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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ
МЕНЕДЖЕРШ ДО, ДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЯХ

Помитк;на Любов Віmалй'вна
канд. психол. науК,доцент кафедри авіаційної
психологіїГуманітарного інститутуНаціональ-
ного авіаційногоуніверситету, м. Ки1'в

У статті розкриваються особливості підготовки фахівців-управлінцівдо роботи в екстремаль-
них ситуаціях, обгрунтовується необхідністьBBeдeHH~та дається навчальна програма курсу "Пси-
хоЛоrічніqсобливостіДYXOBHQЇ самореалізаціУу професійномус~редовищі"

Юlючові слова:. професійне середовище, eKcmpeмWJbHQси~уація, псuxодинамічна heKO/-lгруе-
нтність особистості, '50нфЛікт

Постановка пробд,еми
. Про.~ес цр~фdсійн?і; під:отовки майбут~

Нlx менеджерlj3 має спиратись на психоло~
гічні заІ{ономіРНО~1'істановлення особис-
тості та враховувати у!Jецифіку п()веДІНКИі
діяльності ЛЮДИIjИ.Однак особлИві вимоги

11' .'повинні висуватися до професіИН9Ї. підго-
товки менеджерів, які готуЮться до роботи
в надзвичайних с.итуаціях.

Анал.з дослiJркен~ і публікацій
ПроблемаМfi уп:равління та особливос-

тями підготовки майбутніх, фахівців-
управлінців займалися як зарубіЖlfіеАнрі
Файоль,Ліндалл Урвік,Елтон Мейо, Мері
Паркер Фоллетт, Дуглас Мак Грегор,' Рен-
сис! Лайкерт, Портер-Лоулер, А.маслоу)
так і вітчизняні дослідники, T~Ki як: 'Банду-
рка А.М., Бочарова СЛ., ДвиниН АЛ., Зе-
МЛЯI:l;с;ка'Е.В., )І\~риков Е.С., Ладацов И.д.,
Лозниця .:8-., Чернищев В.Н., ТЦ ін. Однак,
залишається йе достаТJ:{ЬОрозробленою

124

проблема підготовки управлінців до діяль-
ності в надзвичайних ситуаціях.

Пос~ановказавдання
Метою даної статті є висвітлення ряду

психологічних аспектів щодо розробки
програми формування знань, вмінь та про:"
фесійних якостей майбутнього управлінця-
професіонала до діяльності в надзвичайних
ситуащях.

ВикЛад OCI-lОВНОГО м:а~еріалу
На нащ погляд, організація праці в над-

звичайних ситуаlШІХ вимагає від керівних
кадрів, окрім необхіДlfИХзш!нь 3управлін-
ня організаціями, зна'ншr' ОСCJ6ливо~тей
вriливУ на ОСCJбистістьrісихогенних факто-
рів, які Виникають в означених умовах. Як
відомо, на діяльність особистості в надзви-
-найниХумовах впливають псиkотравмуючі
фаКТЬРJ-i(монотонніСть, десинхроноз, зміна
сприйняття,. обмеженнЯ інформації, загроза
для життя та ін.), які МОЖутЬ'призв6дити



помиткіна л.в.
до психогенних станів та психічних захво- На сучасному етапі розвитку економіки
рювань. людський . фактор досягає найбільшого

Перш за все, які ж Уl'.10ВИвідносять до значення. Ц~pexiд. від "наукового менедж-
надзвичайних? .надзвичайними вважають- менту" до "менеджменту людських ресур-
ся особливі, екстремальні та субекстрем:а- сів" створює необхідність, формування ке-
льні умови діяльності. рівника нової якості, керівника-менеджера,

с.. • '.. •Особливими називають такі умови, ко- якии аКТfIВlЗУЄпраЦІВНИКІВсвоєю ДОВІРОЮ,
ли діяльність спеціалістів по'в'язана з епі- консультаціями з персоналОМ,~алучещ{ям
ЗОДИЧІЮЮ, непостійною дією екстре- виконавців у процес прийняття рішень.
мальних факторів, або високою усвідомлю-· Менеджер у широкому розумінні -- ВІ;'-
ваністю ймовірності Їх появи, при цьому сококваліфіковщшй спеціаліст, який воло-

о • • • •

екстремальні фактори не мають великої ДІЄзнаннями щодо мехаНІЗМІВсамооргаН1-
сили чи інтенсивності, а виникащчі нега- зації суспільства та його осередків, які
тивні функціональні стани виражені помі- приводяться в дію людьми, працює за до-
рно. В особливих умовах діяльності мо- помогою людей і здобуває результат в ін-
білізуються резервні можливості компе- тересах людей. Менеджер - людина, яка
нсаторного типу. Після роботи в таких професійно здійснює функцію управління
умовах необхідним є відпочинок. в ринковій системі відносин.

Екстремальні умови діяльності хара- Як відомо, MeTOД~Kaпідготовки мене-
ктеризуються постійною дією інтенсив- джерів повинна включати економіку, ме-
них екстремальних факторів, які можуть неджмент, маркетинг, інформаційну тех-
представляти потенційну загрозу, при нологію та спеціальні психологічні дисци-
цьому негативні функціональні стани ви- пліни, такі як психологія управління, пси-
ражеві СИJІЬНО,діяльність здійснюється з хол огія праці, конфліктологія тощо. Крім
підключенням резервних буферних мож- того, сучасний менеджер повинен оволоді-
ливостей. Робота в них потребує втнов- ти психологічними закономірностями
лення. створення іміджу, знати типологію особис-

Субекстремальні умови діяльності ха- тості і правила спілкування, специфіку вза-
рактеризуються постійною дією екстрема- ємодії особистості і групи в системах
льних факторів, які мають високу інтенси- управління, класифікувати фактори ефек-
вність і представляють реаІІЬНУ загрозу. тивності професійної діяльності, виділяти
Функціональні стани, які виникають, ма- психологічні особливості стратегії розвит-
ють крайню ступінь вираженості, ВЮlюча- ку підприємства, здійснювати психологіч-
ються аварійні резервні можливості. Після ний аналіз управлінської діяльності, розро-
такої діяльності необхідна обов'язкова ре- бляти методи удосконалення систем
абілітація. управЛlННЯ.

Функціональні стани, які виникають у Також менеджери повинні володіти зді-
суб' єктів праці в об'ГЯЖЛИБИХумовах дія- бщ)стями до інновацій, конструктивного
льності, відносяться до виду функці она- мислення, багато! уяви, створення оригіна-
льних cTatJi,g динамічної неузгодженос- льних проектів, вміти навчати і розвивати
ті. Такі стани, х~рат(Теризуються пору- підлеглих, а також формувати і створювати
шенням адекватних фізіологічних 1 пове- нові робочі місЩі. '
дінкових реакцій, невідповідно високою Важливим на наш погляд є знайомство
психофізіологічною «ціною» діяльності і майБУТНІХфахівців :3 основами екологіч-

і .призвоцять до порушення структури ДіЯ- них знань, так як менеджери повинНІ воло-
льності, зниженню П ефективності та на- діти прийомами виявлення причин еколо-
дійності. гічних порушень, особливо пов 'язаних з

Отже, розг.rrянемО етапи підготовки су- діяльністю людини. У процесі діяльності
часних менеджерів та підкреслимо необ- необхідно вміти конкретизувати екологічні
хідність введення оссіб.іІИВИХпсихологіч- питання з врахуванням діяльності свого
них аспектів, пов 'язаних із діяльністю в виробництва, розвивати екологічну куль-
надзвИчайних ситуаціях. ТУРУ.
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Майбутньому менеджеру необхідні
знання про психологічну сумісність У ко-
лективі. Психологічна сумісність - це та-
кий ефект поєднайня людей, який дає мак-
симальний результат діяльності при міні-
мальних психологічних витратах осіб, які
взаємодіють. Протилежним' до психdЛQr{ц-
ної сумісності є психологічна несумісність,
тобто нездатність узгодити СВОЇ'дії,що пе-
решкоджає спільній діяльйоdті, не сприй-
няття одними людьми іНІІІИХ.Суперечнос-
ті, у яких сходяться найсуттєвіші потреби,
прагнення,. інтереси: цілі людей, виника-
ють зазіхання на соціальний статус, пре-
стиж особистості, переростають у конф-
ЛІкт.

Детальне знання конфліктології забез-
печить майбутньому управлінцю можли-
вість уникнення складних конфліктних си-
туацій. КОНфЛІКТ- зіткнення поглядів, ін-
тересів і дій окремих людей та груп. 'Під
час конфліктів змінюється система відно-
син і цінностей, сприимання реальності,
відбувається різкий викид негативних емо-
цій. Його :учасники виявляють підвищену
підозрілість, знервованість, вдаються до
невластивИх собі дій. Зволікання з
розв 'ЯЗaJ'~НЯМ конфлікту, некваліфіковані
дії керівництва щодо нейтралізації його
'Vюжуть спричинити неврози, хворобливі
стани, розлад стосунків між людьми.

Для управління конфліктною ситуацією
\4айбутній KepiBHJ:!K ровинен знати психо-
логічний механізм, джерела і причини ви-
никнення, динаміку розвитку конфліктів,
передбачати його розгортання і поведінку
учасників, вміло обирати стратегію і Tak-
тику своєї поведінки.

Сhробауникнути конфлікту може спри-
чинити зниження ефективності праці, Іюгі-
ршення морально-психологічного Клімату
в колективі, а часом і деструктивні зміни,
якщо сутністю його є боротьба прогрес,Ив-
ного з РіЗНИМИ пережитками, несправедли-
вими діями. '

'Розв 'язання конфліктів в управлінні є
скшідним процесом, .якиЙ вимагає від май~
бутнього' керівника відповіднm( знань і
творчого, підходу. Вирішувати цю пробле-
му потрібно. буде на соціальному, міжосо-
бистісному, . особистісно-психологічному. 'Р1Внях.
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Для того, щоб, сформуватй позитивний
психологічний RЛімат'на підприємстві не-
обхідно, щоб керівник підприємствабезпо-
сереДIffiОMa~добрі та позитивні відносини
з кожним підлеглим. Потім, врахОВУЮ"1и
думку кdжного працівника та збір усіх по-
бажань в одне ціле, формувати позитйlший
мімат на піДПРИЄМСТllі,'Психологічний
мімат -це емоційно-пttixЬJJ:сrі"l'НйЙ Ha~
стрій колективу, в якому на емоuіиному рі-
вні відобраЖаються ОСQбистіі ділові взає-
мостосунки членів колективу, які визнача-
ються моральними н~рмами та іf{т~ресами.
Основними" характеристиками ПСИХОJ10гіч-
ного клімаТу є задоволенІсть членів колек-
тиву взаємостосуиками, процесоМ' праЦІ,
керівництвом, т. і.

Управлінська діяльність керівника від-
бувається у просторі й часі, враховує куль-
турний контекст. Тому культура управлін-
ня є одним із вирішальних чинників впли-
ву на свідомість, вчинки, поведінку і ба-
жання підлеглих. Ї'і рівень зумовлюють усі
аспекти управлінського процесу, передусім
знання національно-психологічних особ-
ливостей його учасників.

Особливо важливими для майбутнього
фахівця меиеджера будуть знання психо-
логічних технологій оцінки та розвитку
персоналу, практики розстановки праців-
ників по посадах та ділянках роботи з ура-
хуванням індивідуально-психологічних
особливостей, а також психологіУ управ-
ління бізнесом в умовах ринкової економі-
ки. Як показує міжнародна практика, одні-
єю з найбільш ефективних концепцій, яt<а
інтегрувала в собі класичні схеми підходів
до менеджменту, є Performan.ce
Management System (PMS).

PMS ~ це систематизована концепція
управління, заснована на різних факторах.
Конце:пція РОЗБивалаСЯf?ВOJРОфЙНОlвВі?-
рала в себе найкращі. досягнення різних.
областей менеджменту.' РМ система дозво-
ляє інтегрува:ги УIJ:равління'персонало.м із
існуючими в організ~ціїцільовими уста.но-
вками, фінансовим менеджментом, тради-
ційними системами КОI;IТрОЛЮі т.і. Але
ст:ворює стійку стратегічну І:Іеревагу КОМ-
паFЙЇсаме за ріХунок якості роботи управ-
лінців, а не фокусує Їх увагу на КОР9ТКО-
строк~вих фінансових реЗУfIьтатах: Саме



деКОМl10зиціяцілей в рм ,служить макси-
мальній y~гowкeHocTi дій різних елементів
ОРГ1'J,нізації.Основним I1РИНЦИПОд1РМ ,сЄ
орієнтація на результат таУЗГОд),І<(;щісч
усіх ресурсів і систем, які ВИКО}?J.:IСТО.ву-
ються, Це є також рдцією із голрвн,их це-
реваг, .які дає ВПРО13аджеЮfЯс,истеми, РМ.
Тому, :одним, jз важливЩ\. вимог ДOM~He-
джера у :гакій системі є·.його здібніCJЬ
упра.вліНЩІрізними ресурсами, .Ц;!9соQП,и.;~о.
управління. персоналом; .

Важливою фун~ці9Ю майбутнього кері-
вника є фррмущщця ~авичок приЙl{Яття.
управлінських рішень і доведення. їх ЧР.;8И7
конавців, Від ДРc,lвильностіта ,своєчасності
управлінських '.ріrпень зал;ежить, ефек;пщ-
ність діяльності всього колективу,' На
стиль ухвалення ріш~ння впливає особис-
тість керівника. Процес ухвале,нl:IЯ.YJ]paB-
лінського рішення починається з виник-
нення проблемної ситуації і закінчується
вибором рішення. Пїдготовка й ухвалення
рішення - психологічний процес, ЯкИЙ
включає як інтуЇТИВНИЙтак і раціональний
підхід, У процесі роботи керівник прагне
сформувати у своїх підлеглих позитивне
ставлення до виконуваного завдання. Ефе-
ктивність праці та ПОЗИТИВ}Іамотивація
між соб()ю тісно пов'язані. Участь підлег-
лих у прийнятті ріщень є важливим моти-
ваційним фактором, оскільки завдяки осо-
бистій участі працівники краще розуміють
плани, зростає бажання реалізувати Їх.

Щоб впливати иа підлеглих у потрібно;
му напрЯr.:tі,керівник зобов'язаний ДQТРИ~
муватися uілої низки УМ9В.Щоб оволодіти
цим складним процесом необхідно дати
студен;rar.:t,знaItц,я певного ~акопич,~ного
управлінс.ЬКОГО досвіду, я'кий враховує
аналіз neP~Baг,'недq.Ifіків та, аЛ)Ь'І:ернат~на
різних етапах прийняття у.праІщі~ськ:их

."~... . ~., .

рішень., а з:;акожПСИХЩlогіюдіЯЛf.>.fIQсті.н
СТЩІівIlоведіНІЩкерівникl)., . , ,

Мl).Щбутні управліНПі 'тaKoiJ< повинні
опанурати :ОСІ;ЮIJf!, управліцсько'і діЦЛЬНРf::,І,'і
11екстрем~ьиих СІПу~щіяt-.,Даю~ 'xapaк~
теристику таких ситуацій. дослі.WIlПШ.Bl}a-
ЗУЮТЬна такі при~наКИ,..!ІК cКJ;Iaд,Hi".ваЖР,
особливі, емоцїЙНогенні, критичні, авар,ій-
ні, екстреМ8Лчні і т.і.. '

ОДРоЦмi~ важли~их факторів· екqтрем.а-
ЛЬНОGтіt час. ВваЖають, шо цей фактор

ПомUinКінал.в

може ісхотво В!lзн~чащ eJ}CTpeMMJ>HЇCTb
дії 1qтупін~ наЩ)УЖ~ffості,а ~аІ(ОЖ.1)' ефе~т.
Це НОЯСНЮЄТЬС{lТИМ;що доступний л.юди.ні
оптимальниц темп.р.іяJtьності.у різних 090-
би<:;тостейнеоднакЬ~~Й' і, п~ре*ід зil. індиві-
дуальну меж.у ,црО,готемІ1У призвощпь.до
ВИНИJqfенц,я:щ:J;IXiЧI;:lОЇ!;Іщ:rруженості, до,
ВЦНl:iкнення..Р:СИХОСРМЮ:;I:iЧЯИх,р'о~ладів і,
як наслідо~, до Щ:ИХО,1цщаміЧlfОЇнеконгру-
ен'Цюсті (про яку б.удедалі).' '
)3; останній ,іас ПЩf~тr.{l"@.кстремаль-

fIість":.СТало ВЖl:iватисядосить шв:роко, .ЯК
умова,Яка породжує е!'10ційн:riйс:т;рес.Екс-
тpeM~~Hi. c~тyaцiї мо)J(Y'f9.,бутинебезпечні
ДЛ.~.'жит,гя"здоров 'Я~.щремих rPYJ;I.людеИ
або значноЇ" частИни н.асе.лtiНlfя,.Управлін-

ё.о . ~ ",,_ . оо, .. І

ська дія.rЩfість в екстремал'ьНИХситуаціях
різко підвищує вимоги до іщелекту1VIЬНОЇ,
осоБЛИ130~моційно-вольової сфеРI;І"особис-
1;'остікерівника. '

Крім того, праця в складних, відповіда-
льних і неnередбаченщ. СИТУlJ.ціяхвимагає
присутщ)сті у керівника високорозвинено-
го самоволодіння, самоменеджменту,
вмішlЯ не піддаватися діям об' єктивних і
суб'єктивн.их стрес-факторів, вміння в ко-
роткий час відшукати шляхи їх знешко,-
дження чи знижеяня їх дії, своєчасно при-
йняти рішення і Jшевнено, без к:оливань,
адекватно реалізувати його .за допомогою
певної системи і, нарешті, кваліфіковано
проконтролювати ефективність приинятих
заходів.

Звертаємо увагу на той· факт, що ефек-
l;щшість засвоєння такої кіЛЬКОG:гінеобхід-
них знань .люди.ною залежить від усвідом-
лецня. нею їх необхідност~. ПРQцес ttавчан-
ня n9B~HeH стаіидл~,м~~~~нь?rо M~He-
д:кера внутрішщ,ою потребою і підкріпля-
ТИСЯЛОЗИТИRНРЮмотищщією. Такими мо-

, .. ]'" ,,' .. ,,~

швами ~ожуть c~a.TIi~пізнання себе, пі-
знання іtiШИХ'l'еrxл~пія л.оведіН,і{И~.роз-
~у~тrя c.вo~o твоР.,~що п,ОJе~діалу, 'праг,-
нення до СaJ\іJQВДЧСКОlfaJ.Iеннята СaJVlореалі-

і' ,-' оо '," оо ,,,о -'.' і,

заці~, до гармо~іЙН'Рl?ті. '. '
Одним із основних ЦоказникіJ3 гармо-

нійдості особцстості є В3~ЄМЩIІДn6~ідність,
KoнrpyeНТHicTЬ,Ц якqqтеn, яку з {>ізнl1X по-
ЗІЩій дослідЖували.' В.М.Бехтєрєв,
'О.ФЛlqУРСЬКИЙ" Л.С.Виг,отс.ьkиЙ, К. Род-
Ж'ерс, t.с.КОС'І'Щ~~ГІ.~..т;rушинта }fIші гtc~-
хологи. Конгруентна особистість (в дослі-
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вному перекладі - "відповідна", "узгодже-
на") єдина і цілісна у своїх почyrrях, їх
сприйнятті та вис:Ло~Jrюванні про' Них, не
має психологічних "захистів" і може бути
такою, ЯКОІОв глибині душі вона є.
у доСлі,цження:х.В.В.Ри6аJП<Ибула ВИДl-

.1Іенапсихолого-типологічна або психоди-
намічна н~ісОНIJJуентністьос:обистості .~не-
відповідність у психодинаміЧНОМумані
базових якостей' особистості пі.дСтiJуктурі
психофізіологічних влаtтивостей, зокрема,
темпераменту як фундаменту ОСО'БИстості.
Наявність цього· виду неконгруентності
може призводИ,ти до гострих особистісних
upоблем, патогенних тенденцій, .rtdихосоl
матичН'ихТа патопсихологічиих відхилень
ще у підлітковому віці.

Зважаючи на 'це, ма.Йбутні лідери ~ 'ви-
сококваліфіковані управлінuі - повинні
знати методи конгруентного способу жит-
тя та шляхи подолання особистісної некОВ-

. .гpyeHTHocТl.
Також,' актуальною залишається про-

блема оссібистіСlЮїта професійної саморе-
алізаціїсуч.а.сних менеджерів. У зв'язку з
цим, у процесі професійної підготовки слід
зважати як на розвиток особистісної КОН-

груентності студентської молоді так і на
формування J1сихологіqної культури, ство-
рювати умЬви рС1l[IіЗ8І.І:їtAYX013HorDпотен-
ціа.ну майбутніх фахівЦів. з огляду на це,
доцільним бачиться введення в навчальний
процес курсу "Психологічні особливості
духовноі: самореалізації у професійному
середавИщі".

Основна мета.курсу "Психологічні асо-
бливості духовн6Іtамареа.лізації у профе-
сійному с~реда~иіці" полЯгає у формуванні
уявлень CТyдeIiTi~про психолагічні аспек-
ти ДYXO~Ho.CTi,духовні см~сли,. цінн6сті,
розкрщті філософсько-психологічних ...за-
конамірностей ·процесу духов'Нога зрос-
тання о"соБИС1рсті, ов~л6дінні. слухаtІаМИ
психа.fюго-педагогічнdЮ технологієІО,
спрямаваІіоІО ні ~абезпечення працесу дY~
ховнаго розвитку асо·БИстості студента в
умавах B~iцoгo навчального закладу.'

Шляхи реалізації праграми курсу с:кла-
даються в систеМу науко.во-обгруnтованих
теоретичних та практичних заходів; ЯIS-і
сприяЮть формуванню та роз,витку уяв'-
лень слухачів щодо. працесу; духавнОго
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зроста'Ння особистості. В ході лекційних lа
практичних занять слухачі приймають
участь у самодіагностиціпоказників осо-
бистісного і, зокрема, духовного РОЗВИТКУ,
РОJ1ьdвихіІРах,··ROмуніІ<аТИБНИХтренінгах,
семінарах, залучаються до створення TBOP~

чих проектів, театрмізованйх свят .
Ефективніс'Гь впровадження спецкурсу

певною мірою залежить від особистості
викладача, 11:0ГОдУХовного потенціалу та
ПрОфМійtiої обізнаносТі, а також матеріа-
льно-технічного забезпечення'закладу, зо-
крема, можливосТl перегляду тематиЧНИХ
віДеЬматеріалі'В, ПРОС.1ІУХОВУБа.ННЯаудіоза-
писівтощо.

Програма курсу "ПСИХОJ10гічніосо6ли~
вості Духовної самареалізаuії у професій-
ному середовищі" розрахована·· на 50 го-
дин. Її апробація здійснювалася в Інституті
піСлядигілОмноl·Освіти педагогічних кадрів
м.Кием. Слухачі курсів підвищення квалі-
фікації (керівні педагогічні кадри, методи-
сти та вчителі) схвально оцінили курс. У
своїх відгуках вони відмітили, що його ви-
вчення сприяло розкриттю НОВИХ можли"-
востей забезпечення процесу духовного
розвитку особистості та висловили своє
бажання впровадити його елементи на
практиці у навчальних закладах своїх регі.
онів.

Також означений спецкурс буде впро-
ваджеНИl\!у наступному навчальному РОЦІ
в Гуманітарнаму інституті Національного
авіаційного університету на факультеті
психалогії та саціології. Результати впро-
вадження будуть висвітлені нами у пода-
льших дослідженнях.

Висновки
Отже, програма підготовки майбутньоtо

управлінця-прафесіанала ДО діялы1юстіi в
НІщзвичайни)( ситуаціях повинна включа-
ти: еконаміІ<У, менеДжмент, маркетинг; ін-
формаційну технологію та спеціальні пси-
холагічні ДИСЦИnJfіни,такі як психологія
управління, психалогія праці, конфлікто-
ііо.гія тощо.; знання осо.бливостей впливу на
особисті'сть ПСихогенних факторів; мето-
дики проведення кансультацій з персона-
лом, залучення' БикDнавців у процес при-
йняітя рішень; знання психологічних зако-
номірностей створення:іміджу, психологі-
чних .особливастей стратеГії развитку під-



приємства; психологічний аналіз управлін-
ської діяльності; розвиток екологічаої
культури; пропагування конгруентного
способу життя особист()сті; вивчення зак()-
номірностей духовного розвитку та само-
реалізації особистості у професійному се-
редовищі тощо.

.Саме реалізація духовних цілей може
стати ключовим резервом життєвих сил у
діяльності в надзвичайних ситуаціях.

Узагальнюючи вищесказане, бачиться
необхідним готувати розгорнуту програму
підготовки менеджера до діяльн()стів над-
звичайних ситуаціях, яка ВКЛЮlJarrабозна-
чені вище аспек'І'И багатопланової діяльно-
сті сучасного керівника високої кваліфіка.-
ції.
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