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О. Бондарчук 

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

Сприяння особистісному розвиткові майбутніх поколінь є можливим лише 

за умови чіткої орієнтації персоналу освітніх організацій, насамперед, керівників 

на власний професійний та особистісний розвиток, самопізнання, розвиток 

позитивного ставлення до себе та навколишнього світу, активної життєвої позиції 

тощо. Водночас результати нашого дослідження [1] свідчать про проблеми 

особистісного розвитку досить значної частини керівників освітніх організацій, 

зумовлені специфічним впливом управлінської діяльності.  

Саме тому є актуальним забезпечення підґрунтя для особистісного розвитку 

керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти. 

Особистісний розвиток управлінців, на нашу думку, передбачає розвиток 

ціннісно-мотиваційної, когнітивно-афективної та конативно-регулятивної сфер 

особистості, а його успішність відповідно до розробленої нами моделі можна 

оцінити за такими показниками: ціннісне ставлення до професійного й 

особистісного розвитку, автентичність прояву особистісних характеристик, рівень 

когнітивного забезпечення взаємодії з довкіллям, саморегуляції тощо [1]. 

Ці положення були враховані в авторській програмі особистісного розвитку 

керівників освітніх організацій, яка складається з трьох базових модулів 

загальним обсягом 3 кредити (90 годин), при цьому за потреби кількість годин 

може бути змінено.  

У першому модулі «Особистість управлінця: зміст і умови, шляхи розвитку» 

передбачається: 

1. Формування уявлень керівників освітніх організацій про особистісний 

розвиток, його основні показники та етапи. 

2. Визначення рушійних сил особистісного розвитку. 

3. Усвідомлення управлінцями джерел особистісного розвитку в 

професійній діяльності. 
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4. Визначення ресурсів використання особистісного потенціалу 

управлінців у професійній діяльності. 

Другий модуль «Основні напрями розвитку особистості керівників освітніх 

організацій» спрямований на:  

1. Розвиток мотивації особистісного розвитку й професійного 

вдосконалення. 

2. Визначення можливостей автентичної самопрезентації на основі 

розвитку здатності до рефлексії. 

3. Когнітивне забезпечення взаємодії керівників освітніх організацій з 

довкіллям. 

4. Розвиток здатності до особистісної саморегуляції. Підвищення рівня 

самоефективності, особистісної компетентності управлінців тощо. 

У третьому модулі «Резерви особистісного розвитку керівників освітніх 

організацій» визначаються: 

1. Психологічні умови попередження «емоційного вигорання» й 

професійної деформації особистості керівників освітніх організацій. 

2. Ґендерні особливості управлінської діяльності.  

3. Взаємозв’язок професійної кар’єри та інших сфер життєдіяльності 

управлінців у контексті особистісного розвитку. 

Реалізуються ці модулі за допомогою ряду спецкурсів-тренінгів, які 

забезпечують створення соціального середовища, що «запускає» соціально-

психологічні механізми особистісного розвитку (рефлексію, емпатію, 

ідентифікації, соціальну категоризацію тощо). Ці механізми актуалізуються 

внаслідок інтеріоризації спеціально організованих соціальних впливів завдяки 

впровадженню відповідних групових норм у процесі спільної діяльності, коли, 

зокрема, керівники освітніх організацій, визначаючи, що вони очікують від інших 

і від себе під час проведення занять, схвалюють рішення уникати категоричних 

суджень, прямих оцінних тверджень, спиратися на краще, що є в людині, не 

навішувати ярлики, а допомагати вдосконалювати знання, уміння, особистісні 

якості тощо. 
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Розглянемо приклади вправ, що забезпечують сприяння особистісному 

розвиткові керівників освітніх організацій відповідно до виокремлених нами 

показників та методику їх використання. Ці вправи розроблено нами особисто або 

запозичено в інших авторів (Н. Гаджиєва [2], О. Михайлова [6], К. Мілютіна [7], 

Ф. Перлз [11], Н. Пряжникова [13], К. Фопеля [17], Т. Яценко [22] та ін.). 

Так, ціннісне ставлення до професійного й особистісного розвитку 

передбачає, насамперед, пізнання та оцінку власних смислів життєдіяльності, 

розвиток гуманістичних і духовних цінностей. Тут, зокрема, можна використати 

для групового обговорення відому притчу про трьох каменярів, кожний з яких 

давав своє пояснення власної роботи («тягаю каміння», «заробляю на хліб», 

«будую дім, де будуть жити люди»), запропонувавши обговорити такі питання: 

1) чому каменярі давали різні відповіді; 2) як би ви визначили головний сенс своєї 

професійної діяльності на початку роботи? Зараз? Через 5 років?  

Після того учасникам пропонується інструкція зробити малюнки 

визначених сенсів кольоровими олівцями. Малюнки збираються, учасники 

діляться враженнями від них, оцінюють відмінності в змісті, кольоровій гамі, 

осмислюють цінності професійної діяльності тепер і в майбутньому. 

Актуалізація й осмислення цінностей можливі також за допомогою 

групових дискусій «Чи варто керівнику орієнтуватися на особистісний розвиток», 

«Переваги й обмеження гуманістичного підходу до управління освітньою 

організацією». При цьому орієнтація на фіксацію позицій, з якими погоджуються 

й не погоджуються управлінці, дає змогу активізувати осмислення своїх 

переконань порівняно з позиціями інших керівників. До того ж, оскільки 

особистісними цінностями стають тільки ті сенси, стосовно яких суб’єкт 

самовизначився [19], то саме такі прийоми сприяють розвитку особистісної 

позиції, створюють основу для рефлексії, осмислення ними своєї особистості і 

можливостей її розвитку. 

Це допомагає прояснити особистісні й професійні цінності виконання з 

подальшим спільним обговоренням вправи «Моє професійне гасло», коли 
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учасникам дається завдання визначити професійне гасло, записати його і, 

наскільки це можливо, намалювати. 

Прояснити власні цінності можна завдяки самопізнанню під час ранжування 

цінностей за методикою М. Рокича [14], яке може відбуватися за декількома 

варіантами: 1) наскільки ці цінності значущі для управлінця; 2) як вони 

ранжовані, на думку керівника, у бездоганної з усіх поглядів людини; 3) якою 

мірою ці цінності реалізовано у керівника освітньої організації на цю мить; 

4) якою мірою він хотів би їх реалізувати в найближчому майбутньому. 

Результати кожного ранжування фіксуються, з поясненням необхідності цього для 

подальшої роботи з порівняння й обговорення результатів за допомогою запитань: 

«Що заважає реалізувати цінності, важливі для ідеальної людини?», «Що 

необхідно робити, щоб цього досягти?», «Від чого залежить успіх реалізації 

Ваших цінностей?» тощо. 

Проективну вправу «Професійний шлях успішного керівника» спрямовано 

на визначення основних етапів професійного шляху управлінців, розуміння ними 

поняття успішної кар’єри, гармонійного поєднання професійної діяльності з 

іншими сферами життя, особистісним розвитком тощо. Учасникам дається 

завдання намалювати професійний шлях успішного керівника, зіставити його зі 

своїм життєвим шляхом, обговорити в парах результати.  

Проективну вправу «Промовець» спрямовано на закріплення установки на 

особистісний розвиток. Учасники розбиваються на пари, їм дається завдання 

переконати співрозмовника у необхідності особистісного розвитку для керівника 

освітньої організації. 

У кінцевому рахунку, ініціюється рефлексивний процес, спрямований на 

усвідомлення своїх мотивів, цілей, бажань, устремлінь, можливостей їх реалізації 

тощо. Це дає змогу переоцінити ситуацію і або замінити способи досягнення цілі, 

або замінити ціль на відповідну їй, таку, яку можна реально досягнути, 

сформувати найближчу перспективу досягнень останнього у професійній 

діяльності, у внутрішньоособистісній і міжособистісній сферах тощо.  
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«Запуск» механізмів автентичної самопрезентації можливий на основі 

розвитку «Я-концепції» в таких напрямах: посилення почуття самоідентичності 

(акцентування самості); розширення образу «Я» шляхом інтеграції в нього сторін 

особистості, що відкидалися раніше (тіні); трансформація тілесного образу «Я» в 

бік більшого усвідомлення, переживання цілісності і прийняття себе; зміна 

загального і часткового самоставлення у бік більшого прийняття; формування 

впевненості в собі тощо.  

Розвиток уявлень про себе в позитивний бік, які виражені в структурі «Я-

образу», можливий на основі підходу К. Роджерса, що, насамперед, передбачає 

усвідомлення різниці між «Я-реальним» і «Я-ідеальним» [15]. Керівникам 

пропонується написати 10 якостей, які вони вважають своїм недоліком, 

наприклад, «У мене 10 кг зайвої ваги», «Я жадібний, особливо стосовно книг», 

«Мені ніколи не зрозуміти математику» тощо. Потім дається завдання переписати 

ті самі твердження, вживаючи «В ідеалі», наприклад: «В ідеалі я мушу важити на 

10 кг менше», «В ідеалі я щедрий і даю книги друзям, якщо вони просять про це», 

«В ідеалі я хороший математик, не професіонал, зрозуміло, але легко можу 

засвоювати математичні формули» тощо. Далі керівникам пропонується 

порівняти свої твердження і визначити, чи є серед їхніх цілей нереальні. Чи варто 

змінити деякі ідеальні цілі? Якщо так, то чому? 

Подібна техніка використовується у модифікованій нами вправі «Техніка 

розвитку індивідуальності» [16], під час виконання якої учасникам пропонується 

таке: 1) розділити аркуш навпіл, ліворуч записати риси, яких би вони хотіли 

позбутися (бажано, не менше п’яти), праворуч записати протилежну рису й 

викреслити ту, якої б хотіли позбутися тощо; 2) визначити риси, яких керівники 

хотіли б, передусім, набути, уявити, що ці риси вже набуто, уявити, як слід 

поводитися з цими рисами, намагатися поводитися в житті відповідно до уявленої 

поведінки з набутими рисами. 

Розвиток автентичності самопрезентації передбачає ініціювання рефлексії 

як центрального психологічного механізму саморозвитку особистості. Як відомо, 

рефлексія як механізм ґрунтується на віддзеркаленні експектацій (очікувань) 
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інших людей, отже, необхідно забезпечити такі експектації в процесі 

інтерактивного соціально-психологічного навчання. Тут доцільно використання 

вправ, орієнтованих на розвиток позитивного самоставлення, скажімо, «Реклама» 

або «Самореклама», представити себе чи сусіда так, щоби його добре 

презентувати перед колективом. 

Розвиток рефлексії можливий у процесі самодіагностики, самооцінки [21, 

с. 282], коли керівники ранжують певні якості: 1) з погляду їх значущості для 

успіху професійної діяльності; 2) з погляду вираженості в собі; 3) так, як на їхню 

думку, проранжують ці якості партнери. Після цього списки порівнюються, і 

відбувається обговорення подібності і розбіжностей у них.  

Розвиткові самооцінки управлінців сприятимуть такі вправи, як «Чарівний 

магазин» [14], коли керівники визначають 5–9 якостей, які вони хотіли б 

«придбати», і просять поділитися якостями тих, у кого вони розвинуті, або 

«Обмін», коли управлінці зазначають 10 якостей, які допомагають в управлінській 

діяльності, на окремих аркушах та обмінюються один з одним, поки не знайдуть 

ті, які їм подобаються. Після цього проводиться групове обговорення щодо того, 

чому саме ці якості було обрано, яке значення вони мають для професійної 

діяльності. Чи вдалим був обмін. Чому. 

Щодо розвитку ідентичності, то слід зазначити, що, за Е. Еріксоном [20], 

виокремлюють такі аспекти ідентичності: індивідуальність — свідоме відчуття 

власної унікальності і власного окремого існування; тотожність і цілісність — 

відчуття внутрішньої тотожності, упевненості у тому, ким людина була в 

минулому і ким обіцяє стати в майбутньому, відчуття того, що життя є 

узгодженим і має сенс; єдність і синтез — відчуття внутрішньої гармонії й 

єдності, синтез образів себе і дитячих ідентифікацій в осмислене ціле, яке й 

породжує відчуття гармонії; соціальна солідарність — відчуття внутрішньої 

солідарності з ідеалами суспільства, відчуття того, що власна ідентичність має 

сенс для інших людей, яких поважає управлінець, що вона відповідає їхнім 

очікуванням і сприйняттю тощо. 
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Розвитку ідентичності сприятиме виконання таких вправ. Так, керівник дає 

10 відповідей на запитання «Хто Я?» так, як би відповіли батьки, потім — краща 

подруга чи друг, а на запитання «Який я керівник?» — так, як відповіли б підлеглі 

й вищі керівники. Далі йде аналіз: у чому полягає подібність характеристик? 

Відмінність? Чому?  

Важливу роль в усвідомленні й розвиткові ідентичності відіграють 

проективні вправи, зокрема, методика незавершених речень, коли керівникам, 

наприклад, пропонується завершити речення: «Я керівник освітньої організації 

тому, що...», «Я керівник, і це для мене...», «Я керівник і хочу…», «Я керівник і 

можу…», «Я керівник, і ніколи не дозволю...». Після цього під час групового 

обговорення пропонується знайти спільне й унікальне в характеристиках себе як 

управлінця. 

Ознакою проблем у формуванні ідентичності є інтолерантність до певних 

соціальних груп, цінностей і суспільних цілей. Важливу роль у подоланні таких 

проблем відіграє, на нашу думку, розвиток ґендерної ідентичності шляхом 

усвідомлення власних ґендерних характеристик, зокрема, ґендерних стереотипів, 

зняття бар’єрів традиційного сприймання психологічних характеристик і 

соціальних ролей особистості, залежно від статі.  

Це передбачає: 1) актуалізацію прагнення ознайомитися з ґендерним 

підходом у психології особистості; 2) дослідження особливостей прояву 

ґендерних характеристик особистості (маскулінності, фемінінності, ґендерних 

ролей, установок та стереотипів) і визначення ґендерного типу особистості; 

3) виявлення негативних ґендерних стереотипів та забезпечення умов для їх 

коригування; 4) оволодіння прийомами психологічної діагностики ґендерних 

характеристик особистості; 5) сприяння рефлексії ґендерних уявлень слухачів, 

створенню умов для особистісного зростання усіх учасників занять тощо. 

Важливим зокрема, є визначення місця ґендерних ролей в ієрархії 

соціальних ролей особистості, яке можна здійснити за допомогою опитувальника 

Куна –Макпартленда «Хто я?» за алгоритмом, запропонованим І. Кльоциною [3], 

опрацювання результатів якого полягає у визначенні кількості соціальних ролей 
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та індивідуалізованих характеристик, що визначають особливості й якості 

особистості, а також виявленні кількості описів, які відповідають ґендерним 

ролям, визначенні їх місця в ієрархії описів. Під час аналізу результатів дається 

якісний аналіз змісту ґендерних ролей, які є значущими для цієї особистості, їх 

відповідності традиційним ґендерним стереотипам тощо. Визначається, які з 

перелічених якостей стосуються фізичних властивостей, психологічних, 

соціальних ролей тощо. 

Визначення рівня маскулінності/фемінінності та ґендерного типу 

особистості можна здійснити за допомогою бланків опитувальника С. Бем [3], 

після чого слухачам пропонується дати відповідь на запитання «На вимір яких 

психологічних характеристик спрямовано цей тест?». А після обговорення і 

визначення назви тесту пропонується спрогнозувати результат: «Як ви гадаєте, 

який рівень розвитку цієї характеристики у вас, до якого типу особистості ви 

належите?» (для розвитку рефлексії важливо, щоб слухачі фіксували прогноз про 

себе, не висловлюючи його вголос). Аналіз результатів опрацювання даних дає 

можливість зіставити отримані показники з прогнозованими, при цьому викладач 

повідомляє теоретичні знання, що допомагають краще усвідомити суть 

результатів, внести інформацію в систему уявлень про себе, дати оцінку 

отриманим результатам, визначивши тип особистості. 

Когнітивне забезпечення взаємодії керівників освітніх організацій з 

довкіллям передбачає, насамперед, їхню відкритість новому досвіду на основі 

аналізу характеристики власного життєвого простору. Одним із перших 

дослідників, що визначав важливість такого аналізу, був К. Левін [4]. Учений 

безпосередньо про особистісний розвиток не говорив, але його можна розуміти як 

залучення до життєвого простору певної невідомої зони, рух до якої реорганізує 

весь простір загалом, який до того ж стає більш диференційованим. Проблеми 

виникають через фіксацію на певних регіонах простору (приємних і неприємних); 

або недиференційованість життєвого простору, коли, зокрема, описуючи шлях 

успішного управлінця, керівники зосереджуються лишень на окремих його 

аспектах.  
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Тому аналіз особливостей сприйняття власного життєвого простору можна 

здійснити під час обговорення таких питань: 

1. Зобразіть свій життєвий простір у цю мить у вигляді еліпса, а регіони, що 

входять до нього (професійне життя, хобі, хатня робота тощо) — у вигляді 

секторів, що розбивають еліпс на складові. Помістіть себе в цьому еліпсі. 

Визначте: а) які регіони мають позитивну валентність, а які негативну і чому; 

б) які регіони є для вас недосяжними і чому? 

2. Подумайте, яка проблема є для вас найбільш актуальною. Які сфери 

Вашого життя внесено в цю проблему?  

3. Опишіть свій простір 10-літньої давнини. Які події відбувалися тоді? Які 

проблеми ви вирішували? Які регіони мали позитивну валентність, а які 

негативну? Який висновок можна зробити щодо вашого життєвого простору? 

Когнітивне забезпечення соціальної взаємодії передбачає встановлення 

зв’язку з минулим і майбутнім у процесі виконання ряду рефлексивнихо завдань: 

1. Згадайте той час, коли ви особливо сильно відчували свою ідентичність 

(приналежність до певної спільноти), у чому вона виявлялася (наприклад, ви були 

капітаном шкільної команди, старшою дочкою в сім’ї, спортсменом-

відмінником)? 

2. Візьміть аркуш паперу і підберіть десять слів, які характеризують вас у 

той час, опишіть своє відчуття себе, поворотні моменти життя тощо. 

3. Як би ви описали зараз свою ідентичність? Складіть другий список. 

4. Чи відбулися з вами суттєві зміни? Що збереглося у вашому відчутті 

себе за цей період часу? Що змінилося? 

5. Перехід від одного відчуття ідентичності до іншого був поступовим чи 

відбувся зненацька? 

6. Як вам здається, ваша теперішня ідентичність залишиться порівняно 

стабільною або ви передбачаєте значні зміни? Якщо зміни відбудуться, то з якої 

причини? 

Подібний результат досягається під час виконання модифікованої вправи 

«Перспективи», коли учасникам пропонується визначити майбутні досягнення, 
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пов’язати їх з минулими успіхами і визначити проміжні шляхи до майбутнього від 

минулого.  

Розвиток особистісної саморегуляції передбачає, насамперед, посилення 

інтернального локусу контролю, яке можна здійснити на основі техніки 

атрибутивної терапії, коли залучаються механізми самоаналізу причин власної 

поведінки. Техніка атрибутивної терапії полягає в концентрації на позитивних 

якостях і здібностях фахівця, коли його просять переглянути внутрішні причини 

власних дій, знайти внутрішні основи для більш успішних дій і здійснюється 

через такі етапи: а) діагностика рівня самооцінки, рефлексивності й особливостей 

стилю атрибутування; б) обговорення можливостей відпрацювання адекватного 

стиля атрибутування, в) демонстрація можливих неадекватних та адекватних 

стилів атрибутування; г) демонстрація негативних наслідків наявного стилю 

атрибутування; д) розвиток більш адекватного стилю [21]. 

Це можна здійснити: а) поданню засобів та інструментів самоконтролю, 

б) техніці аудіо- і відеозапису та інших джерел інформації; в) заохоченню власної 

ініціативи, навчанню самозаохочення тощо з використанням щоденників; 

г) формуванню індивідуальних програм, спрямованих на розвиток необхідних 

якостей; д) поданню стандартів удосконалення, що пропонуються референтною 

групою; е) моделюванню й програванню бажаної поведінки тощо.  

Важливо при цьому забезпечити оволодіння управлінцями прийомами 

зняття емоційного напруження, що забезпечить управління професійним стресом 

та синдромом «емоційного вигорання». Це можливість використання особистістю 

наявних важелів управління, серед яких слід назвати «втручання» — 

встановлення особистістю бар’єрів (за допомогою спеціальних прийомів) на всіх 

фазах розгортання стресу з метою протидії йому [10]. Основна мета втручання 

полягає в тому, щоб попередити негативні наслідки, які можуть викликати стрес-

фактори. Когнітивна оцінка ситуації, вибіркове сприймання, релаксація, фізичні 

вправи є основними бар’єрами, які може виставити особистість на певних фазах 

перебігу стресу.  
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Так, стратегія вибіркового сприймання передбачає процес схвалення 

рішення про те, на чому сконцентрувати увагу: на поганому чи хорошому, коли 

слухачам пропонується не давати думкам оволодівати ними, навчитися 

усвідомлювати позитивні аспекти ситуації та знижувати (не відкидати!) 

значущість неприємних аспектів, використовуючи ряд прийомів, зокрема, 

складання переліку ситуацій, які зараз турбують, та визначення їх позитивних 

аспектів; або пригадування всього приємного, що відбулося протягом дня, 

трансформацію негативних переживань у позитивні емоційні стани тощо [10]. 

Важливим напрямом діяльності в контексті зазначеної проблеми є 

орієнтація керівників на самоефективність, переконання людини стосовно її 

здатності управляти подіями, що впливають на її життя; упевненість у можливості 

здійснити дії, необхідні для того, щоб змінити життя на краще. 

За А. Бандурою [18], факторами самоефективності є: 1) досвід 

безпосередньої діяльності (успішний чи ні, самостійний чи ні, складна діяльність 

чи ні); 2) непрямий досвід, отриманий із спостереження подібних ситуацій; 

3) думка суспільства й окремих осіб (залежно від авторитету і статусу); 

4) фізичний та емоційний стани людини.  

У цьому контексті корисною буде групова дискусія «Хто такий 

переможець», коли керівникам пропонується оцінити в групах якості людини — 

переможця в житті, обговорити, зіставивши їх з відомими у науковій літературі 

характеристиками самодостатньої особистості [18]: 1) висока самооцінка; 

2) позитивне ставлення до життя; 3) віра в добро; 4) вміння бачити і відчувати 

свою причетність до того, що відбувається; 5) уміння мінятися, вчитися все 

життя, ризикувати, використовувати нові норми буття. 

Доцільним у контексті розвитку самоефективності є групове обговорення 

суджень А. Бандури стосовно негативних наслідків уникнення відповідальності, 

коли людина виправдовує себе через: 1) перевизначення поведінки («Це було 

необхідно»); 2) зміщення або розпорошення відповідальності через перенесення 

на зовнішні причини («Це не моє рішення, мені так наказали» або: «Так роблять 

усі»); 3) викривлення або ігнорування негативних результатів своїх дій, 
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применшення наслідків поведінки («Нічого страшного»); 4) звинувачення жертви, 

перекладання провини на неї. 

Важливою також є робота в групах з розробки програми особистісного 

розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу та стратегії її впровадження в 

закладі освіти з публічним захистом проекту. 

Для підвищення ефективності спільної діяльності як розминку доцільно 

проводити спеціальні вправи, спрямовані на розвиток довіри один до одного, 

партнерства, актуалізації творчих можливостей тощо. Як, наприклад, вправа 

«Квітка», коли керівникам пропонується розслабитися, уявити квітку, подумки 

торкнутися її, відчути запах. Розповісти про свої враження, що хочеться зробити з 

нею, намалювати квітку й обговорити малюнок, враховуючи, що це символічне 

зображення власної особистості. Або ж вправа «Сніговий ком», що 

використовується на першому етапі, коли для знайомства керівники називають 

своє ім’я і повторюють імена тих, хто був перед цим. Корисним у цьому сенсі є 

програвання вправ типу «Стілець» [8], в якій учасникам пропонується поставити 

стільці в коло і стати за ним, поставивши стілець на дві задні ніжки, притримуючи 

його рукою. За командою слід відпустити свій він і підхопити сусідній так, щоби 

стілець не впав і не став на чотири ніжки. Отже, відбувається рух за 

годинниковою стрілкою так, поки кожний учасник не повернеться на своє місце.  

Практика впровадження зазначених вправ у процес підвищення кваліфікації 

керівників освітніх організацій свідчить про їх ефективність у сприянні 

особистісному розвитку управлінців. 
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