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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Важливою умовою підвищення ефективності професійної діяльності в мінливих умовах сьогодення є становлення і розвиток особистості фахівця-професіонала як суб’єкта, який активно та творчо працює з оптимальними психологічними витратами, володіє засобами самовираження і саморозвитку в професійній діяльності. Це зумовлює необхідність підвищення якості психологічної підготовки майбутніх фахівців, у тому числі,  у сфері послуг, її орієнтацію на розвиток особистісно-професійних якостей, адекватних вимогам сьогодення. 
Слід зазначити, що проблема розвитку особистості фахівця вже була предметом уваги дослідників. Зокрема, досліджувалася проблема професійного становлення особистості професіонала в різних сферах суспільної практики, (К.О. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв, О.С. Анісімов, Л.І. Анциферова, Г.О. Балл, В.О. Бодров, О.І. Бондарчук, В.І. Гордієнко, Є.О. Клімов, Н.Л. Коломінський, О.М. Леонтьєв, П.В. Лушин, Л.М. Мітіна, В.А. Семиченко та ін.). 
Особливу увагу в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях зосереджено на таких проблемах як: розвиток особистості в умовах неперервної професійної освіти (І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало, Е.О. Помиткін, Б.О. Федоришин та ін.), в тому числі, в особистісно орієнтованому навчанні (І.Д. Бех, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, А. Маслоу, В.В. Рибалка, К. Роджерс та ін.), впровадження в теорію і практику професійної підготовки компетентнісного підходу (П.М. Ерднієв, Е.Ф. Зеєр, В.Д. Шадриков та ін.). Інтерес дослідників спрямовується на окремі аспекти проблеми професійної діяльності в сфері послуг, яка є однією з важливих сфер прикладної психології, але недостатньо розроблена у психологічній науці і вимагає подальшого практичного вирішення (Б.Ф. Ломов та ін.). При цьому розвиток особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів – майбутніх фахівців у сфері послуг, попри всю його актуальність, не був предметом психологічних досліджень.
Отже, актуальність і недостатня розробленість проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Розвиток особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі підготовки до діяльності в сфері послуг».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційне дослідження виконувалося у 2005–2008 рр. у рамках науково-дослідної теми відділу педагогічної психології та психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України «Розвиток психологічної культури педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів» РК № 0104U010877.
Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України від 22 грудня 2005 р., протокол № 13 та узгоджена у Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні від 28 лютого 2006 р., протокол № 2.
Мета дослідження полягала в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній апробації психологічного змісту, показників та умов розвитку особистісно-професійних якостей майбутнього фахівця сфери послуг. 
Завдання дослідження:
1) здійснити теоретичний аналіз проблеми розвитку особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів –майбутніх фахівців у сфері послуг;
2) розробити модель особистісно-професійних якостей майбутнього фахівця сфери послуг;
3) дослідити психологічні особливості та умови розвитку особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів – майбутніх фахівців у сфері послуг;
4) розробити та апробувати психологічну програму розвитку особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі їх підготовки до діяльності у сфері послуг.
Об’єкт дослідження – особистісно-професійний розвиток майбутніх фахівців.
Предмет дослідження – психологічний зміст, показники та умови розвитку особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів – майбутніх фахівців у сфері послуг.
Методи дослідження: 
·	теоретичні методи: теоретичний аналіз, індукція, абстрагування, узагальнення, систематизація, моделювання, що застосовувалися для визначення теоретико-методичних засад розвитку особистості майбутнього фахівця у процесі підготовки до професійної діяльності у сфері послуг;
·	емпіричні методи: спостереження за особливостями взаємодії і спілкування учнів професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) – майбутніх фахівців у сфері послуг, психодіагностичні методи (анкетування, інтерв’ювання, тестування, аналіз документації, контент-аналіз, метод експертної оцінки та ін.), які використовувалися для дослідження основних тенденцій і проблем особистісного розвитку учнів ПТНЗ, зокрема, експертна оцінка провідних особистісно-професійних якостей фахівця у сфері послуг, діагностика соціально-комунікативної компетентності за Е.Ф. Зеєром, О.М. Шахматовою, соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребовій сфері за О.Ф. Потьомкіною, характерологічних особливостей майбутніх фахівців за методикою «Особистісний диференціал» та їх рефлексивності за опитувальником А.В. Карпова;
·	констатувальний та формувальний експерименти;
·	методи активного соціально-психологічного навчання (соціально-психологічний тренінг, навчально-рольові та ділові ігри та ін.);
·	методи математичної обробки даних – аналіз первинних характеристик та кореляційний аналіз за допомогою комп’ютерної програми Ексель, з подальшою їх якісною інтерпретацією та змістовим узагальненням. 
Дослідження проводилося впродовж 4 років на базі Київського професійного ліцею сфери послуг, Вищого професійного училища № 33 м. Києва, Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва. Загальний обсяг вибірки склав 244 учнів ПТНЗ – майбутніх фахівців у сфері послуг.
Наукова новизна та теоретичне значення дослідження: вперше розроблено психологічну модель особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців у сфері послуг, обґрунтовано сукупність показників розвитку їх особистісно-професійних якостей, що дозволяють отримати цілісне уявлення про його перебіг; визначено тенденції та психолого-педагогічні чинники розвитку особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців даного профілю у процесі їх професійної підготовки в ПТНЗ; уточнено психологічний зміст і співвідношення термінів «особистісно-професійний розвиток»; «ключові компетенції», «особистісно-професійні якості», дістали подальшого розвитку положення про психологічні умови вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців.
Практичне значення роботи полягає в тому, що розкриті в роботі психологічні тенденції та умови розвитку особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців у сфері послуг можуть бути покладені в основу вдосконалення процесу їх професійної підготовки в системі професійно-технічної освіти. Розроблена авторкою програма розвитку особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців впроваджена у процес їх підготовки до професійної діяльності у сфері послуг. Апробований у дослідженні методичний інструментарій може стати основою моніторингу професійного та особистісного розвитку майбутніх фахівців у сфері послуг. Отримані результати дослідження можуть бути використані у процесі викладання психологічних дисциплін у закладах професійно-технічної освіти.
Результати дослідження впроваджені у практику роботи професійно-навчальних закладів України: Київський професійний ліцей сфери послуг (довідка № 365 від 10.06.2008 р.), Вище професійне училище № 33 м. Києва (довідка № 01/049 від 20.01.2009 р.), Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва (довідка № 9/3 від 12.01.2009 р.).
Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження висвітлювалися в публікаціях автора, доповідалися і обговорювалися на засіданнях відділу вікової психології та психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України. Також результати роботи доповідалися автором та обговорювалися на Всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема, на: науково практичній конференції «Особистісно освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти» (25–26 листопада 2004 р. м. Житомир); четвертій міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти у контексті європейської інтеграції» (12–13 травня 2005 р., м. Київ); міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика допомоги особистості в психологічному консультуванні і психотерапії (20–22 травня 2005 р., м. Київ), Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Психологія особистості безробітного» (26 травня 2005 р., м. Київ); науково-практичній конференції «Актуальні проблеми профорієнтації в неперервній освіті» (12–13 жовтня 2006 р., м. Кам’янець-Подільський); звітній науковій конференції «Теорія і практика неперервної професійної освіти: науковий пошук, результати, перспективи» (20–21 лютого 2007 р., м. Київ), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції» (4–5 жовтня 2007 р., м. Глухів) тощо.
Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені 
в 10 одноосібних публікаціях, у тому числі: 5 одноосібних статтях у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 статтях у збірниках науково-методичних матеріалів, 2 статтях у збірниках доповідей конференцій та 1 методичних рекомендаціях.
Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел (226 найменувань, з них – 13 іноземною мовою). Загальний обсяг дисертації 213 сторінок комп‘ютерного набору, з них 159 сторінок основного змісту. Дисертація  містить 9 таблиць та 6 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність теми дослідження, проаналізовано загальний стан її розробленості у психолого-педагогічній теорії та психологічній практиці, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, розкрито її наукову новизну, теоретичне та практичне значення, викладено дані про апробацію та впровадження результатів дослідження.
У першому розділі дисертації – «Теоретичні основи розвитку особистісно-професійних якостей фахівців у сфері послуг» – здійснено теоретичний аналіз проблеми розвитку особистісно-професійних якостей, розглянуто психологічні вимоги діяльності у сфері послуг до особистості фахівця, розроблено психологічну модель особистісно-професійних якостей майбутнього фахівця у сфері послуг – офіціанта.
У ході теоретичного аналізу розглянуто основні підходи до проблеми розвитку особистості та особистісно-професійних якостей фахівця. У контексті суб’єктного підходу вивчається взаємозв’язок особистісного та професійного розвитку, який виявляється в детермінації здатності особистості до творчої самореалізації у професійній діяльності (Л.М. Мітіна та ін.), а сама особистість розглядається як суб‘єкт діяльності та поведінки, як складна, соціально зумовлена цілісна система психічних якостей індивіда з притаманною їй психологічною структурою, взаємозв‘язками між її елементами, що виявляються і розвиваються у діяльності (Б.Г. Ананьєв, Г.О. Балл, Б.М. Теплов, В.В. Рибалка, С.Л. Рубінштейн, В.А. Семиченко та ін.). 
На засадах діяльнісного підходу (Л.С. Вигодський, П.Я. Гальперін, О.М. Леонтьєв та ін.) розвивається думка про те, що особистісний розвиток фахівця здійснюється саме у процесі навчально-професійної діяльності.      Динамічний підхід дозволяє розглядати розвиток особистості як особистісно-діяльнісне розгортання з метою формування цілісної особистості, а особистість – як рухливу системну цілісність, яка вдосконалює та розвиває себе у професійній діяльності (Л.І. Анциферова та ін.). 
Згідно акмеологічного підходу (О.С. Анісімов; О.О. Бодальов, 
А.О. Деркач та ін) досягнення вершин у професії є можливим лише за умови узгодження особистістю складних колізій як особистісного, так і професійного розвитку, навколишнього соціального і професійного світу, себе як професіонала, а також можливостей самореалізації особистості в контексті життєвого і професійного шляху.
Професіографічний підхід (К.М. Гуревич, Є.О. Клімов, Б.Ф. Ломов, А.К. Маркова, Б.О. Федоришин, та ін.) визначає відповідність особистості фахівця вимогам професійної діяльності, зокрема, його професійну придатність. Компетентнісний підхід дозволяє розглядати в якості провідних одиниць професійної підготовки ключові компетенції та особистісні якості фахівця (П.М. Ерднієв, Е.Ф. Зеєр, В.Д. Шадриков та ін.). 
Проаналізувавши вище означені підходи, врахувавши здобутки вітчизняних та зарубіжних учених, вважаємо за доцільне на основі інтеграції основних підходів до розвитку особистості визначити особистісно-компетентнісний підхід як підґрунтя розвитку особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі їх підготовки до діяльності у сфері послуг. 
Сфера послуг – частина невиробничої сфери господарської діяльності будь-якого cуспільства, котра включає професії побутового обслуговування, суспільного харчування, транспорту та ін. Професії, що відносяться до даної сфери, за термінологією Є.О. Клімова, належать до обслуговуючих професій і входять у систему «людина-людина», де однією з вимог до особистості працівника є його вміння швидко орієнтуватися в ситуації, що змінюється, та будувати ділові контакти. Серед професій суспільного харчування визначають такі: кухар, офіціант, бармен та ін. 
У контексті даного дослідження нами розглянуто вимоги професійної діяльності до особистості такого фахівця у сфері послуг, як офіціант. При цьому враховано, що професія офіціанта передбачає здійснення різних дій та операцій при виконанні ним комунікативної, організаційної, розумової, творчої та фізичної діяльності. Офіціант повинен володіти ключовими компетенціями (міжкультурні і міжгалузеві знання, уміння й здібності, необхідні для адаптації і продуктивної діяльності в різних професійних спільнотах у сфері послуг), що передбачають сформованість у нього певних особистісно-професійних якостей (професійно прийнятних і особистісно значущих, які позитивно впливають на успішне опанування професії та ефективність діяльності). 
За результатами аналізу робіт учених-професіографів С.Я. Карпиловської, Р.І. Ткаченко, В.Д. Симоненко, В.С. Синявського, Б.О. Федоришина, О.О. Ящишин, Е.Ф. Зеєра, Е.О. Клімова, О.М. Іванової, О.М. Шахматової показано, що до ключових компетенцій офіціанта відносяться: соціальні компетенції (уміння улагоджувати розбіжності і конфлікти, уміння приймати думку інших, розуміти їх внутрішній стан і потреби, уміння працювати і спілкуватися у професійній групі та з іншими людьми та ін.), операційні компетенції (уміння визначати мету та завдання професійної діяльності, передбачати її хід і результат, здатність отримувати задоволення від процесу виконання професійних завдань, від досягнення професійних результатів, від допомоги іншим), спеціальні компетенції (уміння докладати вольові зусилля для виконання професійних завдань і досягнення професійних цілей, здатність до актуалізації своїх можливостей для активної діяльності) та пізнавальні компетенції (здатність до пізнання і самопізнання, схильність до творчого виконання професійних завдань, уміння аналізувати хід та результати професійної діяльності і усвідомлювати себе як фахівця тощо). 
Відповідно до визначених компетенцій, нами виокремлено особистісно-професійні якості фахівця сфери послуг – офіціанта (прагнення злагоди, толерантність, оптимізм, соціально-комунікативна адаптивність, орієнтація на працю, її процес і результат, альтруїзм, самоповага, сила волі, активність, рефлексивність, самоусвідомлення себе як фахівця у сфері послуг), які за критерієм їх змістовної спорідненості, згруповано в 4 блоки: комунікативний, мотиваційний, характерологічний, рефлексивний і які можна виділити як складові моделі особистісно-професійних якостей фахівця сфери послуг (рис. 1).Види діяльності: комунікативна, організаційна, розумова, творча, фізична
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Рис. 1. Модель особистісно-професійних якостей фахівця сфери послуг.

Комунікативний блок передбачає формування комунікативних умінь та комунікативних здібностей як основи професійної діяльності фахівця у сфері послуг та складається з соціально-комунікативної адаптивності, оптимізму, прагнення злагоди, толерантності.
Мотиваційний блок включає наявність стійкої професійної мотивації та ціннісного ставлення до виконання обов’язків офіціанта, який змістовно, згідно з нашим матеріалом емпіричного дослідження, виявляється в орієнтації на працю, її процес і результат, схильності до альтруїзму тощо.
Характерологічний блок передбачає наявність особистісних якостей, які позначаються на ефективності праці фахівця у сфері послуг, зокрема, самоповага, сили волі та активність, що визначаються сенсомоторними передумовами діяльності. 
Рефлексивний блок відображає розуміння і знання людиною самої себе, з’ясування того, як інші сприймають, знають і розуміють її. Вихідними якостями цього блоку є рефлексивність та усвідомлення себе як фахівця у сфері послуг.
У другому розділі «Емпіричне дослідження особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів» представлено методику та організацію дослідження особливостей та рівнів розвитку особистісно-професійних якостей учнів ПТНЗ, подано аналіз і узагальнення отриманих результатів.
Програмою констатувального експерименту передбачалося  анкетування учнів, експертна оцінка особистісно-професійних якостей  офіціанта висококваліфікованими фахівцями у сфері послуг та дослідження особистісно-професійних якостей учнів ПТНЗ, що навчаються за спеціальністю «офіціант». 
Анкетування учнів (авторська анкета), окрім біографічних даних, дало змогу виявити особливості усвідомлення учнями себе як фахівців у сфері послуг, власних особистісно-професійних якостей, професійних перспектив тощо. 
Експертна оцінка особистісно-професійних якостей здійснювалася офіціантами IV розряду з досвідом роботи не менше 2-х років (n = 26), які працюють у ресторанах вищого ґатунку (ресторани фірми «Чорна карта» м. Києва). Об‘єктом експертизи виступив перелік особистісно-професійних якостей офіціанта, запозичений з літературних джерел, котрий налічує 40 якостей. За результатами експертного оцінювання було підтверджено важливість для фахівця у сфері послуг – офіціанта особистісно-професійних якостей, які у більшості своїй співпали з наведеними нами у теоретичній моделі: соціально-комунікативна адаптивність, прагнення злагоди, оптимізм, толерантність, орієнтація на процес, орієнтація на альтруїзм, орієнтація на працю, орієнтація на результат, самоповага, сила волі, активність, рефлексивність, усвідомлення себе як фахівця сфери послуг тощо.
Для виявлення рівня розвитку особистісно-професійних  якостей в учнів ПТНЗ, що навчаються за спеціальністю «офіціант», було розроблено методичну базу дослідження відповідно до авторської моделі та завдань дослідження.
Комунікативний блок особистісно-професійних якостей досліджувався за допомогою методики «Діагностика соціально-комунікативної компетентності Е.Ф. Зеєра, О.М. Шахматової», мотиваційний блок – за допомогою «Методики діагностики психологічних установок особистості в мотиваційно-потребовій сфері О.Ф. Потьомкіної», характерологічний блок – за методикою «Особистісний диференціал» та рефлексивний блок – за методикою «Опитувальник рефлексивності О.В.Карпова» та авторською анкетою. 
У результаті було визначено особливості  розвитку особистісно-професійних  якостей майбутніх фахівців у  сфері послуг (табл. 1). 
Як  випливає з даних табл. 1, показники  за кожним блоком 
особистісно-професійних якостей свідчать про певні проблеми у їх розвитку, що, на наш погляд, утруднює професійне становленні майбутніх фахівців у сфері послуг.
Так, усереднені показники особистісно-професійних якостей комунікативного блоку коливаються в межах від 18,5 до 27 балів, що загалом, відповідає низькому рівню розвитку комунікативних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів. 
     Таблиця 1
Розвиток  особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців у сфері 
послуг за результатами констатувального експерименту 

№
Показники особистісно-професійних  якостей
     M
     у
     m
     Комунікативний  блок
 
1.

Соціально-комунікативна  адаптивність
 
18,5
 
1,05
 
0, 29
2.
Прагнення згоди
20,0
2,2
0,60
3.
Толерантність
21,0
3,0
0,80
4.
Оптимізм
20,0
3,0
0,80
5.
Фрустраційна  толерантність
27,0
1,1
0,30
     Мотиваційний  блок
1.
Орієнтація  на процес
6,9
1,8
0,5
2.
Орієнтація  на результат
5,8
1,7
0,5
3.
Орієнтація  на альтруїзм
5,1
1,3
0,3
4.
Орієнтація  на егоїзм
5,0
1,3
0,4
5.
Орієнтація  на працю
5,9
2,4
0,7
6.
Орієнтація  на волю
6,4
1,9
0,5
7.
Орієнтація  на владу
6,7
2,9
0,4
8.
Орієнтація  на гроші
7,0
2,9
0,5
     Характерологічний блок
1.
Фактор «О»  – рівень самоповаги
18,0
2,0
0,6
2.
Фактор «С»  – сила волі
11,8
4,1
1,2
3.
Фактор «А»  – активність
9,9
5,1
1,5
Рефлексивний  блок
1. 
2.
Рефлексивність 
Усвідомлення  себе як фахівця у сфері послуг
126
89
4,2
 3,0
15,2
 10,0
 
 
Усереднені показники особистісно-професійних якостей мотиваційного блоку знаходяться на середньому та нижче за середній рівнях (від 3,5 до 
7 балів). Негативні тенденції розвитку якостей мотиваційного  блоку проявляються в недостатній  спрямованості  на працю та її результат, перевагу має орієнтація майбутніх фахівців на гроші
Констатовано, що характерологічний блок особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців сфери послуг, має середній рівень вираженості (від 9,9 до 18 балів) та характеризує обстежуваних як особистостей, готових усвідомлювати себе носіями позитивних, соціально бажаних характеристик, але таких, які мають недостатній самоконтроль, імпульсивність поведінки, залежність від зовнішніх обставин та оцінок, деяку пасивність.
Щодо рефлексивного блоку особистісно-професійних якостей майбутніх офіціантів можна  також констатувати певні проблеми їх розвитку, оскільки, хоча показник рефлексивності має середні значення (126 балів) водночас, спостерігається слабке усвідомлення себе як майбутнього фахівця у сфері послуг переважною частиною учнів (80% досліджуваних). 
За  результатами констатувального експерименту було також визначено рівні розвитку особистісно-професійних якостей учнів: низький, середній та високий. До учнів з низьким рівнем розвитку особистісно-професійних якостей було віднесено таких, що характеризувалися низькою розвиненістю комунікативних якостей, низькою мотивацією на працю, процес, результат професійної діяльності, мають недостатній рівень самоповаги, сили волі, активності та слабко усвідомлюють  власні наявні і потрібні особистісно-професійні якості, не виявляють прагнень і відповідних зусиль щодо їх  розвитку (50,6  % учнів). 
Досліджуваним з середнім рівнем розвитку особистісно-професійних якостей властивий середній рівень комунікативних якостей, мотивації. Учні  усвідомлювали власні наявні та потрібні особистісно-професійних якості, але виявляли недостатню активність щодо їх розвитку у собі (42 % учнів). 
Високий рівень розвитку особистісно-професійних якостей мають лише 7,4 % досліджуваних учнів ПТНЗ, які характеризуються високим рівнем комунікативних якостей, високою мотивацією на працю, процес, результат, мають високий рівень самоповаги, сили волі, активності, усвідомлення себе як фахівця сфери послуг та характерні їм спрямовані активні дії щодо розвитку даних елементів у собі.
Встановлено вікові особливості розвитку професійно-особистісних якостей учнів ПТНЗ: з віком зменшується рівень розвитку комунікативного та характерологічного блоків професійно-особистісних якостей досліджуваних, особливо таких особистісно-професійних рис майбутніх фахівців у сфері послуг, як оптимізм, орієнтація на альтруїзм та активність. Разом з тим, найбільш вмотивованими на працю та її результат виявилися учні старшого віку (p < 0,01). 
Крім  того, констатовано ґендерні відмінності розвитку професійно-особистісних якостей учнів ПТНЗ: учні чоловічої статі виявилися більш орієнтованими на результативність праці та гроші, ніж учні жіночої статі, натомість, у майбутніх фахівців у сфері послуг жіночої статі виявилися більш розвиненими особистісно-професійні якості комунікативного блоку, але менш розвиненими особистісно-професійні якості характерологічного блоку (p < 0,01). 
Також встановлено наявність статистично значущих зв’язків між місцем проживання та рівнем розвитку особистісно-професійних якостей досліджуваних учнів професійно-технічних навчальних закладів: учні з сільської місцевості мають вищий рівень мотивації досягнення успіху (мотиваційний блок), ніж учні з міста (57 % і 33% відповідно), та характерологічного блоку (сила волі, активність). Натомість, міські учні мають більший рівень розвитку якостей комунікативного блоку, ніж сільські (43% і 27% відповідно) (p < 0,01). 
Загалом, отримані результати констатувального експерименту свідчать про те, що в учнів професійно-технічних навчальних закладів спостерігається переважно недостатній рівень сформованості особистісно-професійних якостей, що зумовлює необхідність впровадження програми їх експериментального розвитку. 
У третьому розділі «Розвиток особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі підготовки до діяльності в сфері послуг» визначено психологічні умови розвитку особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі підготовки до діяльності в сфері послуг, описано програму розвитку особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців у сфері послуг, проаналізовано та інтерпретовано результати її впровадження у навчальний процес ПТНЗ.
Аналіз особливостей професійної освіти майбутніх фахівців у сфери послуг дозволив виявити низку психологічних умов розвитку їх особистісно-професійних якостей, серед яких можна указати, по-перше, на необхідність формування психологічних знань щодо специфіки й проблем діяльності у сфері послуг; по-друге, доцільність орієнтації учнів на самопізнання, усвідомлення ними своїх особистісно-професійних якостей та їх постійний моніторинг; по-третє, розвиток умінь і навичок конструктивного розв’язання проблемних ситуацій, що виникають у професійній діяльності у сфері послуг під час їх навчально-ігрового моделювання; по-четверте, на необхідність актуалізації потреби в професійному саморозвитку, формування навичок конструктивної спільної діяльності у процесі проектної діяльності учнів ПТНЗ.
З урахуванням цих умов було створено програму розвитку особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців у сфері послуг з метою впровадження її в навчальний процес у ПТНЗ. Програмою передбачалось розвиток особистісно-професійних якостей учнів ПТНЗ у 4 етапи відповідно до розробленої нами моделі особистісно-професійних якостей фахівця сфери послуг (див. рис. 1). 
На першому етапі розвивалися такі особистісно-професійні якості комунікативного блоку як соціально-комунікативна адаптивність, прагнення злагоди, оптимізм, толерантність за допомогою тренінгових вправ з розвитку комунікативності та корпоративності. На другому етапі передбачався розвиток особистісно-професійних якостей мотиваційного блоку: орієнтація на працю, її процес і результат, альтруїзм за допомогою відповідних тренінгових вправ. На третьому етапі стимулювалася до активації рефлексивність за допомогою тренінгових вправ з розвитку особистісного самосприйняття, саморозуміння, самовизначення. На четвертому етапі для формування характерологічного блоку, а саме самоповаги, сили волі та активності проводилися заняття, що включали проектні завдання та ділові ігри, спрямовані на моделювання та вирішення проблемних ситуацій професійної діяльності фахівця у сфері послуг.
Розроблену нами програму було впроваджено в навчальний процес Вищого професійного училища № 33 м. Києва. Розвиток особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців послуг ресторанного обслуговування відбувався шляхом впровадження у підготовчий процес спеціально-розробленої і підібраної системи методів психологічного впливу під час викладання психологічних дисциплін. Формувальний експеримент проводився протягом 2006–2007 рр. Для проведення експерименту було залучено експериментальну (n=70) та контрольну (n=72) групи учнів ПТНЗ – майбутніх офіціантів, які мали приблизно однакові соціально-професійні характеристики та рівні розвитку особистісно-професійних якостей. 
Аналіз результатів впровадження розробленої програми засвідчив її ефективність (рис. 2). Це виявилося, зокрема, в тому, що в експериментальній групі відбулося збільшення на 23,7 % кількості учнів з високим рівнем розвитку особистісно-професійних якостей та одночасне зменшення на 29,4 % кількості учнів з низьким рівнем особистісно-професійних якостей. 
За  результатами формувального експерименту встановлено значні зміни в рівні  розвитку усіх блоків особистісно-професійних  якостей майбутніх фахівців у  сфері послуг – членів експериментальної  групи. Так, приріст усереднених  показників комунікативного блоку особистісно-професійних якостей склав від 2,7 до 6 балів (р<0,01), що свідчить про збагачення знань і умінь в області психологічних технік спілкування, зростання рівня міжособистісної комунікації досліджуваних. 
Відбулися статистично значущі позитивні зрушення у показниках мотиваційного (р<0,01), характерологічного (р<0,05) та рефлексивного (р<0,01) блоків особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців сфери послуг. Так, зокрема, приріст усереднених показників за мотиваційним блоком особистісно-професійних якостей досліджуваних експериментальної групи склав від 1,5 до 1,7 балів, за характерологічним – від 3 до 8 балів, а за рефлексивним – з 126 балів до 152 балів.
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Рис. 2. Динаміка показників особистісно-професійних якостей учнів, де:
1 – комунікативний блок особистісно-професійних якостей; 2 – мотиваційний блок; 3 – характерологічний блок; 4 – рефлексивний блок;
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	експериментальна група до формувального експерименту; 
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	експериментальна група після формувального експерименту;
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	контрольна група до формувального експерименту;
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	контрольна група після формувального експерименту.

  
До  того ж, повторне анкетування та тренінгова вправа «Перспектива» показали якісні зміни в самоусвідомленні особистісно-професійних якостей та професійних планів досліджуваних експериментальної групи.      Водночас, у контрольній групі статично значущої позитивної динаміки у розвитку особистісно-професійних якостей  зафіксовано не було.
Таким чином, отримані результати підтвердили можливість розвитку особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців у сфері послуг в умовах професійно-технічного навчання, довели ефективність використання розробленої автором психологічної програми.
Аналіз і узагальнення теоретико-методологічних засад та експериментальних результатів дослідження зазначеної проблеми дають підстави для наступних висновків:
	В ході теоретичного аналізу розглянуто основні підходи до проблеми розвитку особистості та особистісно-професійних якостей фахівця. Встановлено, що особистісно-професійні якості, як професійно прийнятні та особистісно значущі якості, що позитивно впливають на успішне опанування професії та ефективність діяльності, складають ті внутрішні психологічні характеристики суб‘єкта, в яких відтворюються вимоги професійної діяльності до особистості фахівця, зокрема, для фахівців сфери послуг. 

Розроблено модель особистісно-професійних якостей фахівця сфери послуг, яка ґрунтується на особистісно-компетентнісному підході та містить такі взаємопов’язані блоки особистісно-професійних якостей майбутнього фахівця, як: комунікативний (соціально-комунікативна адаптивність, прагнення злагоди, толерантність, оптимізм), мотиваційний (орієнтація на працю, її процес та результат, орієнтація на альтруїзм), характерологічний (самоповага, сила волі, активність), рефлексивний (рефлексивність, усвідомлення себе як фахівця у сфері послуг). 
	За результатами емпіричного дослідження з‘ясовано, що близько половини учнів ПТНЗ мають середній та нижче за середній рівні розвитку особистісно-професійних якостей, як загалом, так і за комунікативним, мотиваційним, характерологічним та рефлексивним блоками. 

Учні старшого віку є більше мотивованими на працю  та її результат, натомість, менше орієнтовані  на альтруїзм, оптимізм та активність. Учні чоловічої статі більше орієнтовані на результативність праці та гроші, в той час, як майбутні фахівці у сфері послуг жіночої статі мають більш високий рівень розвитку особистісно-професійних якостей комунікативного блоку. Також  виявлено відмінності у рівнях  розвитку особистісно-професійних якостей  досліджуваних залежно від місця  їх проживання: міські учні мають більший  рівень розвитку якостей комунікативного  блоку, ніж сільські, натомість, учні з сільської місцевості мають більш високий рівень мотивації досягнення успіху, ніж учні з міста.
	Визначено психологічні умови розвитку особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців у сфері послуг у процесі їх професійної підготовки: 1) формування знань щодо психологічної специфіки діяльності у сфері послуг; 2) орієнтація на усвідомлення учнями своїх особистісно-професійних якостей та їх постійний моніторинг; 3) розвиток умінь і навичок конструктивного розв’язання проблемних ситуацій, що виникають у професійній діяльності у сфері послуг у процесі їх навчально-ігрового моделювання; 4) використання методу проектів для актуалізації потреби в професійному саморозвитку та формуванні навичок конструктивної спільної діяльності учнів ПТНЗ.

Розроблено програму розвитку особистісно-професійних якостей майбутнього фахівця у процесі підготовки до діяльності в сфері послуг, яка передбачала 4 етапи: розвиток особистісно-професійних якостей комунікативного, мотиваційного, характерологічного і рефлексивного блоків, для чого були використані тренінгові вправи: з розвитку комунікативності та корпоративності, рефлексивності, з формування адекватного уявлення про свої соціально-професійні характеристики та оволодіння технологіями подолання професійних деструкцій, а також ділові ігри і метод проектів, зреалізовані у професійних ситуаціях. 
У результаті апробації запропонованої програми та оцінки її ефективності виявлено позитивні кількісні та якісні зміни у розвитку  особистісно-професійних якостей досліджуваних експериментальної  групи на відміну від контрольної. Показано, що програма дозволяє досягти підвищення рівня розвитку особистісно-професійних якостей учнів, що дає підстави рекомендувати її до впровадження в процес підготовки учнів ПТНЗ до діяльності в сфері послуг.
Подальшого дослідження вимагає виявлення психологічних умов розвитку особистісно-професійних якостей фахівців у сфері послуг не лише на етапі професійної підготовки, але й у процесі їх професійної діяльності. Актуальним уявляється визначення особистісно-професійних якостей фахівців інших спеціальностей та психологічних механізмів їх розвитку у процесі професійного становлення.
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АНОТАЦІЇ
Вінник Н. Д. Розвиток особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі підготовки до діяльності в сфері послуг. – Рукопис.	
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Київ, 2009.	
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та експериментальне вирішення проблеми розвитку особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів в процесі підготовки до діяльності в сфері послуг. Процес підготовки до діяльності в сфері послуг реалізується через розвиток особистісно-професійних якостей учнів, що надалі сприятиме успішній кар’єрі, самореалізації та успіху в житті. В роботі обґрунтовано особистісно-компетентнісний підхід, означено його принципи, відповідно яким особистість розглядається як носій особистісно-професійних якостей. Визначено чотири блоки провідних особистісно-професійних якостей, які є критеріями особистісно-професійного розвитку майбутнього фахівця сфери послуг (офіціанта): комунікативний, мотиваційний, характерологічний, рефлексивний.
Розроблено, апробовано та впроваджено програму розвитку особистісно-професійних якостей майбутнього фахівця у процес підготовки до діяльності в сфері послуг. Програма дозволяє досягти підвищення рівня розвитку особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів, що дає підстави рекомендувати впровадження даної програми в процес підготовки учнів ПТНЗ до діяльності в сфері послуг.
Ключові слова: особистісно-професійний розвиток, особистісно-професійні якості, особистісно-компетентнісний підхід, діяльність в сфері послуг, ключові компетенції.

Винник Н. Д. Развитие личностно-профессиональных качеств учащихся профессионально-технических учебных заведений в процессе подготовки до деятельности в сфере услуг. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – ГВУЗ «Университет менеджмента образования», Киев, 2009.
В диссертации приведено теоретическое обобщение и экспериментальное решение проблемы развития личностно-профессиональных качеств учащихся профессионально-технических учебных заведений в процессе подготовки их к деятельности в сфере услуг. Процесс подготовки  к деятельности в сфере услуг реализуется развитием личностно-профессиональных качеств учеников, что в дальнейшем будет оказывать содействие успешной карьере и самореализации в жизни.
В работе теоретически обоснован личностно-компетентностный подход. Обозначены его принципы, в соответствии с которыми личность рассматривается как носитель личностно-профессиональных качеств. Экспериментально исследованы психологические особенности развития личностно-профессиональных качеств будущих специалистов сферы услуг и условия их оптимизации.
Основными видами деятельности в сфере услуг определены: коммуникативная, организационная, умственная, творческая и физическая деятельность.
Психологическая модель развития личностно-профессиональных качеств состоит с четырех взаимосвязанных блоков: коммуникативного, мотивационного, характерологического и рефлексивного.
Опытно-поисковая работа позволила определиться со структурой и составом ключевых конструктов на примере профессии официанта. Так, ключевыми квалификациями есть коммуникативность, корпоративность, социально-профессиональная ответственность, мобильность и рефлексивность, а личностно-профессиональными качествами будущего официанта: социально-коммуникативная адаптивность, оптимизм, толерантность, стремление к согласию, ориентация на труд, процесс, результат, альтруизм, сила воли, активность, самоуважение, рефлексия, осознание себя специалистом сферы услуг.
Психодиагностика проводилась по методикам: «Диагностика социально-коммуникативной компетентности» Э.Ф. Зеера, «Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере» О.Ф. Потемкиной, «Личностного дифференциала», «Оценка рефлексивности» А. Карпова, авторской анкеты.
Определены уровни развития личностно-профессиональных качеств будущего официанта: низкий, средний, высокий. 
Результаты экспериментального исследования показали, что большинство учащихся имеют низкий и средний уровни развития личностно-профессиональных качеств и нуждаются в их развитии.
Экспериментально подтверждена эффективность разработанной и внедренной в практику комплексной программы развития личностно-профессиональных качеств учащихся профессионально-технических учебных заведений, которая включает в себя тренинговые упражнения по развитию комуникативности, мотивации, рефлексии, деловые игры, метод проэктов. Программа дает возможность повысить уровень развития личностно-профессиональных качеств учащихся, что позволяет рекомендовать введение данной программы в процесс подготовки учащихся профессионально-технических учебных заведений к деятельности в сфере сервиса.
Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие, личностно-профессиональные качества, личностно-компетентностный подход, ключевые компетенции.

Vinnyk N. D. The Development of Personal and Professional Qualities of Pupils of Vocational Training Institutions in the Process of  Training for the Activity in the Sphere of Services. – Manuscript. 
Dissertation for a Candidate Degree in Psychological Sciences in speciality 19.00.07 – pedagogic and age psychology. – SHEE «University Management and Educational», Kyiv, 2009.
The dissertation deals with theoretical generalization and experimental solving of the problem of developing the personal and professional qualities of the pupils of vocational training institutions in the process of their training for activity in the sphere of services. The process of this training is realized through developing the personal and professional qualities of pupils which contributes to their successful career, self-realization and life success. The work grounds the personality competence approach and defines its principles, according to which the personality is regarded as a bearer of the personal professional qualities. Four blocs’ personal professional qualities, which are criteria of the personal professional development of the future professional in the sphere of services, are defined: communicational, motivational characteological reflexive.
The program of developing the personal professional qualities of the future professional is worked up and introduced in the process of training for activity in the sphere of services. The program allows to increase the level of development of the personal professional qualities of pupils of the vocational training institutions which allows to recommend this program to be introduced in the process of training the pupils of vocational training institutions for activity in the sphere of services.
Key words: personal and professional development, personal and professional qualities, personal and competence approach, activity in sphere of services, a competent person, key competences.



