізований (закріплення й удосконалення фахових 
знань, умінь і навичок; підсумковий контроль знань, умінь і навичок з фахових 
дисциплін; аналіз рівнів професійної адаптації). 

Виділено й обґрунтовано педагогічні умови професійної адаптації майбутніх 
менеджерів торгових організацій: розвиток мотивації до швидкої професійної 
адаптації; організація особистісно-орієнтованого навчання; спрямування навчально-
виховного процесу на інтеріоризацію норм, цінностей, зразків поведінки, набуття 
фахових якостей менеджерів торгових організацій шляхом включення спецкурсу 
“Практико-орієнтований менеджмент” до циклу професійно орієнтованих дисциплін 
та практичної підготовки; організація навчання на основі інтерактивних методів; 
поєднання теорії з практикою організації торгівлі. 

Для реалізації експериментальної моделі розроблено спецкурс “Практико-
орієнтований менеджмент” (54 години), який охоплював три модулів. 

Для визначення сформованості професійної адаптації майбутніх 
менеджерів торгових організацій розроблено критерії оцінювання з відповідними 
показниками: мотиваційний (прагнення менеджера до успіху, мотивація до 
навчання); творчо-виробничої діяльності (направленість на управлінську працю); 
соціально-психологічний (ставлення до колег і керівництва, включення в процеси 
саморозвитку); управлінської активності (кількість і якість професійно 
розв’язаних завдань); когнітивно-оцінний (сформованість професійних знань, 
умінь і навичок менеджера торгової організації). Відповідно до цих критеріїв 
класифіковано рівні адаптації: дезадаптація, низький, середній, високий. 

Другий розділ відображає результати виконання третього й четвертого 
завдань дослідження. 

У третьому розділі – “Експериментальна перевірка ефективності 
педагогічних умов професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових 
організацій” – проаналізовано результати експериментальної роботи з 
формування професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій. 

Педагогічне дослідження складалося із чотирьох етапів: 
1. Підготовчий етап. Визначення наукового апарату експерименту: 

актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження. 
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2. Організаційний етап (констатувальний експеримент). Підготовка 
матеріальної бази й методичного забезпечення для педагогічного експерименту, а 
також відбір, підготовка учасників та виконавців експерименту. Проведення 
опитування адміністраторів торгових організацій і керівників баз практик з метою 
визначення, якими професійними знаннями, уміннями й навичками повинен володіти 
менеджер торгової організації, а також вивчення особливостей проходження 
професійної адаптації майбутніх менеджерів. Проведення анкетування та тестування 
студентів напряму підготовки “Менеджмент” різних ВНЗ з метою визначення рівнів 
професійної адаптації менеджерів до умов роботи в торгових організаціях, виявлення 
психологічних і педагогічних факторів, що впливають на професійну адаптацію, 
визначення рівня знань, умінь і навичок у студентів-менеджерів. 

3. Практичний етап (формувальний експеримент). Проектування, побудова 
та впровадження експериментальної моделі професійної адаптації студентів-
менеджерів ВНЗ до умов роботи на торгових підприємствах. Організація 
навчального процесу, відповідно до експериментальної програми, передбачає 
застосування інтерактивних методів навчання (ділові ігри, кейси, мозковий 
штурм) на практичних заняттях з фахових дисциплін (“Маркетинг”, “Організація 
торгівлі”, “Основи менеджменту”). Введення спецкурсу “Практико-орієнтований 
менеджмент”. Перевірка рівнів сформованості адаптації, мотивації та готовності 
до професійної діяльності, а також знань, умінь і навичок у студентів-менеджерів. 

Процес формування професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових 
організацій охоплював три складові: 

а) підготовча (протягом ІІІ семестру), під час якої було визначено сутність 
процесу професійної адаптації, її види й функції, труднощі проходження трудової 
адаптації майбутніх менеджерів, рівні професійної адаптації майбутніх 
менеджерів на початку експерименту; 

б) активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів (протягом IV і  
V семестрів), під час якої забезпечено закріплення наявних знань у студентів. 
Мотивування студентів до здобуття нових знань з професійно орієнтованих 
дисциплін за допомогою інтерактивних методів навчання. Розвиток усвідомлення 
важливості студентами-менеджерами здобуття нових знань, умінь і навичок для 
успішного проходження професійної адаптації в торгових організаціях; 

в) механізм адаптації. Ця складова передбачала формування професійної 
адаптації, фахових знань, умінь і управлінських навичок (протягом VІ, VІІ і  
VІІІ семестрів). Упровадження в навчальний процес педагогічних умов 
професійної адаптації та авторської моделі їх реалізації; авторського спецкурсу, 
інтерактивних методів навчання при викладанні професійно орієнтованих 
дисциплін. Закріплення й розвиток у студентів фахових умінь, навичок шляхом 
розробки та впровадження в навчальний процес методичного супроводу 
навчальної й виробничої практик на торгових підприємствах. 

4. Узагальнювальний етап (контрольний експеримент). Визначення 
результативності експериментальної моделі професійної адаптації, інтерактивних 
методів навчання, спецкурсу “Практико-орієнтований менеджмент”, спрямованих на 
формування професійних знань, умінь, навичок і якостей у студентів-менеджерів 
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Кіровоградського інституту розвитку людини шляхом порівняння результатів 
навчання з професійно орієнтованих дисциплін (“Маркетинг”, “Організація торгівлі”, 
“Основи менеджменту”) в експериментальній та контрольній групах за допомогою 
статистичних методів математичної обробки даних експерименту. Оформлення 
результатів експериментальної роботи й висновків. 

Для проведення експериментального педагогічного дослідження протягом 
2011–2013 рр. зі студентів-менеджерів ІІІ курсу (віком 20–23 роки) сформовано 
чотири підгрупи, об’єднані у дві групи: 

− експериментальну – студенти Кіровоградського інституту розвитку 
людини у складі 38 осіб; 

− контрольну – студенти Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини “Україна” (м. Київ) у складі 40 осіб. 

Для визначення ефективності дії педагогічних умов професійної адаптації 
проаналізовано результати, отримані до й після формувального експерименту. 

Під час проведення контрольного експерименту вирішено такі завдання:  
1. Перевірено ефективність упроваджених педагогічних умов професійної 

адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій в експериментальній групі 
студентів-менеджерів після формувального експерименту. 

2. Перевірено ефективність формування професійних знань, умінь і 
навичок за допомогою інтерактивних методів навчання при викладанні фахових 
дисциплін та спецкурсу “Практико-орієнтований менеджмент” в 
експериментальній групі студентів-менеджерів після формувального 
експерименту. 

3. Проаналізовано зміни в рівнях професійної адаптації в експериментальній 
і контрольній групах до та після формувального експерименту. 

Результати сформованості рівнів адаптації до професійної діяльності 
майбутніх менеджерів торгових організацій експериментальної та контрольної 
груп до й після формувального експерименту подано в табл. 1. 

Таблиця 1 
Аналіз рівнів сформованості адаптації студентів-менеджерів  

до професійної діяльності в торгових організаціях  
(до та після формувального експерименту) 
Експериментальна група (38 осіб) Контрольна група (40 осіб) 
До експ. Після експ. Приріст До експ. Після експ. Приріст 

Рівні 
професійної 
адаптації к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Дезадаптація 4 10,5 2 5,3 –2 –5,3 3 7,5 3 7,5 0 0 
Низький 19 50 12 31,6 –7 –18,4 24 60 22 55 –2 –5 
Середній 10 26,3 16 42,1 +6 +15,8 9 22,5 11 27,5 +2 +5 
Високий 5 13,2 8 21 +3 +7,9 4 10 4 10 0 0 
 
З табл. 1 видно, що після формувального експерименту в експериментальній 

групі кількість респондентів із рівнем дезадаптації скоротилася на 5,3%, кількість 
респондентів з низьким рівнем адаптації зменшилася на 18,4%. На 15,8% зросла 
кількість респондентів із середнім рівнем адаптації, на 7,9% – із високим рівнем 
адаптації. Показники в контрольній групі студентів суттєво не змінилися. 
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Дезадаптація залишилася у 7,5% респондентів, високий рівень адаптації – у 10% 
респондентів. Низький рівень адаптації зменшився у 5% респондентів, а середній 
рівень адаптації зріс у 5% респондентів. 

Статистичні дані аналізу рівнів сформованості професійної адаптації після 
впровадження педагогічних умов і експериментальної моделі в навчальний 
процес ВНЗ наведено в табл. 2 (де x – середнє арифметичне значення; σ – 
середньоквадратичне відхилення; m – величина стандартної помилки; t – 
достовірність відмінностей, визначених за допомогою t-критерію Стьюдента). 

Таблиця 2 
Аналіз рівнів сформованості адаптації до професійної діяльності  

в торгових організаціях у студентів експериментальної  
та контрольної груп 

Математичні показники Рівні сформованості 
адаптації 

Експериментальна (ЕГ) 
і контрольна групи (КГ) x  σ m tемп 

ЕГ 6,5 1,12 0,56 До експерименту КГ 5,33 0,47 0,27 1,4 

ЕГ 9,5 0,5 0,35 Дезадаптація 
Після експерименту КГ 5,67 0,47 0,27 6,7 

ЕГ 17,63 2,16 0,5 До експерименту КГ 16,33 2,56 0,52 1,7 

ЕГ 19,25 0,83 0,24 Низький 
Після експерименту КГ 17 2,26 0,48 3,2 

ЕГ 24,2 2,4 0,76 До експерименту КГ 25,56 2,54 0,85 1,1 

ЕГ 29 0,94 0,24 Середній 
Після експерименту КГ 26,64 1,37 0,41 5,1 

ЕГ 34,4 1,62 0,72 До експерименту КГ 35 2,24 1,12 0,4 

ЕГ 38,75 0,97 0,34 Високий 
Після експерименту КГ 35,5 1,12 0,56 4,7 

 
З табл. 2 видно, що після формувального експерименту отримані емпіричні 

значення: для дезадаптації tемп = 6,7 (tкр при p ≤ 0,05 становить 3,18 та при 
p ≤ 0,01 – 5,84) і перебуває в зоні значущості; для низького рівня tемп = 3,2  
(tкр при p ≤ 0,05 становить 2,04 та при p ≤ 0,01 – 2,74) і перебуває в зоні 
значущості; для середнього рівня tемп = 5,1 (tкр при p ≤ 0,05 становить 2,06 та при 
p ≤ 0,01 – 2,79) і перебуває в зоні значущості; для високого рівня tемп = 4,7 (tкр при 
p ≤ 0,05 становить 2,23 та при p ≤ 0,01 – 3,17) і перебуває в зоні значущості. 

Показники експериментальної групи вищі, ніж показники контрольної 
групи. Отримані результати підтвердили дієвість педагогічних умов професійної 
адаптації та авторської моделі їх реалізації. 

Зазначене вище є свідченням реалізації мети дослідження шляхом 
поступового виконання наукових завдань та підтвердження гіпотези. 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі розглянуто актуальну наукову проблему, що 

полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці 
педагогічних умов професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових 
організацій у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін. Отримані 
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результати підтверджують висунуту гіпотезу, досягнуто поставлену мету й 
вирішено завдання дослідження, що дає змогу зробити такі висновки. 

1. Вивчення психолого-педагогічної літератури, матеріалів наукових 
періодичних видань та електронних ресурсів підтвердило актуальність теми 
дослідження, а також важливість обґрунтування й упровадження в навчальний 
процес ВНЗ педагогічних умов професійної адаптації майбутніх менеджерів 
торгових організацій. Встановлено, що вирішення проблеми професійної 
адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій під час навчання у ВНЗ 
дасть змогу полегшити процес їхнього пристосування до професії. 

На основі результатів проведеного дослідження до наукового обігу введено 
дефініції понять: “професійна адаптація менеджера торгової організації” з позиції 
психології, соціології та педагогіки вищої школи; “готовність менеджера торгової 
організації до професійної діяльності”. 

Надано авторське визначення професійної адаптації менеджера торгової 
організації як системи управлінських, організаційних і педагогічних заходів, що 
забезпечує швидке та ефективне оволодіння майбутнім менеджером усіма 
аспектами трудової діяльності й досягнення професіоналізму в організації роботи 
торгового підприємства. 

Надано авторське визначення готовності менеджера торгової організації до 
професійної діяльності як його здатності до виконання управлінських завдань і 
функцій на основі засвоєних ним фахових (специфічних для торговельної 
діяльності) знань, умінь, навичок, професійних якостей, а також мотивації щодо 
здійснення ефективної трудової діяльності в торговій організації. 

Надано авторське визначення готовності до професійної адаптації 
майбутнього менеджера торгової організації як системи сформованих 
мотиваційних установок на професійну діяльність у торгівлі й розвинену 
особистісну здатність до роботи, а також співвідношення рівня фахових знань, 
умінь і навичок з можливостями швидкого входження молодого фахівця в роботу 
торгової організації. 

2. Охарактеризовано цикл професійно орієнтованих дисциплін та 
специфіку практичної підготовки у формуванні готовності до професійної 
адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій під час навчальної та 
виробничої практик, що дало змогу виявити недоліки професійної підготовки 
менеджерів у різних ВНЗ. 

Аналіз навчальних планів, робочих навчальних програм дисциплін, 
спецкурсів засвідчив, що відсутні теми, які б допомогли вирішити проблему 
адаптації майбутніх менеджерів до роботи у сфері торгівлі, студенти вивчають 
недостатню кількість дисциплін торговельної специфіки. Аналіз результатів 
навчальної та виробничої практик показав, що у студентів найбільш виражений 
низький рівень готовності до професійної діяльності. Така ситуація свідчить про 
слабку сформованість фахових знань, умінь і навичок, що унеможливлює швидку 
адаптацію майбутніх менеджерів до роботи на торгових підприємствах. 

У результаті дослідження виявлено, обґрунтовано й здійснено 
класифікацію фахових якостей менеджера торгової організації (професійні, 



 14

ділові, особистісні); визначено та охарактеризовано, які саме фахові знання, 
уміння й навички необхідні майбутньому менеджеру для ефективної роботи в 
торговому бізнесі. 

3. Для визначення ефективності функціонування педагогічних умов 
розроблено критерії та показники сформованості професійної адаптації 
студентів-менеджерів, а саме: мотиваційний критерій (показник – прагнення 
менеджера до успіху, мотивація до навчання); критерій творчо-виробничої 
діяльності (показник – направленість на управлінську працю); соціально-
психологічний критерій (показник – ставлення до колег і керівництва, включення 
в процеси саморозвитку); критерій управлінської активності (показник – кількість 
і якість професійно розв’язаних завдань); когнітивно-оцінний критерій (показник – 
сформованість професійних знань, умінь і навичок майбутнього менеджера 
торгової організації). 

Виокремлено та досліджено чотири рівні професійної адаптації майбутніх 
менеджерів торгових організацій: дезадаптація, низький, середній і високий. 

У результаті констатувального експерименту виявлено психологічні 
фактори (мотивація, професійні, ділові, особистісні якості) і педагогічні (знання, 
уміння й навички), які впливають на професійну адаптацію. 

4. Введено до наукового обігу й надано визначення поняттю “педагогічні 
умови професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій”, під 
якими слід розуміти сукупність форм і методів навчання, педагогічних 
технологій, елементів освітнього середовища ВНЗ, які спрямовані на якісну 
фахову підготовку студентів-менеджерів до роботи в торгових організаціях через 
здобуття управлінських знань, умінь, навичок та швидке оволодіння всіма 
аспектами трудової діяльності. 

Виділено й обґрунтовано педагогічні умови формування професійної 
адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій, зокрема: розвиток мотивації 
до швидкої професійної адаптації; організація особистісно орієнтованого навчання; 
спрямування навчально-виховного процесу на інтеріоризацію норм, цінностей, 
зразків поведінки, набуття необхідних фахових якостей менеджерів торгових 
організацій шляхом включення спецкурсу “Практико-орієнтований менеджмент” до 
циклу професійно орієнтованих дисциплін та практичної підготовки; організація 
навчання на основі використання інтерактивних методів; поєднання теорії з 
практикою організації торгівлі. 

Вивчення різних підходів і методів до навчання студентів професійно 
орієнтованих дисциплін дало змогу виділити інтерактивний підхід як один з 
найбільш ефективних, що може стати дієвим для формування професійної 
адаптації в процесі підготовки менеджерів торгових організацій. 

Доведено високу результативність застосування інтерактивних методів 
навчання, а саме: у студентів-менеджерів зросла успішність з фахових дисциплін, 
покращилась мотивація до навчання. Використання інтерактивних методів 
навчання (ділові ігри, кейси, розв’язання ситуативних завдань методом мозкового 
штурму) при викладанні професійно орієнтованих дисциплін “Маркетинг”, 
“Організація торгівлі” та “Основи менеджменту” має практичне значення, 
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оскільки вони сприяють виробленню вмінь і навичок, формують ділові, 
особистісні та професійні якості, необхідні менеджерам торгових організацій для 
виконання своїх управлінських функцій. 

Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 
модель, спрямовану на формування адаптації майбутніх менеджерів до 
професійної діяльності в торгових організаціях. Експериментальна модель має 
такі складові: цільову (мета й завдання); теоретичну (загальнодидактичні та 
специфічні принципи навчання); дидактичну (зміст, форми, методи й засоби 
навчання, педагогічні умови, етапи формування); контрольно-діагностичну 
(критерії, рівні, результат). 

Упровадження педагогічних умов професійної адаптації в навчальний процес 
підготовки менеджерів торгових організацій загалом виявилося ефективним в 
експериментальній групі студентів, підтвердженням чого є отримані результати 
контрольного експерименту: зростання рівня мотивації до професійної діяльності; 
рівня знань із професійно орієнтованих дисциплін; рівня професійних знань, умінь і 
навичок після проходження студентами виробничої практики на торгових 
підприємствах; рівня готовності до роботи в торгових організаціях; рівня та 
показників сформованості адаптації до професійної діяльності. 

5. На основі аналізу отриманих результатів дослідження розроблено 
навчально-методичний супровід для викладачів ВНЗ щодо формування 
професійної адаптації майбутніх менеджерів під час проходження навчальної й 
виробничої практик у торгових організаціях. 

Навчально-методичний супровід для викладачів ВНЗ “Організація 
проведення навчальної та виробничої практики в торгових організаціях” містить: 
вказівки для викладачів і студентів щодо адаптації до умов роботи в торгових 
організаціях, педагогічні умови та експериментальну модель професійної 
адаптації, зразок оформлення плану й звіту з практики, психологічні тести, 
рекомендовану літературу. 

Узагальнення результатів дослідження дає підстави запропонувати ВНЗ, які 
здійснюють підготовку менеджерів торгових організацій, такі рекомендації: 

– вважати формування професійної адаптації майбутніх менеджерів 
частиною цілісного педагогічного процесу у ВНЗ, що потребує розроблення 
відповідного навчально-методичного забезпечення та організації його 
педагогічного супроводу; 

– для підвищення якості професійної підготовки майбутніх менеджерів 
запровадити в навчально-виховний процес авторський спецкурс “Практико-
орієнтований менеджмент” у шостому семестрі третього курсу та інтерактивні 
методи навчання при викладанні професійно орієнтованих дисциплін; 

– розробити систему контролю за професійною адаптацією студентів-
менеджерів. 

Дослідження являє собою цілісний і завершений етап роботи, однак не 
вичерпує всіх аспектів формування професійної адаптації майбутніх менеджерів 
торгових організацій. Перспективи подальших пошуків із цього напряму 
полягають у розробці та апробації інших форм професійної підготовки в 
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контексті формування професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових 
організацій та вдосконаленні методичних аспектів цього процесу; аналізі та 
визначенні психолого-педагогічних умов ефективності формування професійної 
адаптації майбутніх менеджерів у процесі вивчення фахових дисциплін у вищих 
навчальних закладах. 
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конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 16 травня 2013 р.) : у 2 ч. – 
Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – Ч. 2. – С. 16–18. 

14. Черненко О. В. Експериментальне дослідження і перевірка ефективності 
моделі професійної адаптації менеджерів торгових організацій / О. В. Черненко // 
Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі : матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 
(Мукачево, 23 листопада 2013 р.) : у 2 ч. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – 
Ч. 2. – С. 146–150. 

15. Черненко А. В. Педагогические условия профессиональной адаптации 
менеджеров торговых организаций в процессе учебной подготовки / 
А. В. Черненко // Психология и педагогика: методика и проблемы практического 
применения : сборник материалов ХХХVI Международной научно-практической 
конференции (Новосибирск, 28 марта 2014 г.) / под общ. ред. С. С. Чернова. – 
Новосибирск : Центр развития научного сотрудничества, 2014. – С. 202–206. 

16. Черненко А. В. Адаптация менеджеров торговых организаций к 
профессиональной деятельности как психолого-педагогическая проблема / 
А. В. Черненко // Психология и педагогика: методика и проблемы практического 
применения : сборник материалов ХХХVIІ Международной научно-практической 
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конференции (Новосибирск, 21 мая 2014 г.) / под общ. ред. С. С. Чернова. – 
Новосибирск : Центр развития научного сотрудничества, 2014. – С. 117–122. 

17. Черненко О. В. Ефективність педагогічних умов професійної підготовки 
і трудової адаптації менеджерів торгових організацій / О. В. Черненко // 
Педагогічні та психологічні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та 
світі : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної 
конференції (Київ, 6 червня 2014 р.). – Київ : ГО Київська наукова організація 
педагогіки та психології, 2014. – С. 49–52. 

Навчально-методичні видання 
18. Черненко О. В. Менеджмент якості: основи управління якістю : навч.-

метод. посіб. для студентів спеціальності “Менеджмент” / О. В. Черненко. – 
Кіровоград : Видавничий центр КІРоЛ “Україна”, 2011. – 154 с. 

19. Черненко О. В. Організація проведення навчальної та виробничої 
практики в торгових організаціях : метод. реком. для викладачів вищ. навч. закл. / 
О. В. Черненко. – Кіровоград : Видавничий центр КІРоЛ, 2015. – 60 с. 

АНОТАЦІЯ 
Черненко О. В. Педагогічні умови професійної адаптації майбутніх 

менеджерів торгових організацій. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Класичний 
приватний університет, Запоріжжя, 2015. 

Дисертацію присвячено проблемі формування професійної адаптації 
майбутніх менеджерів торгових організацій у процес підготовки у вищому 
навчальному закладі. У результаті проведеного дослідження здійснено 
концептуальне обґрунтування формування адаптації майбутніх менеджерів до 
професійної діяльності в торгових організаціях, розроблено та впроваджено в 
навчальний процес експериментальну модель адаптації до професійної 
діяльності, визначено педагогічні умови її функціонування. 

Сформульовано дефініції понять: “професійна адаптація менеджера 
торгової організації” з позиції психології, соціології та педагогіки вищої школи; 
“готовність менеджера торгової організації до професійної діяльності”. 
Проаналізовано сутність, особливості та складові професійної адаптації 
менеджерів. Упроваджено в навчальний процес авторський спецкурс “Практико-
орієнтований менеджмент”, інтерактивні методи навчання для формування 
професійних знань, управлінських умінь і навичок майбутніх менеджерів 
торгових організацій. 

Отримані результати свідчать про позитивні зміни в рівнях сформованості 
адаптації до професійної діяльності майбутніх менеджерів торгових організацій. 

Ключові слова: професійна адаптація, готовність до професійної адаптації 
майбутнього менеджера торгової організації, знання, уміння, навички, мотивація 
до професійної діяльності, педагогічні умови професійної адаптації. 
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АНОТАЦИЯ 
Черненко А. В. Педагогические условия профессиональной адаптации 

будущих менеджеров торговых организаций. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 
Классический приватный университет, Запорожье, 2015. 

Диссертация посвящена проблеме формирования профессиональной 
адаптации будущих менеджеров торговых организаций в процесс подготовки в 
высшем учебном заведении. 

В первом разделе – “Теоретические основы исследования проблемы 
профессиональной адаптации менеджеров торговых организаций в процессе 
подготовки в высшем учебном заведении” – проанализированы сущность, 
особенности и составляющие профессиональной адаптации будущих 
менеджеров; исследованы особенности подготовки студентов-менеджеров в вузе; 
раскрыта сущность работы менеджера торговой организации; обосновано, 
какими знаниями, умениями, навыками, личностными, деловыми и 
профессиональными качествами должен обладать будущий менеджер торговой 
организации; сформулированы дефиниции понятий: “профессиональная 
адаптация менеджера торговой организации” с позиции психологии, социологии 
и педагогики высшей школы; “готовность будущего менеджера торговой 
организации к профессиональной деятельности”. 

Во втором разделе – “Методические основы формирования 
профессиональной адаптации будущих менеджеров торговых организаций” – 
сформулирована гипотеза исследования; определены и характеризированы 
психолого-педагогические факторы, влияющие на первичную и вторичную 
профессиональную адаптацию будущих менеджеров торговых организаций; 
определены и обоснованы педагогические условия профессиональной адаптации 
будущих менеджеров торговых организаций в процессе учебной подготовки в 
вузе; разработана экспериментальная модель адаптации будущих менеджеров 
торговых организаций к профессиональной деятельности. Для определения 
уровня адаптации студентов-менеджеров разработаны критерии оценки и 
соответствующие показатели: мотивационный (стремление менеджера к успеху, 
мотивация к обучению), творческо-производственной деятельности 
(направленность на управленческий труд), социально-психологический 
(отношение к коллегам и администрации, включение в процессы саморазвития), 
управленческой активности (количество и качество профессионально решенных 
задач), когнитивно-оценочный (сформированность профессиональных знаний, 
умений и навыков менеджера торговой организации). Согласно этим критериям, 
классифицированы уровни адаптации: дезадаптация, низкий, средний, высокий. 

Внедрены в учебный процесс авторский спецкурс “Практико-
ориентированный менеджмент”, интерактивные методы обучения (деловые игры 
кейсы, метод мозгового штурма) для формирования профессиональных знаний, 
управленческих умений и навыков будущих менеджеров торговых организаций. 

В третьем разделе – “Экспериментальная проверка эффективности 
педагогических условий профессиональной адаптации будущих менеджеров 
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торговых организаций” – проанализированы результаты экспериментальной 
работы по формированию профессиональной адаптации у будущих менеджеров 
торговых организаций. Результаты контрольного эксперимента свидетельствуют 
о положительных изменениях в уровнях сформированности адаптации к 
профессиональной деятельности будущих менеджеров торговых организаций. 

Разработано методическое сопровождение для преподавателей вузов по 
формированию профессиональной адаптации будущих менеджеров при 
прохождении учебной и производственной практик в торговых организациях. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, готовность к 
профессиональной адаптации будущего менеджера торговой организации, 
знания, умения, навыки, мотивация к профессиональной деятельности, 
педагогические условия профессиональной адаптации. 

SUMMARY 
Chernenko O. V. Pedagogical conditions of professional adaptation of future 

managers of commercial organizations. – Manuscript. 
The thesis for the Candidate’s Degree in Pedagogics Specialty 13.00.04 – Theory 

and Methods of Professional Education. – Classical Private University, Zaporizhzhia, 
2015. 

The thesis is devoted to the problem of professional adaptation developing of 
future managers of commercial organizations during their studying at a higher 
educational establishment. The conducted research gave a rise to the conceptual 
grounding of the way a forming process of professional adaptation of future managers 
of commercial organizations is organized. Based on the research, the didactical model 
of professional adaptation was worked out and integrated into the studying process; 
educational conditions of its functioning were identified. 

Definition of the concept “professional adaptation of a manager of a commercial 
organization” was formulated, taking into account its interpretations in psychology, 
sociology and pedagogics of high school. The concept of “readiness of a manager of a 
commercial organization to professional adaptation” was defined. The nature, 
characteristics and components of professional adaptation of managers were analyzed. 
The special features of professional studying of students-managers at commercial 
organizations were researched. A special training course book “Practical Management”, 
worked out by the author of the thesis, based on interactive methods of studying, aimed 
at gaining professional knowledge and administrative skills by future managers of 
commercial organizations, was implemented into a studying process. 

The received results confirmed positive changes in the formed levels of 
professional adaptation of future managers of commercial organizations. 

Key words: professional adaptation, readiness of a manager of a commercial 
organization to professional adaptation, knowledge, skills, motivation to professional 
activity, pedagogical conditions of professional adaptation. 
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