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хідність появи керівників, здатних швидко адаптуватися до швидкоплинних змін, гото-
вих постійно розвивати свою особистість, створюють передумови цілеспрямованого
формування позитивного іміджу як самого керівника, так і установи, яку він очолює.
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Психолого-педагогічні умови запровадження моделі

психологічної готовності державних службовців

Запровадження моделі психологічної готовності державних службовців до
роботи в умовах євроінтеграції відбувається під час професійної освіти держав-
них службовців. Ефективність і результативність засвоєння слухачами знань про
Європейський Союз, удосконалення й розвиток відповідних професійних умінь і
навичок значною мірою визначаються психолого-педагогічними умовами навчання.

У психологічному контексті актуалізується і доводиться до слухачів теза
про нову світову (в т.ч. і європейську) освітню тенденцію - навчання протягом
життя. При цьому слід акцентувати увагу на її об'єктивному характері й цивіліза-
ційній сутності. Чинником формування цієї тенденції слугують інноваційні проце-

си у всіх сферах життєдіяльності, оскільки під їх впливом професійні знання та
навички швидко старіють. Це може стати важливим стимулом до навчання, оскіль-
ки за таких умов навчальний процес розглядається не лише як засіб підвищення
професійної компетенції, а й як основа для подальшого особистісно-професійного
зростання. Визначальними при цьому вважаються два параметри: час та розвиток.
Окремими дослідженнями підтверджено вищезгадану тезу про швидке старіння
професійних знань, оскільки науково-технічний прогрес з його постійним зміна-
ми й оновленнями у сфері технологій випереджають трансформацію професій-

них знань і навичок, якщо тільки працівник самостійно не витрачає додаткових
зусиль на перенавчання й підвищення кваліфікації [1].

Принципово новий підхід до професійного навчання державних службовців
у контексті психологічної готовності ґрунтується на використанні нових освітніх

технологій. Серед інших мається на увазі використання таких навчальних форм і
методів, які максимально розвивають особисті й професійні якості державних уп-

равлінців і, при цьому є економічними, доступними й зручними. Одним з варіан-

тів може бути застосування тренінгу, тому що це:
 навчання дорослих, які мають освіту, і в переважній більшості професійний

досвід;
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 навчання може відбуватися без відриву від основного місця роботи;

 мотивація персоналу через усвідомлення можливості негайного викорис-
тання отриманих знань;

 навчання за окремими тематичними напрямами протягом короткого терміну;

 використання інтерактивних форм навчання з включенням специфічних
методів (імітаційні та рольові ігри, дискусії, мозковий штурм, рефреймінг).

Педагогічні умови формування психологічної готовності в системі підготов-
ки державних службовців ґрунтуються на закономірностях навчально-виховного
процесу. Сюди відноситься засвоєння нових знань, формування, корекція і розви-

ток умінь та навичок, активного, самостійного і творчого мислення. З огляду на
вищесказане ми інтерпретували закономірності навчального процесу у контексті
підготовки державних службовців, які визначаються:

 обумовленістю навчання суспільними та державними потребами. В даній
категорії виражається стан загального суспільно-економічного розвитку і, зокре-
ма, усвідомлення необхідності підготовки осіб, які будуть ефективно розробляти
і втілювати національну євроінтеграційну політику. Зміст цієї закономірності по-

лягає в направленості навчального процесу на особистісно-професійний розви-

ток учасника євроінтеграційних процесів, його творчих здібностей, формування
європейської зорієнтованої системи цінностей, уміння жити за етичними норма-
ми і професійно виконувати свої службово-посадові обов'язки;

 залежністю навчання та розвитку від умов, в яких вони відбуваються. Це
проявляється у їх матеріально-технічній забезпеченості, наявності викладачів,
підготовлених на високому професійному рівні з питань європейської інтеграції.
Особливого значення набуває ця закономірність під час тренінгу психофізіологічно-
го апарату та соціально-психологічного тренінгу для підвищення рівня психологіч-

ної готовності;
 взаємозалежність процесів післядипломної освіти, виховання та розвитку

особистості. В першу чергу, слід мати на увазі післядипломний характер навчан-

ня. Тут мається на увазі існування певної теоретичної і практичної підготовки у
тих, хто навчається. У свою чергу, це пов'язано з існуванням особистих підходів і
стилів навчання, власних форм і методів самоосвіти. Важливим аспектом є те, що
у навчально-виховний процес задіяні дорослі. А це передбачає наявність певних
динамічних особистісних стереотипів, досвіду роботи, сформованої направленості
індивіда та морально-професійних цінностей;

 взаємозв'язок навчальних та реальних пізнавальних здібностей слухачів.
Аспектом вираження даної закономірності є існування слухачів як центральної
ланки навчально-виховного процесу. Мова йде про розвиток можливостей для
власного удосконалення, формування та корекцію навчальних умінь на основі до-
сягнень андрагогіки;

 єдність процесів навчання та виховання. Суть даного питання полягає у
взаємозв'язку та взаємодії елементів у підсистемі "викладач - слухач". Особливі-
стю даних процесів є те, що одночасно з навчанням слухача відбувається професій-

не удосконалення викладача. Запорукою позивного результату та успішності їх
спільної роботи є свідоме відношення до навчального процесу з обох сторін;

 взаємозалежність завдань, змісту, методів і форм післядипломної освіти у
навчально-виховному процесі. У даній закономірності виражено врахування по-
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зитивних досягнень у розвитку сучасної педагогічної науки. Запропоновані фор-

ми і методи розвитку якостей, необхідних для роботи у системі "людина - людина",

можна застосовувати організовано і в контрольованих умовах. Це означає забез-
печення зворотного зв'язку, корекції та оперативної підказки і покрокового аналі-

зу дій, можливості застосовувати на практиці теоретичні знання [2, с. 5].

Узагальнюючи, зазначимо, що основним стимулом до підвищення рівня
психологічної готовності до роботи в умовах євроінтеграції має слугувати усві-
домлення державним службовцем нової освітньої тенденції - навчання протягом
життя. На цій основі формується установка на необхідність постійного навчання
як відповідь на темпи сучасного цивілізаційного розвитку, науково-технічного про-
гресу і, в кінцевому результаті, на виклики, детерміновані процесом європейської
інтеграції.
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Сучасне суспільство нестримно входить в новий стан, який визначається
рядом дослідників як постіндустріальне інформаційне суспільство. Прискорення
науково-технічного процесу, розвиток комп'ютерно-інформаційних систем зміню-

ють зміст діяльності державного службовця: виникає потреба в наявності концеп-

туальних знань, високопрофесійній майстерності, навичках колективної взаємодії,
творчих та підприємницьких здібностях. Зміна форм організації діяльності, децен-

тралізація, делегування державно-владних повноважень з центру в органи дер-

жавної влади та місцевого самоврядування на місцях потребують від службовців
відповідальності, багатофункціональності, компетентності, зацікавленості,
співпраці. Такий службовець не відповідає ролі "гвинтика", механічного виконав-
ця вказівок керівника.

Існують різні погляди на сукупність працівників організації, які визначають

підходи до процесів розвитку та управління, розкривають сутність взаємовідно-
син працівників. На думку сучасних науковців, найбільш адекватною умовою
інформаційного суспільства є підхід до сукупності працівників організації як до її
людського ресурсу. Тому необхідна розробка наукової концепції розвитку людсь-
кого ресурсу державного управління, яка б акумулювала все найкраще, що є в
світовій теорії і практиці управління та відображала національну специфіку мента-
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