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АНОТАЦІЯ 

Калениченко К. М. «Особистісні чинники саморозвитку працівників 

Державної служби зайнятості». – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 053 «Психологія» (05 Соціальні та поведінкові науки). – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2020. 

Актуальність дослідження полягає у вдосконаленні та розробці моделі 

психологічного супроводу особистісно-професійного розвитку резервіста 

державної служби зайнятості України (ДСЗУ), що зумовлено проблемою 

формування кадрового резерву в державних організаціях України. Крім 

стандартної вимоги щодо інтелектуального потенціалу професійної діяльності 

управлінців стають важливими: інноваційний, творчий та науково-

методичний компоненти, що, у свою чергу, вимагає додаткового аналізу та 

переосмислення необхідних компетенцій та особистісних якостей фахівців 

служби зайнятості, особливо їх кадрового резерву. 

Сукупність окреслених наукових питань обумовила вибір теми 

дисертаційної роботи, постановку мети, визначення її предмета й об’єкта, а 

також її логіко-структурну побудову. 

Об’єктом дослідження є професійний саморозвиток працівників 

Державної служби зайнятості. 

Предметом дослідження є особистісні чинники саморозвитку 

працівників Державної служби зайнятості. 

Основна гіпотеза дослідження: підвищення мотивації до саморозвитку 

працівників Державної служби зайнятості є результатом розвитку 

компонентів їх особистісного потенціалу. 

Мета дослідження полягає у розробці та апробації програми 

психологічного супроводу саморозвитку працівників Державної служби 

зайнятості, спираючись на виявленні в умовах неперервної освіти чинники їх 

особистісного зростання. 
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Теоретико-методологічною основою дослідження є системно-

еволюційний, компетентнісний та акмеологічний підходи. Розроблена 

програма психологічного супроводу особистісно-професійного розвитку 

кадрового резерву ДСЗУ, що передбачає розвиток спрямованості особистості 

на саморозвиток та розвиток індивідуально-професійних навичок (soft skills) 

за допомогою акмеологічного та компетентнісного підходів. 

Для вирішення теоретичних і прикладних завдань застосовані 

загальнонаукові методи дослідження, включаючи аналітичний метод, методи 

аналізу, синтезу, моделювання, прийоми наукової абстракції, порівняння та 

аналогії. 

Варто відзначити, що рівень достовірності отриманих результатів, 

підтверджується використанням адекватних методик у процесі дослідження: 

а) теоретичні – аналіз, узагальнення, інтерпретація наукових джерел щодо 

явищ особистісного розвитку, професійного зростання, мотиваційних 

чинників саморозвитку; б) емпіричні: для дослідження індивідуальних 

відмінностей та рівня самоактуалізації працівників ДСЗУ – Тест «Велика 

п’ятірка» (5PFQ), та Самоактуалізаційний тест – САТ; для діагностики 

інтраперсонального емоційного інтелекту особистості – Тест на Емоційну 

самосвідомість; Для встановлення мотивів працівників – Тест на діагностику 

мотивації досягнення А. Мехрабиана та Тест «Готовність до саморозвитку» 

В.Павлова.  

Українська адаптація змісту та стандартизація методики здійснена 

К.Калениченко на студентах факультету психології Інституту підготовки 

кадрів Державної служби зайнятості України. В процесі стандартизації 

методики з використанням різноманітних статистичних методів 

(кореляційний аналіз, факторний аналіз та коефіцієнт Альфа Кронбаха) була 

підтверджена двофакторна структура цього тесту.  

Автором також була розроблена анкета, яка орієнтована на виявлення 

об’єктивних характеристик життя досліджуваних (вік, стать, місце 

проживання, особливості освіти, професії, попередньої та чинної професійної 
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діяльності тощо). Визначення чинників особистісного розвитку відбувалося за 

допомогою двостороннього кореляційного аналізу Пірсона, критерію хі-

квадрат та лінійного множинного регресійного аналізу. Перевірка 

ефективності програми психологічного супроводу – за допомогою критерію G 

– знаків та критерію t-Стьюдента для залежних вибірок. Усі математичні 

операції виконано із застосуванням комп’ютерної програми IBM SPSS 

Statistics (версія 20.0). 

Концепція дослідження: У першому розділі дисертації висвітлено стан 

розробки досліджуваної проблеми, проаналізовано основні підходи до 

розуміння сутності поняття «саморозвиток особистості». Головну увагу 

зосереджено на обґрунтуванні змісту та структури саморозвитку особистості 

в умовах професійної самореалізації. Виокремлено проблеми, які існують в 

професійній самореалізації особистості працівника ДСЗУ. Представлено 

концептуальну модель дослідження. 

У другому розділі визначено загальну стратегію емпіричного етапу 

дослідження. Обґрунтовано систему методичних прийомів та діагностичних 

методик для визначення особистісних чинників саморозвитку працівників 

ДСЗУ. Виявлено рівень готовності до саморозвитку працівників Державної 

служби зайнятості України та змодельовано портрет працівника Державної 

служби зайнятості України. Проаналізовано взаємозв’язок між особистісними 

вимірами працівників ДСЗУ та їх потребою в особистісному розвитку, 

мотивацією досягнення. Виявлено компоненти та чинники саморозвитку 

працівників Державної служби зайнятості України. Особистісні чинники: 

пластичність поведінки, орієнтація в часі, наполегливість, креативність, 

розсудливість, емпатія, управління власними емоціями та відповідальність за 

їх переживання; мотиваційні чинники (бажання пізнати себе та мотивація 

досягнення успіху), що посідають особливе місце; соціально-демографічні 

чинники: вік та освіта. Визначені критерії для відбору у кадровий резерв 

Державної служби зайнятості України, для подальшого супроводу 

особистісно-професійного розвитку. 



4 
 

У третьому розділі викладено мету, зміст та завдання формувального 

психолого-педагогічного експерименту, проаналізовано сучасні методи та 

технології розвитку особистості в професійній діяльності, описано програму 

роботи з кадровим резервом Державної служби зайнятості України у форматі 

вебінарів. Завданням використання програми психологічного супроводу 

особистісно-професійного розвитку кадрового резерву ДСЗУ стала 

необхідність:  

1) підвищити рівень розвитку психологічних якостей учасників, що 

сприяють їх особистісному зростанню (мотивація досягнення, орієнтація в 

часі, креативність, пластичність, емпатія, управління емоціями);  

2) створити освітні умови для переходу особистості резервіста до 

самостійного саморозвитку і самовдосконалення в умовах організованого 

навчального процесу.  

Реалізація програми супровіду передбачає три змістовні блоки: 

Особистісний розвиток керівника; Технології управління часом; План 

індивідуального розвитку. Її структуру описують такі теми: Постановка цілей; 

Основи таймменеджменту та проектного планування; Лідерство, як 

особистісний розвиток керівника; Розвиток емоційного інтелекту та 

креативності; Технології управління змінами; Побудова плану 

індивідуального розвитку. 

Ocнoвнi рeзультaти дocлiджeння впрoвaджeнo в програму підвищення 

кваліфікації кадрового резерву ДСЗУ в ІПК ДСЗУ на кафедрі психології та 

соціальної роботи ІПК ДСЗУ з 01.09.2018 р. по 31.12.2018 р.  

Впровадження розробленої програми та перевірка її ефективності 

показали позитивні статистично значущі результати, що дозволяє її 

використання в подальшій роботі з керівниками та кадровим резервом ДСЗУ. 

Ключові слова: саморозвиток, психологічний супровід, мотивація 

досягнення, емоційний інтелект, соціально-психологічні фактори, 

інформальна соціалізація, розвиток персоналу, психологія управління, 

організаційна культура. 
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SUMMARY 

Kalenychenko K.M. "Personality Traits as Factors in the Self-Development of 

the Staff of the State Employment Service ". - Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy in the field of 053 «Psychology» (05 Social and behavioral sciences). – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 2020. 

The actuality of the dissertation research is to improve and develop a model of 

psychological support for personal and professional development of employees of the 

State Employment Service of Ukraine (SESU), due to the problem of forming a 

personnel reserve in public sector of Ukraine. In addition to the standard requirements 

for the intellectual potential of professional activities of such professionals, definite 

factors are important: innovative, creative and scientific-methodical components, that, 

in turn, requires additional analysis and rethinking of the necessary competencies and 

personal qualities of employment service specialists, especially their personnel reserve. 

The set of outlined scientific questions has led to the choice of the topic of the 

dissertation, goal setting, definition of its subject and object, as well as its logical 

and structural construction. 

The object of the research is professional self-development of employees of 

the State Employment Service. 

The subject of the research is the personal factors of self-development of 

employees of the SESU. 

The main hypothesis of the research: increasing the motivation for self-

development of employees of the SESU is the result of the development of 

components of their personal potential. 

The purpose of the study is to develop and test a program of psychological 

support for self-development of employees of the SESU, based on identifying in the 

context of continuing education factors of their personal growth. 

The theoretical and methodological basis of the study is system-evolutionary, 

competent and acmeological approaches. The developed program of psychological 
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support of personal and professional growth of the personnel reserve of SESU 

provides the development of personality orientation on self-development and 

development of individual-professional skills (soft skills) with the help of 

acmeological and competence approaches. 

To solve theoretical and applied problems, general scientific research methods 

are used, including the analytical method, methods of analysis, synthesis, modeling, 

methods of scientific abstraction, comparison and analogy. 

It should be noted that the level of reliability of the results is confirmed by the 

use of adequate methods in the research process: 

a) theoretical - analysis, generalization, interpretation of scientific sources on 

the phenomena of personal development, professional growth, motivational factors 

of self-development; 

b) empirical: for the study of individual differences and the level of self-

actualization of employees of SESU - Test "Big Five" (5PFQ), and Self-actualization 

test - SAT; for the diagnosis of intrapersonal emotional intelligence of the individual 

- Test for Emotional Self-Awareness; To establish the motives of employees - Test 

for the diagnosis of motivation to achieve  by A. Mehrabian and Test "Readiness for 

self-development" by V. Pavlov. 

Ukrainian adaptation of the content and standardization of the methodology 

was carried out by K. Kalenichenko on students of the Faculty of Psychology of the 

Institute of Personnel Training of the State Employment Service. In the process of 

standardization of the methodology using various statistical methods (correlation 

analysis, factor analysis and Alpha Cronbach's coefficient), the two-factor structure 

of this text was confirmed. 

The author has also developed a questionnaire, which focuses on identifying 

the objective characteristics of the life of the subjects (age, gender, place of 

residence, features of education, profession, previous and current professional 

activity, etc.). Determination of personal development factors was performed using 

two-way Pearson correlation analysis, chi-square test and linear multiple regression 

analysis. Checking the effectiveness of the psychological support program - using 
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the criterion G - signs and the t-Student's test for dependent samples. All 

mathematical operations were performed by using the computer program IBM SPSS 

Statistics (version 20.0). 

Research concept: In the first section of the dissertation the state of 

development of the researched problem is covered, the basic approaches to 

understanding of essence of concept "personal development" are analyzed. The main 

attention is focused on substantiation of the content and structure of personality 

development in the conditions of professional self-realization. The conceptual model 

of research is presented. 

In the second section the general strategy of the empirical stage of the study 

has been defined. The system of methodical receptions and diagnostic methods for 

definition of personal factors of self-development of employees of SESU is 

substantiated. The level of readiness for self-development of the employees of the 

SESU is revealed and the portrait of the employee of the SESU is modeled. The 

relationship between the personal dimensions of civil servants and their need for 

personal development, motivation for achievement is analyzed. Components and 

factors of personal development of employees of the SESU are revealed. Personal 

factors: plasticity of behavior, time orientation, persistence, creativity, prudence, 

empathy, management of one's emotions and responsibility for their experiences, 

motivational factors (desire to know oneself and motivation to succeed), which 

occupy a special place; Socio-demographic factors: age and education. 

The third section sets out the purpose, content and objectives of the formative 

psychological and pedagogical experiment, describes the program of work with the 

personnel reserve of the SESU in the format of webinars. The modern methods and 

technologies of personality development in professional activity are analyzed, the 

problems that exist in the psychological preparation of future managers for change 

management in the organization are singled out. The task of using the program of 

psychological support of personal and professional development of the SESU 

personnel reserve has been the need to:  
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1) increase the level of development of psychological qualities of participants 

that promote their personal growth (achievement motivation, time orientation, 

creativity, plasticity, empathy, emotion management);  

2) to create educational conditions for the transition of the reservist's 

personality to independent self-development and self-improvement in the conditions 

of organized educational process.  

Implementation of the support program involves three substantive blocks: 

Personal development of the leader; Time management technologies; Individual 

development plan. Its structure is described by the following topics: Goal setting; 

Basics of time management and project planning; Leadership as a personal 

development of the leader; Development of emotional intelligence and creativity; 

Change management technologies; Building an individual development plan. 

The main results of the research have been introduced into the program of 

advanced training of the personnel reserve of the SESU in the IPC of the SESU at 

the Department of Psychology and Social Work of the IPT of the SESU from 

01.09.2018 to 31.12.2018. 

The implementation of the developed program and verification of its 

effectiveness have showed positive statistically significant results, that allows its use 

in further work with managers and personnel reserve of the SESU. 

Key words: self-development, psychological support, achievement 

motivation, emotional intelligence, socio-psychological factors, informal 

socialization, staff development, the psychology of management, organizational 

culture. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Соціально-економічні перетворення, які 

постійно відбуваються у суспільстві, ставлять нові вимоги до особистості 

сучасного фахівця. Все більшого значення для фахівця набуває здатність бути 

суб’єктом свого професійного розвитку та самостійно знаходити вирішення 

соціально та професійно значущих проблем в умовах мінливої дійсності. 

Проблема професійного розвитку працівників різної кваліфікації не є 

новою. На державних підприємствах ще в радянські часи існувала форма 

щорічної звітності, в якій відображався стан роботи з кадровим резервом. У 

великих українських недержавних компаніях також проводиться робота зі 

своїм штатом і така робота обумовлена декількома причинами. Головною 

причиною є конкуренція між компаніями за висококласних фахівців, яка 

призводить до ризику невчасного заміщення вакансії в разі відходу ключового 

співробітника. 

З іншого боку можна з упевненістю сказати, що на сьогодні систематична 

робота щодо особистісного розвитку працівників у державних організаціях не 

проводиться чи є ініціативою окремих керівників, у тому числі й у Державній 

службі зайнятості України. 

Як засвідчує аналіз сучасного стану проблеми підвищення кваліфікації 

працівників Державної служби зайнятості України (далі ДСЗУ), на даний 

момент акцент у їх освіті робиться на розвиток так званих «Hard skills» – знань, 

умінь та навичок, прописаних у стандарті професії.  Формування особистісних 

навичок «soft skills», що необхідні для  особистісного та професійного 

розвитку – оминається. Хоча, крім стандартного інтелектуального потенціалу 

професійної діяльності, стають важливими також науковий, творчий та 

інноваційний компоненти, що, у свою чергу, вимагає додаткового аналізу та 

переосмислення необхідних компетенцій та особистісних якостей фахівців 

служби зайнятості, особливо їх кадрового резерву. Існує проблема 

формування кадрового резерву в державних організаціях Україні. 
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Саме унікальний набір особистісних якостей працівника ДСЗУ у 

поєднанні з прагненням до особистісного саморозвитку впливають  на якість 

їх роботи як фахівця і на удосконалення робочого процесу та організаційної 

культури в якості керівника, як подальшої перспективи кар’єрого зростання.  

У вітчизняній науці загальнотеоретичні та практичні аспекти 

професійного й особистісного розвитку працівників досліджували такі 

фахівці: В. Дятлова та А. Травіна, А. Єгоршина, Ю. Никоненко, Ю. Одегова, 

Н. Рака, С. Романова, Л. Хоменко-Семенова , та інші. 

За кордоном проблеми формування і професійного розвитку кадрового 

потенціалу  проаналізовано в публікаціях Р. Уотермен, А. Велікаса, Е. Кося, 

Дж. Притчарда, Джон Хадсена Дж. і Рейха, І. Таммінги та Е. де Буер та ін. 

Серед українських учених проблематику розвитку кадрового потенціалу 

організацій розглядають Л. Карамушка, М. Москальов, А. Трофімов, Р. Ярема 

та інші. 

Що стосується акмеологічного підходу, то у вітчизняній науковій 

літературі останніх років з'явилася ціла низка робіт, присвячених дослідженню 

змістовної сторони вищих акмеологічних досягнень особистості та організацій 

(О. Власова, А. Деркач, В. Зазикін, Н. Ничкало, Г. Сазоненко, М. Секач та ін.).  

Таким чином,  різноманітність теоретичних і методологічних підходів 

до дослідження змістовної сторони особистісно-професійного розвитку зрілої 

особистості в сучасних соціальних умовах,  підтверджує важливість та 

актуальність виявлення чинників особистісного розвитку та формування 

спрямованості до саморозвитку у працівників Державної служби зайнятості. 

Особливо актуальним вбачається при цьому врахування механізмів 

оптимального сполучення інтеграційних властивостей людської особистості у 

цілісній структурі її індивідуальності. Тому важливо дослідити саме 

особистісні чинники саморозвитку та розробити модель психологічного 

супроводу особистісно-професійного розвитку працівників Державної служби 

зайнятості України.  
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Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-

дослідних робіт кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка 

«Вікові особливості інформальної соціалізації особистості» № державної 

реєстрації: 0116U006380,  та ІПК ДСЗУ: «Розвиток ринку праці в умовах 

глобалізації» (2019-2020 р.р. № держреєстрації 0118U004241). 

Сукупність окреслених наукових питань зумовила вибір теми 

дисертаційної роботи: «Особистісні чинники саморозвитку працівників 

Державної служби зайнятості», постановку мети, визначення її предмета й 

об’єкта, а також її логічно-структурну побудову. 

Об’єкт дослідження – професійний саморозвиток працівників 

Державної служби зайнятості. 

Предмет дослідження – особистісні чинники саморозвитку працівників 

державної служби зайнятості. 

Основна гіпотеза дослідження: Підвищення мотивації до 

саморозвитку працівників Державної служби зайнятості є результатом 

розвитку компонентів їх особистісного потенціалу. 

Мета дослідження – розробка та апробація програми психологічного 

супроводу саморозвитку працівників Державної служби зайнятості України з 

урахуванням виявлених особистісних чинників саморозвитку в умовах 

неперервної освіти. 

Відповідно до мети поставлено такі завдання дослідження: 

1) Узагальнити існуючі теоретичні та методологічні принципи і підходи  

дослідження професійно важливих особливостей зрілої особистості.  

2) На основі аналізу стану, тенденцій та основних напрямків особистісно-

професійного розвитку й освіти працівників ДСЗУ розробити 

концептуальну модель дослідження. 

3) У межах розробки операціональної моделі дослідження здійснити 

адаптацію методики В. Павлова «Готовність до саморозвитку». 

4) Дослідити індивідуально-психологічні особливості працівників ДСЗУ. 
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5) Засобами статистичного аналізу виявити особистісні чинники 

саморозвитку працівників ДСЗУ.  

6) Розробити та апробувати програму психологічного супроводу, що 

буде сприяти  саморозвитку особистості службовців ДСЗУ. 

Методологічний інструментарій дослідження. Методологічною 

основою організації дослідження виступають положення теорії та методології 

психологічної науки про системну будову психоакмеологічних феноменів і 

про адекватність системно-еволюційного підходу до їх вивчення (П. Анохін, 

О. Анісімов, А. Деркач, О. Власова, Б. Ломов, В. Швирков та ін.), що 

базуються на традиціях вітчизняної філософсько-психологічної школи 

науково-психологічних і науково-фізіологічних досліджень (Т. Базилевич, А. 

Лурія,  В. Небиліцин, І. Павлов, И. Сеченов, Б. Теплов та ін.). 

Особливе значення для вирішення дослідницьких завдань має принцип 

єдності свідомості і діяльності (А. Брушлінскій, С. Рубінштейн, О.Тихомиров), 

теорія суб'єкта психічної діяльності і спілкування (В. Асеїв, А. Брушлінскій, 

В. Татенко), її проекція в акмеологіі (А. Бодальов, А. Деркач, В. Зазикін, А. 

Зеєр, Н. Кузьміна та ін.), концепція значимості мотиваційних спонукань для 

аналізу особистості (В. Асеїв), континуально-генетичні уявлення про розвиток 

психічних процесів і властивостей в органічних системах (А.Брушлинский). 

Методи дослідження. При вирішенні теоретичних і прикладних завдань 

пропонуються загальнонаукові методи дослідження, включаючи аналітичний 

метод, методи аналізу, синтезу, моделювання, прийоми наукової абстракції, 

порівняння та аналогії. 

Для виявлення чинників особистісного розвитку працівників державної 

служби зайнятості пропонуються емпіричні методи психологічного 

дослідження: для дослідження індивідуальних відмінностей та рівня 

самоактуалізації працівників ДСЗУ – Тест «Велика п’ятірка» (5PFQ) та 

Самоактуалізаційний тест – САТ; для діагностики інтраперсонального 

емоційного інтелекту особистості – Тест на Емоційну самосвідомість; Для 

встановлення мотивів працівників – Тест на діагностику мотивації досягнення 
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А. Мехрабиана та Тест «Готовність до саморозвитку» В. Павлова. Була 

розроблена анкета, яка орієнтована на виявлення об’єктивних характеристик  

життя досліджуваних (вік, стать, місце проживання, особливості освіти, 

професії, попередньої та чинної професійної діяльності тощо). Усі 

математичні операції виконані із застосуванням  комп’ютерної програми IBM 

SPSS Statistics (версія 20.0). 

Наукова новизна одержаних результатів буде полягати у вирішенні 

важливого науково-практичного завдання - виявлення особистісних чинників 

саморозвитку, розробки програми психологічного супроводу у форматі 

вебінарів для online навчання фахівців ДСЗУ. 

Теоретичне значення роботи полягає: 

Вперше:  

– виявлено, що основними змістовними характеристиками актуалізації і 

підтримання саморозвитку особистості представників кадрового резерву 

управління ДСЗУ виступають:  спрямоване розширення їх пізнавальних 

уявлень про себе, підвищення мотивації досягнень, набуття позитивного 

досвіду з розвитку орієнтації в часі та постановки цілей, розвитку емоційного 

інтелекту, набуття досвіду креативних рішень та збільшення пластичності 

власної поведінки.  

– розроблено модель психологічного супроводу особистісно-

професійного розвитку резервістів ДСЗУ, в якій підвищення мотивації до 

саморозвитку розглядається як результат розвитку компонентів особистісного 

потенціалу резервістів; 

          Удосконалено: 

– знання про структурні та процесуальні особливості особистісного 

розвитку працівників ДСЗУ;  

– розуміння мотивів особистості працівників ДСЗУ;  

– технології коучингу, наративу та символдрами відповідно до online 

навчання фахівців ДСЗУ. 

Одержали подальший розвиток:  



24 
 

– дослідження впливу корпоративної культури на особистісний 

саморозвиток фахівців ДСЗУ;  

– розуміння обмежень застосування програми психологічного супроводу 

особистісно-професійного розвитку кадрового резерву ДСЗУ.  

Практична значущість наукових результатів полягає у створенні 

практичних рекомендацій щодо підвищення кваліфікації і психологічного 

супроводу особистісно-професійного розвитку працівників ДСЗУ з оnline 

використанням таких сучасних технологій та методів, як освітній коучинг, 

наратив, символдрама тощо. Структура розробленої та апробованої програми 

вебінарів психологічного супроводу особистісно-професійного розвитку 

кадрового резерву ДСЗУ передбачає, що її учасники не лише оптимізують 

досвід самопізнання, але й отримують дидактичні інструменти та кейси для 

подальшої роботи зі своїми підлеглими. 

Апробація матеріалів дисертації проходила в рамках Всеукраїнської 

науково-практичної літньої школи з психології «Національні наукові 

психологічні школи: Історія та сучасність» (м. Одеса, 2016-2018); V та VI 

Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація і ресоціалізація 

особистості в умовах сучасного суспільства» (Київ, 2016; 2018); IX 

Міжнародної конференції молодих науковців «Проблеми особистості в 

сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (Київ, 2017); 

Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія свідомості: теорія 

і практика наукових досліджень» (м. Переяслав-Хмельницький, 2017); 

Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційний розвиток 

особистості та суспільства: психологічний і соціологічний виміри» (м. Одеса, 

2018); VII Міжнародної наукової конференції  «Прогрес науки в європейських 

країнах, нові концепції та сучасні рішення» (м. Штудгарт, Німеччина, 2019);  

V Міжнародної науково-навчальної конференції: «Громадські зцілення, 

освітні та психологічні аспекти» (м. Люблін, Польща, 2019). 
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Ocнoвнi рeзультaти дocлiджeння впрoвaджeнo в програму підвищення 

кваліфікації кадрового резерву ДСЗУ в ІПК ДСЗУ на кафедрі психології та 

соціальної роботи ІПК ДСЗУ з 01.09.2018 р. по 31.12.2018 р.  

Структура й обсяг дисертації зумовлюються логікою дослідження. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел (116 найменувань, з них – 34 англійською мовою) та 20-х додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 264 сторінки, з них 160 сторінки 

основний текст. Робота містить 33 таблиць та 20 рисунка.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ 

 

1.1. Особистісне зростання, розвиток та саморозвиток особистості  

Вирішення проблеми чинників саморозвитку працівників Державної 

службі зайнятості України варто починати із робочого визначення її 

первинного конструкту – людини як особистості. У працях відчизняних та 

зарубіжних дослідників (зокрема З. Фройд, К. Роджерс, В. Франкл, Дж. Келлі, 

І. Кон, А. Бандура, О. Власова та ін.) існує багато визначень особистості, що 

пов'язано з багатозначністю цього поняття.  

Одним із перших, хто почав досліджувати проблеми особистості на 

науковій основі був американський психолог В. Джеймс, представник 

прагматизму. Він вивчав особистість у межах власної концепції свідомості, 

центральним поняттям якої є «потік свідомості». На його погляд, у 

самосвідомості особистості можна виділити два аспекти Я  - об’єкт і суб’єкт, 

тобто те, що пізнається, і те, що пізнає. Відповідно автор тлумачить 

особистість людини як загальну суму всього того, що вона може назвати своїм. 

Таким чином складові елементи особистості за В. Джеймсом можна розділити 

на три класи: фізична особистість, соціальна особистість та духовна 

особистість (Grinshpun, 2017, с. 135).  

Однією з впливовіших традицій визначення поняття особистості є 

психоаналітична, засновником якої є З. Фройд. Замість того, щоб ставити в 

центр психічного життя людини свідомість, психоаналітик порівнював 

особистість з айзбергом, мала частина якого знаходиться на поверхні. За його 

теорією люди постійно знаходяться у стані конфлікту, причини якого повязані 

з несвідомими сексуальними та агресивними потягами. Стійкі особистісні 

характеристики формуються, за переконанням автора, досить рано, а потім у 

різних варіантах відтворюються в дорослій поведінці. Таким чином, життя 

людини можна розглядати через її минуле, пишуть Хьелл та Зиглер (2008, с. 
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105-106), спираючись на твори З. Фройда. Також представником глибинної 

психології є А. Адлер. Сутність його індивідуальної психології полягає в 

розумінні кожної людини як інтегрованої цілісності в межах соціальної 

системи. Психологічне зростання індивіда вчений розглядає передусім як рух 

від центрованості й мети власної вищості до завдань конструктивного 

оволодіння середовищем і соціально корисного розвитку. Основними рисами 

здорового індивіда автор вважає конструктивне прагнення до вдосконалення, 

сильне суспільне почуття і кооперацію. Він виділяє три основні життєві 

завдання, з якими пов'язаний кожен індивід: робота, дружба і кохання. Ці три 

основні складові визначені таким чинником, що ми живемо в певному місці 

світу і мусимо розвиватися в тих межах і можливостях, які дає нам оточення 

(Адлер, 1995, с. 19-25).  

На відміну від попередніх концепцій, у яких затверджується цінність 

майбутнього (А. Адлер) або вплив минулого (З. Фройд), американський 

психолог К. Роджерс підкреслював значення сьогодення і говорив про те, що 

люди повинні навчитися усвідомлювати і цінувати кожен момент свого буття, 

знаходячи у ньому щось прекрасне і важливе. Основою особистості автор 

визначає психологічну реальність, тобто суб'єктивний досвід, відповідно до 

якого інтерпретується дійсність (Rogers, 1959).  

Інший представник гуманістичної психології Г. Олпорт, вважав 

особистість відкритою системою. Особистість, за його визначенням – це 

динамічна організація особливих мотиваційних систем, звичок, установок і 

особистісних рис індивіда, які визначають унікальність його взаємодії з 

середовищем, передусім соціальним. Соціальні відносини постійно формують 

особистість, пише автор, відсторонюючи її від біологічних потреб (Allport, 

1937). Автор трактує розвиток особистості через специфічні «риси» (мотиви 

поведінки), що діють у даний момент. Одні мотиви стимулюють поведінку 

людини, а інші формують її. Переплітання цих мотивів сприяє формуванню 

особистості (Allport F. & Allport G., 1921, с. 15-16). 
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Особистість як особа, що знаходиться в пошуку логосу, смислу життя, 

визначається австрійським психологом і психіатром, представником 

екзистенціальної психології В. Франклом. Людина не вибирає смисл свого 

існування, а, скоріше, виявляє, знаходить його. Якщо потяг до смислу життя 

не може задовольнитися, внаслідок "екзистенціальної фрустрації" може 

виникнути нусогенний невроз, пов'язаний з "духовним ядром" особистості. 

Нусогенні неврози нерідко виникають як наслідок так званого 

екзистенціального вакууму - коли людина усвідомлює беззмістовність свого 

життя, порожнечу існування (Франкл, 2016 ). 

Зовсім інше уявлення про особистість вводить Дж. Келлі, один із 

засновників когнітивного напрямку у психології особистості. Він вважає, що 

кожна людина – це дослідник, який контролює, розуміє і передбачає свою 

поведінку, робить висновок, базуючись на минулому досвіді та передбачає 

майбутнє. Автор вводить поняття особистісного конструкту, ідеї або думки, 

які людина використовує, щоб усвідомити, пояснити чи передбачити свою 

поведінку. Таким чином автор визнає особистість, як систему організованих 

особистих конструктів, у яких переробляється (сприймається й 

інтерпретується) особистий досвід людини. Структура особистості у рамках 

даного підходу розглядається як своєрідна, характерна лише для неї ієрархія 

конструктів (Келли, 2000).  

Цікаве визначення особистості в контексті культурно-історичного 

підходу дав І. Кон. Він вважає, що, з одного боку, поняття «особистість» 

позначає конкретного індивіда (особу) як суб'єкта діяльності в єдності його 

індивідуальних властивостей (одиничне) і соціальних ролей (загальне). З 

іншого боку, особистість розуміється дослідником як соціально визначений 

індивід, який інтегрує соціально значущі риси, створені у процесі прямої й 

непрямої взаємодії з іншими людьми, що й робить індивіда суб'єктом праці, 

пізнання та спілкування (Копець, 2007).  

Соціально-когнітивна теорія особистості А. Бандури досить популярна і 

на даний час. Він визначає, що особистість формують такі чинники як: 
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поведінка людини, її індивідуальні характеристики та вплив навколишнього 

середовища. Варто зазначити, що у теорії А. Бандури велика увага надається 

здатності людини мислити та пізнавати і набагато менша факторам 

навколишнього середовища (Bandura, 1975). На підставі численних 

досліджень учений дійшов висновку, що людям для того, щоб навчитися 

чомусь, не завжди потрібний власний досвід, вони можуть вчитися і на чужому 

досвіді. 

Говорячи про сучасні наукові розвідки, не можна оминути увагою аналіз 

особистості з позиції некласичної методології. За О. Власовою особистість є 

соціальною формою існування людської психіки, яка через творчу здатність 

до здійснення позитивних змін, що набуваються людиною  завдяки процесам 

її соціалізації як долучення до соціальної традиції, забезпечує власний 

саморозвиток та розвиток суспільства (Власова, 2005). 

Спираючись на дані визначення можна зробити висновок, що 

особистість – це соціально визначений індивід з власним суб’єктивним 

досвідом, що забезпечує власний саморозвиток у певній цілеспрямованій 

діяльності.  

Основні положення теорій особистості одночасно розширюють і 

звужують погляд науковця на поняття особистості. Так, наприклад  дослідник, 

який має свободу волевиявлення буде акцентувати увагу на ті аспекти 

функціонування людини, які показують можливість діяти вільно. У той же 

самий час він буде намагатися ігнорувати чи зменшувати значення тих 

аспектів поведінки людини, що легше пояснити з точки зору детермінізму. 

Основні положення теорій постійно взаємодіють з багатьма різними 

факторами: історичний період, рівень розвитку науки психології та інших 

дисциплін певного часу та особистий життєвий досвід дослідника. 

Що до поняття розвитку особистості, то відомий український психолог 

Г. Костюк писав: «Розвиток — безперервний процес, що виявляється у 

кількісних змінах людської істоти, тобто збільшення одних і зменшення інших 

ознак (фізичних, фізіологічних, психічних тощо). Однак він не зводиться до 
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кількісних змін, до зростання того, що вже є, а включає "перерви 

безперервності", тобто якісні зміни. Кількісні зміни зумовлюють виникнення 

нових якостей, тобто ознак, властивостей, які утворюються в ході самого 

розвитку і зникнення старих» (Костюк, 1976, с. 27).  

Особистісне зростання є невід’ємною складовою особистості і стає 

показником її психічного здоров’я (Коцан та ін., 2011, с. 14).  О. Васил’єва 

пов’язує можливість особистісного зростання з психічним здоров’ям. Автор 

відмічає, що рух до самоактуалізації, внутрішня цілісність та гармонічна 

взаємодія з соціумом, є основним показником наявності психічного здоров’я 

(Васильева & Филатов, 2011, с. 201). 

Важливим є погляд Божович (2001), яка, слідом за своїм учителем 

Виготським (2005), визначає зростаючу особистість як ініціатора власної 

активності, підґрунтя якої знаходиться в мотиваційно-потребовій сфері. Ця 

активність становить основу розвитку особистості як суб’єкта. За її словами, 

дитина поступово перетворюється з істоти, підпорядкованої зовнішнім 

впливам, на суб'єкта, здатного діяти самостійно на основі усвідомлення 

поставлених цілей і прийнятих намірів (Максименко, 2004).  

Тобто особистісне зростання – це об'єктивний факт розвитку 

особистості, що охоплює розмаїття життя людини з народження і до смерті, 

але як свідомий і керований процес, існуючий з моменту становлення 

суб'єктності людини (з молодшого підліткового віку). Особистісне зростання 

може бути описане і пояснене як акт саморозвитку: альтернативний вибір, 

прийняття рішення, прийняття відповідальності за це рішення, постановка 

особистих цілей на найближчу і далеку перспективу і здійснення вчинку, що 

має ціннісно-смислове значення. Важливо відзначити, що в особистісному 

зростанні як акті саморозвитку відображаються різні потреби: вітальні 

(потреба в почутті безпеки, комфорту, любові), соціальні (приналежність до 

групи, потреба «вирізнятися» з поміж інших, потреба в емоційних контактах), 

екзистенційні (потреба бути суб'єктом власного життя, відчувати справжність 

свого буття, потреба в свободі і відповідальності, пошук сенсу життя). Також  
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особистісне зростання можна віднести до інтегральних загальних здібностей 

людини, які дозволяють йому досягати свого акме на ступені дорослості, тобто 

здатність людини свідомо і цілеспрямовано перетворювати проблемні ситуації 

індивідуального досвіду в ситуації власного розвитку, що призводять до 

особистісних досягнень. І, нарешті, особистісне зростання – це  показник 

зрілості особистості і критерій її психологічного здоров'я та благополуччя. 

Окремим поняттям, що пов’язане з особистісним зростанням є 

самореалізація (самоактуалізація). Традиційно «самореалізація» пов'язана з 

гуманістичною психологією (А. Маслоу, К. Роджерс та ін.), у якій даний 

термін є центральним. За А. Маслоу, самоактуалізація - це процес, який дає 

змогу людині стати тим, ким вона може стати. Разом з тим, людина є такою, 

якою вона зробить себе сама (Maslow, 1973). Самореалізація відіграє 

найважливішу роль протягом усього життєвого шляху особистості, власне, 

визначаючи його. Передумови до самореалізації закладені в самій природі 

людини й існують як передумови, що з розвитком людини, з формуванням її 

особистісних властивостей, стають основою здатності до 

самореалізації. Образ світу також змінюється протягом усього життя людини. 

Він повинен ставати все більш повним і адекватним. Умовою успішної 

самореалізації є динамічна функціональна єдність, де образ світу і образ "Я" 

ніби врівноважені через адекватне розуміння свого місця у світі та 

використанні адекватних соціальних умінь (Крилов, 1999, с. 283). 

Аналізуючи поняття самореалізації (самоактуалізації), К. Роджерс дає 

відповідь на питання, чи кожна особистість здатна до особистісного зростання. 

Автор людиноцентрованого підходу описує основну тенденцію організму 

актуалізувати, зберігати і зміцнювати себе як осередок досвіду. Роджерс 

(2001) вважає, що в кожному з нас є прагнення ставати компетентним і здібним 

і це прагнення визначається біологічно. Зокрема, Слободянюк І., спираючись 

на праці К. Роджерса, порівнює людське прагнення особистісного зростання з 

ростом рослини. "Як рослина прагне бути здоровою рослиною, як зерно має в 

собі прагнення стати деревом, так і людина прагне ставати цілісною, повною 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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актуалізованою особистістю" (Слободянюк, 2012, с. 18). Науковець звертає 

увагу на те, що тенденція до актуалізації властива лише організму вцілому. 

Тенденція до самоактуалізації (актуалізації самості) може бути в органічній 

єдності та цілісності з тенденцією до актуалізації, але може й суперечити ій. 

Гуманістичні психологи розглядають самість як цілеспрямованість усієї 

особистості на здійснення максимуму потенційних можливостей індивіда.  

Тобто самість не є тотожна з особистістю. Самість, або уявлення про себе, є 

поглядом людини на себе, що ґрунтується на минулому досвіді, даних 

теперішнього і очікуваннях майбутнього (Rogers, 1959). Саме тому не кожна 

особистість прагне саморозвитку, існують певні бар’єри та перешкоди, що 

впливають на  самість. Якщо ж людина не відчуває жодної загрози, вона 

відкрита для досвіду.  

У вітчизняній психології поняття самореалізації (самоактуалізації) 

пов’язане безпосередньо з діяльністю особистості.  Концепція Г. Батищева 

допомагає відповісти на питання "що конкретно має робити людина, щоб 

самореалізуватися?" За твердженням автора  людина самореалізується там, де 

вона втілюється, у тому, що вона створює. Потреба самореалізації дійсно за 

своєю суттю є  людською якістю, але вона існує не у формі підвищення уваги 

до себе, болісної рефлексії та самовдосконалення, а у формі прагнення щось 

створити, залишити по собі слід. Таке розуміння повністю підтримує думку 

С.Рубінштейна про те, що саморозвиток і самовиховання особистості 

полягають не в якійсь ізольованій медитативній "роботі над собою", а в 

активній реальній зовнішній діяльності. Вітчизняна філософсько-

психологічна традиція виходить із суперечливої єдності опредметнення-

розпредметнення. Якщо опредметнення є самореалізацією людини, внаслідок 

чого виникає "продукт", то розпредметнення є зворотним процесом –  це 

активність, яка призводить до розкриття людиною предметної сутності 

об'єкта, присвоєння її і перетворення у своє  психічне. "Розпредметнення, –  

зазначає Г. Батищев, –  це універсальний "перекладач" природи і предметних 

форм культури на "мову" сутнісних сил суспільної і такої, що спілкується з 
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іншими індивідами, людини, тобто на суб'єктивну "мову" самих здібностей як 

живої культури" (Батищев, 1967, с. 154). Те, що процеси (опредметнення і 

розпредметнення) відбуваються одночасно, означає, що самореалізація 

супроводжується прогресивною зміною внутрішнього світу особистості, його 

розвитком. Таким чином, самореалізація відбувається лише в такій діяльності, 

яка передбачає відкриття (розпредметнення) нових якостей, перспектив. Тобто  

передбачає розвиток і розширення усвідомлення (Максименко, 2004, с. 146-

149).  

Якщо розглядати поняття особистісне зростання, розвиток і 

саморозвиток особистості разом, можна помітити явні відмінності. 

Зростанням називають кількісні зміни, і якщо в процесі змін чогось у людини 

стає більше (впевненості, сили, швидкості реакції) при тому, що ці зміни 

відбувалися зсередини – в цьому випадку говорять про процес особистісного 

зростання. На відміну від кількісного зростання, розвитком називають якісні 

зміни. Якщо в процесі змін людина стає в чомусь важливому вже іншою, з нею 

відбувалися якісні зміни, кажуть про процес розвитку особистості. Зростання 

відбувається зсередини, розвиток – результат спеціального впливу ззовні. 

Відповідно, особистісне зростання – це збільшення потенціалу особистості 

через внутрішню динаміку особистості та її взаємодію з оточенням. На відміну 

від цього, розвиток особистості виробляється кимось – наприклад близькими 

або суспільством, якщо ж ініціатором цього розвитку є сама людина, то 

можемо говорити про саморозвиток особистості. 

Таким чином саморозвиток працівника ДСЗУ є психологічним 

механізмом розвитку особистості працівника ДСЗУ. Саморозвиток пов'язаний 

з життєдіяльністю, у межах якої він здійснюється, у нашому випадку – це 

професійна діяльність. При цьому саморозвиток працівника ДСЗУ буде 

безпосередньо залежити від його потенціалу особистості. А розвиток 

особистості – більш загальне поняття, що описує всі позитивні зміни в 

особистості як результат внутрішніх процесів і зовнішніх впливів. 

http://psychologis.com.ua/index.htm
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1. 2. Умови особистісного зростання людини у професійній 

діяльності 

Як видно з попереднього підрозділу, психічний розвиток особистості 

відбувається в певному середовищі. На процес розвитку можуть впливати 

різні умови та оточення: природні, культурні, соціально-побутові, а також 

люди, безпосередньо або опосередковано.  

Існуючі на сьогодні у наукових дослідженнях підходи до розуміння 

поняття середовища і його ролі в організації життєдіяльності людини свідчать, 

що розвиток людини взагалі і формування окремих його індивідуально-

психологічних характеристик, властивостей, процесів зокрема, залежить і від 

стану середовища (мікро, мезо чи макро) в якому цей розвиток здійснюється 

(Рудоміно-Дусятська, 2001; Льовочкіна, 2003). Макросередовище 

розглядається як глобальне поняття, що впливає не лише на окрему людину, 

але і на суспільство вцілому. Рівень мезосередовища є другим рівнем довкілля 

і тому пов'язаний уже з культурою, в якій перебуває особистість.  Рівень 

мікросередовища включає в себе внутрішній світ людини та безпосереднє її 

оточення: сім'ю, колег, одногрупників. Варто зазначити, що вплив усіх форм 

середовища дуже тісно переплітається. Наприклад, ті форми поведінки, які 

засвоюються у мікросередовищі, можуть переноситися на об’єкти середовища 

більш високого рівня – мезосередовища або макросередовища. І навпаки, 

суспільні норми та установки, корпоративні цінності можуть впливати на 

розвиток особистісних характеристик, особливостей характеру, ціннісних 

установок (Рудоміно-Дусятська, 2001, с. 71). Вплив середовища так чи інакше 

може формувати ключові риси характеру особистості, цілі, цінності та 

спрямовувати її саморозвиток.  

Професійне середовище діє у межах мезо- та мікросередовищ. Його 

варто розглядати як сукупність умов, у яких здійснюється професійна 

діяльність людини, в рамках якої відбуваються прийняття та усвідомлення 

вимог і культури суспільства до особистості та діяльності фахівця, 

досягаються цілі, вирішуються завдання і виконуються функції фахівців 
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одного професійного співтовариства, формується професійна самосвідомість.  

Зауважимо, що вплив професійного середовища на особистісний розвиток 

починається з моменту початку трудової діяльності та в подальшому триває 

до її закінчення. Тут варто звернути увагу, що інформаційні технології, 

технічне забезпечення дуже швидко розвиваються, що призводить до 

постійних змін ринку праці, вимагаючи від працівників самовдосконалення 

(Калениченко, 2018a). 

Методолог практичної психології, психології праці та профорієнтації 

Є.Клімов виділяє в професійному розвитку індивідуума (розвитку суб'єкта 

праці) п'ять основних напрямків, що представляють усі основні елементи 

психічного змісту цього розвитку. Розглянемо їх: 

1) надбання людиною все більш точної і широкої орієнтованості в 

навколишньому середовищі (природному, технічному, соціальному, 

інформаційному);          

2) формування спрямованості, зокрема трудової, професійної (розвиток 

потреби у продуктивній суспільно цінної діяльності); 

3) засвоєння (і вдосконалення як своїх надбань) суспільно вироблених 

способів дії і використання знарядь, засобів діяльності; 

4) формування системи стійких особистих якостей, що створюють 

можливість успішного виконання діяльності; 

5) розвиток знань про себе (Климов, 1988, с. 101-102). 

Зазначимо, що у професійній діяльності практично неможливо 

відокремити особистісну основу від професійної. У зв'язку з цим зміст 

професійної діяльності в максимальному ступені збігається з реалізацією 

головної потреби людини – бути особистістю, потреби до самоздійснення, 

самореалізації (Петровский, 1976). Особистісне зростання необхідне для 

професійного успіху, воно дає можливість досягати поставлених цілей і 

втілювати свої мрії в реальність. Поступове особистісне зростання молодого 

фахівця, безумовно, тягне за собою зміну змісту його професійної діяльності. 

Дослідження проблеми професійного саморозвитку в психології представлено 
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роботами з професійного становлення, психології професіоналізму, 

професійної придатності.  

Проблему професійного розвитку особистості розкриває акмеологічний 

підхід, що зародився у радянський період і розвивається на пострадянському 

просторі дотепер. Акмеологічна концепція розвитку професіоналізму 

особистості стверджує, що професіоналізм досягається в процесі формування 

професійно важливих здібностей, розвитку особистісно-ділових якостей, 

розширення простору особистості, її професійного і морального «збагачення», 

рефлексивної організації, рефлексивної культури, творчого та інноваційного 

потенціалу, мотивації досягнень, розкриття творчого потенціалу і наявності 

сильної й адекватної мотивації (Деркач та ін., 2003, с. 149-161).  

В. Зазикін  зазначає, що помірно виражені риси особистості, що 

знаходяться під контролем акцентуації характеру є визначальними 

особистісно-професійними якостями, що підкреслюють приналежність 

професіонала до «своїх» в професійному середовищі. У процесі становлення 

особистості неминуче виділяється період, пов'язаний із здійсненням вибору, 

підготовкою до здійснення і безпосереднім виконанням дорослою людиною 

єдиного типу діяльності, яка і стає для неї професійною (Зазикін, 2009, с. 2).  

Формування професіоналізму особистості є результатом її 

професіоналізації. Професіоналізація є процесом оволодіння необхідними 

професійними знаннями, вміннями і навичками, адаптацію до професійного 

середовища. Професіоналізація особистості в широкому значенні передбачає 

два взаємопов'язані компоненти: 

– психологічний аспект професіоналізації, відображений у понятті 

«професійний розвиток», а саме становлення професійної самосвідомості, 

розвиток внутрішніх особистісних структур індивіда;  

– соціальний аспект, відображений у понятті «професійна 

соціалізація», а саме формування професійних знань, умінь, навичок, 

засвоєння соціально-професійних норм, становлення особистості як суб'єкта 

професійної діяльності. 
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За твердженням Е. Зеєра професіоналізація не має часових і вікових 

обмежень. Вона закінчується в момент досягнення особистістю професійної 

зрілості, що виражається в досягненні професійної майстерності, але в той же 

час продовжується протягом усього життя людини як вдосконалення 

майстерності в рамках професійного розвитку (Зеер, 2003, с. 79-90). 

Автор також розглядає професійне становлення особистості як процес 

прогресивної зміни особистості під тиском соціальних впливів, професійної 

діяльності і власної активності, спрямованої на самовдосконалення і 

самоздійснення (Зеер, 2006, с. 14). Заглиблюючись у розгляд даного поняття, 

автор роз'яснює також поняття «професійного становлення суб'єкта» як 

частини онтогенезу людини з початку формування професійних намірів до 

закінчення активної професійної діяльності.   

Поняття «професійне становлення» за своїм значенням дуже тісно 

пов’язане з поняттям «кар’єрне зростання». К. МакДоналд  та Л. Хайт  

визначають кар’єрне зростання, як безперервний процес запланованих та 

спрямованих на досягнення життєвих цілей дій, за допомогою якого 

особистість проходить через серію етапів, кожен з яких характеризується 

відносно унікальним набором проблемних питань, тем та завдань. Кар’єрне 

зростання – це постійний розвиток, оволодіння навичками та їх застосування 

(McDonald &  Hite 2005, c. 418-439). 

Серед українських учених проблему особистісно-професійного 

розвитку розглядає Ярема (2012), розкриваючи психотехнології роботи з 

кадровим резервом для заповнення керівних посад в органах виконавчої влади.  

У вітчизняних наукових дослідженнях останніх років щодо 

акмеологічного підходу особливу увагу варто звернути на досвід 

гуманітарного (мистецького) ліцею при Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка, де у 2010-2016 роках відповідно до плану 

наукових досліджень МОН України проведено експериментальну роботу на 

тему: «Розроблення та становлення моделі акмеологічного навчального 

закладу». Програма дослідження передбачала виявлення впливу 
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акмеуправління, акмеологічного простору ліцею, та акмевиховання на 

формування різнорідних компетенцій та особистісних характеристик 

ліцеїстів (Власова та Никоненко, 2010). 

Професор Карамушка та ін. (2011, с. 109-149) у своїх дослідженнях 

виділяє психологічні компоненти та їх структуру, які грають ключову роль при 

підготовці майбутніх менеджерів: мотиваційний, когнітивний, операційний та 

особистісний. Також зазначається, що потенційно кожен працівник із 

позитивних можливостей внесення змін в організацію може вибрати для себе 

одну чи більше можливостей, які він раніше сприймав лише у негативному 

аспекті. Також Л. Карамушка та Ю. Рутина приділяють увагу у своїх 

дослідженнях особистісній та професійній самоактуалізації державних 

службовців (Карамушка та Рутина, 2018, с. 15-22). Авторами було виявлено, 

що серед державних службовців переважає тип, що у процесі самоактуалізації 

орієнтуються на «власні цілі», і недостатньою представлений тип державних 

службовців, яким притаманна «орієнтація на цілі організації» та власну 

«кар’єру». Більше половини опитаних державних службовців тією чи іншою 

мірою критично оцінюють можливості для їх самореалізації в організаціях 

системи державної служби. Л. Карамушка та Ю. Рутина відмічають, що 

отримані дані свідчать про необхідність здійснення спеціальної психологічної 

підготовки державних службовців з метою підвищення їх самоактуалізації. В 

процесі підготовки варто звертати увагу на забезпечення їх орієнтації на 

гармонійне поєднання як власних інтересів, так і інтересів організації, 

матеріально-сімейних та особистісно-творчих умов, а також організаційно-

психологічних умов організації діяльності в самих державних установах. 

Соціально-психологічні фактори корпоративної лояльності були 

дослідженні А. Трофімовим та іншими дослідниками. Автори встановили 

вплив системи цінностей працівників на їх самоефективність. Так, дотримання 

традицій, відповідність оточенню та спрямованість на безпеку показали 

зниження рівня самоефективності персоналу під час трудової діяльності. Що, 

у свою чергу, може свідчити про підсвідомий «блок», який заважає 
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особистості діяти креативно, відповідно до необхідних умов та обставин 

(Trofimov et al., 2019).  

Серед зарубіжних розвідок особливу увагу варто звернути на 

дослідження проф. А. Валікас. Його наукова діяльність присвячена одному з 

найважливіших питань, що дає змогу з’ясувати специфіку кар’єрного розвитку 

та навчання пов'язаних з професійними тенденціями серед працівників 

державного сектору Литви. Метою його досліджень є оцінювання та аналіз 

індивідуального рівня кар’єрного розвитку та пов'язані з цим навчальні 

конструкти, зокрема концепція кар’єри, кар’єрні прагнення, кар’єрні 

можливості, кар'єрні бар'єри, задоволеність кар'єрою, працевлаштування та 

оцінка придатності/непридатності системи навчання кар’єрного розвитку в 

литовській державній службі. Концепція кар'єри була оцінена за допомогою 

семантичної диференціальної методології.  Також досліджувані відзначили, 

що на державній службі (Литви) мають місце: відсутність кар'єрних 

можливостей, несприятлива кар’єрна політика стосовно державних 

службовців та переконання, що процеси відбору та просування по службі є 

несправедливими (Valickas &  Pikauskaine, 2015).  

На окрему увагу заслуговує розгляд питання про лідерство та його вплив 

на розвиток особистісних досягнень в умовах самореалізації.  Відповідно до 

теорії Роджерса (2001), кожна людина може розвивати і вдосконалювати 

закладений наявний у ній потенціал лідерства. Здатність вести за собою 

істотно підвищується під час дорослішання і придбання професійної 

майстерності та різноманітного життєвого досвіду. Головна складність 

полягає в тому, щоб правильно визначити сферу діяльності для найкращого 

застосування своїх сил. Лідерство як важливіший чинник забезпечення 

організаційної ефективності має дві головні функції, позитивну і 

негативну.  Позитивна  функція лідерства дозволяє 

мобілізувати  ресурси організації, надихає її членів, забезпечує максимальну 

ефективність у роботі й у житті. Негативна функція полягає в тому, що 

лідерство часто заважає людям "створювати" самих себе. Авторитет лідера 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
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"тисне" на іншу людину і не дає можливості розкритися. Часто це відбувається 

на підсвідомому рівні. Людина розуміє, що не є лідером, але внутрішньо з цим 

погодитися не може. Від цього виникають заздрість, внутрішні та 

зовнішні конфлікти. Саме тому важливо обрати свій стиль лідерства в 

організації, що як найкраще розкриває внутрішній потенціал самого керівника 

(лідера) і оточуючий його колектив. 

Поняття лідерства тісно повязане з емоційним інтелектом самого лідера. 

Під емоційним інтелектом (EQ) мається на увазі сукупність здібностей, що 

дають змогу людині усвідомлювати й розуміти як власні емоції, так і емоції 

оточуючих. Люди з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту здатні 

керувати своєю емоційною сферою, їхня поведінка більш гнучка, тому вони з 

більшою легкістю досягають поставлених цілей шляхом взаємодії з іншими 

людьми (Salovey & Mayer, 1990, с. 186). На сьогодні вже достеменно відомо, 

що без емоційного інтелекту ефективне лідерство неможливе. Один з 

засновників теорії  емоційного інтелекту Д. Гоулман наводить переконливі 

дані досліджень Гарвардського університету: успішність будь-якої діяльності 

лише на 33 % визначається технічними навичками, знаннями та 

інтелектуальними здібностями (тобто IQ людини), а на 67 % – емоційною 

компетентністю (EQ). Причому для керівників ці цифри різняться ще 

відчутніше: лише 15 % успіху визначається IQ, а 85 % – EQ. Автор стверджує, 

що мікроклімат у колективі на 50–70 % залежить від дій однієї людини – 

лідера. При цьому лише один окремо взятий організаційний клімат – емоційне 

ставлення людей до роботи – здатний пояснити 20–30 % відмінностей у 

продуктивності праці робітників. Саме емоційний стан керівника реально 

впливає на психологічний клімат у колективі, а тому й на ефективність праці 

співробітників (Гоулман, 2005, с. 104-106). 

У EQ можна простежити декілька рівнів. Перший – усвідомлення своїх 

емоцій, уміння визначити, яку емоцію відчуваєш на цей час, з’ясувати, які 

базові емоції покладено в основу складної емоції. Другий рівень – уміння 

керувати власними емоціями, визначати джерело і причину їх виникнення, 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
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ступінь корисності, змінювати інтенсивність емоцій, заміщати їх іншими. 

Третій – усвідомлення емоцій інших людей, визначення емоційних станів за 

вербальними і невербальними ознаками. Та четвертий рівень – управління 

емоціями інших людей, цілеспрямована дія на їх емоції. Сюди входить цілий 

комплекс навичок, пов'язаний з умінням заспокоїти іншу людину, вміння, 

навпаки, «заразити» позитивною емоцією. Звідси випливає, що емоційний 

інтелект – це самосвідомість, самоконтроль, соціальна чуйність та управління 

стосунками. Умілий оратор – лідер, здатний викликати у слухачів необхідні 

відчуття і емоції на нетривалий час. А лідер з високим рівнем емоційного 

інтелекту – не лише тактик, але й стратег, у змозі керувати своїм емоційним 

станом та станом співробітників протягом тривалого часу (Филатова, 2000, с. 

101). Облік рівня емоційного інтелекту при професійному відборі, атестації, 

можливість його розвитку в ході підготовки управлінських кадрів до 

організаційних змін дозволять більш якісно вирішувати завдання, які стоять 

перед сучасним керівником-лідером (Куценко, 2011, с. 32-38). Можливість 

підвищення ефективності управлінської діяльності особистості за допомогою 

розвитку її емоційного інтелекту відкриває нові перспективи інноваційного 

розвитку управління в цілому.  

Тому можна з упевненістю стверджувати, що емоційні ресурси будь-якої 

організації настільки ж значущі, як інші види ресурсів. Існує поняття 

«емоційний менеджмент» – управління емоційними ресурсами компанії з 

метою підвищення ефективності бізнесу. Саме тому важливо розглянути 

можливість розробки програми (чи її частини) розвитку емоційної 

компетентності для працівників ДСЗУ.  

Зауважимо, що професійний розвиток не є формально окресленим 

процесом, який має низку конкретних стадій і ступенів, які індивід повинен 

пройти, а, в першу чергу, є способом мислення. Як зазначено вище, багато 

вчених відзначають, що без бажання, постійного самовдосконалення і 

самодисципліни, досягти професіоналізму не можна. 
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Професійне середовище, в межах якого відбувається саморозвиток 

наших досліджуваних – це ДСЗУ. Державна служба зайнятості України 

призначена для реалізації державної політики зайнятості населення, 

професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та 

соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян (Постанова Кабінету 

Міністрів України, 2019). До складу ДСЗУ входять центри зайнятості різного 

рівня підпорядкування, центри організації професійного навчання і 

професійної переорієнтації населення та інспекції з контролю за дотриманням 

законодавства в сфері зайнятості населення. 

Відповідно до призначення ДСЗУ її функціями є: 

– аналіз і прогноз попиту та пропозиції на робочу силу, 

інформування населення та державних органів управління про стан ринку 

праці; 

– консультування громадян, власників підприємств, установ і 

організацій або уповноважені ними органи, які звертаються до служби 

зайнятості, про можливість одержання роботи і забезпечення робочою силою, 

вимоги, що висуваються до професії, та з інших питань, що є корисними для 

сприяння зайнятості населення; 

– облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань 

працевлаштування; 

– надання допомоги громадянам у підборі відповідної роботи і 

власникам підприємств, установ і організацій або уповноваженим ними 

органам у підборі необхідних працівників; 

– організація за потреби професійної підготовки та перепідготовки 

громадян у системі служби зайнятості або направлення їх до інших навчальних 

закладів, що проводять підготовку і перепідготовку працівників, сприяння 

підприємствам у розвитку та визначення змісту курсів навчання й 

перепідготовки; 

– надання послуг з працевлаштування та професійної орієнтації 

працівникам, які бажають змінити професію або місце роботи (у зв’язку з 



43 
 

пошуками високооплачуваної роботи, зміною умов і режиму праці тощо), 

вивільненим працівникам і незайнятому населенню; 

– реєстрація безробітних і надання їм допомоги в межах своєї 

компетенції, в тому числі й грошової; 

– участь у підготовці перспективних і поточних державної і 

територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності 

різних груп населення від безробіття; 

– психологічна підтримка безробітного чи особи, що перенавчається 

(Про службу зайнятості, 1990).  

Таким чином, маємо два вектори роботи ДСЗУ. Перший  стосується 

безпосередньо взаємодії з безробітними. Особа, що втратила роботу, дуже 

часто стикається зі стресогенним чинником «кризою безробіття», і потребує 

від фахівця служби зайнятості психологічної підтримки та допомоги. 

Другий вектор роботи ДСЗУ пов'язаний з професійною підготовкою 

працівників, що будуть надавати допомогу безробітному. Відповідно до 

завдань, які виконує Державна служба зайнятості, штат поділяється на 

адміністративний персонал (керівники Служби, управлінці, технічні 

працівники, допоміжний персонал та ін.) та  штат працівників, які 

безпосередньо консультують громадян, власників підприємств, установ і 

організацій  про можливість одержання роботи і забезпечення робочою силою, 

надають допомогу громадянам у підборі підходящої роботи, а власникам 

підприємств, установ і організацій  у підборі необхідних працівників. 

 Сучасний кадровий менеджмент Державної служби зайнятості України, 

як і будь-якої іншої  державної служби, повинен відповідати певним 

обов’язковим вимогам (модулям компетенції кадрів): 

– працівник ДСЗУ повинен мати професійну компетентність, яка 

включає специфічні знання, які необхідні в конкретному трудовому процесі 

(спеціальні знання, навички та вміння застосувати конкретні методи та 

прийоми для вирішення конкретних завдань); 
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–  працівник ДСЗУ має володіти прийомами, що належать до  

методичної компетенції; мати здібності до сприйняття та інтерпретації 

інформації, структурування проблем, системного мислення, розуміти та 

використовувати організаційні і соціальні зв’язки, що виникають у процесі 

трудової діяльності колективу; 

– працівник ДСЗУ повинен бути соціально компетентним; мати 

здатність до спілкування, співробітництва, вирішення конфліктів, здатність 

керувати співробітниками і підтримувати зовнішні комунікації (Дмитрієв-

Заруденко, 2010, с. 26-30). 

Тому завдання фахівців у системі державної служби зайнятості полягає 

не лише у виконанні певних функціональних обов’язків, а й в  організації 

надання відповідних соціальних послуг клієнтам служби, перш за все 

безробітним та роботодавцям. Зміни, які відбуваються у сфері сучасного 

виробництва та управління, визначають такі вимоги до персоналу ДСЗУ: 

– фахівець ДСЗУ повинен мати високий професійний рівень  у своїй 

сфері, володіти сучасними інформаційними технологіями; 

–  вміти адаптуватися до швидких змін ринку праці, сприймати та 

впроваджувати нові форми роботи; 

– бути готовим до прийняття власного відповідального рішення з 

метою досягнення стратегічних цілей організації (ДСЗУ). 

Досвід розвитку персоналу закордонних служб доводить доцільність 

оцінювати спеціалістів за такими напрямами: 

– здатність розуміти процеси на ринку праці та роль ДСЗУ; 

– здатність налагоджувати зв’язки; 

– здатність ефективно організовувати роботу; 

– здатність працювати як складова частина колективу; 

– здатність пристосовуватися до змін і використовувати 

інформаційні технології  (Туй, 2002, с. 162).  

Зарубіжні психологічні дослідження, присвячені працівникам державної 

служби варто розділити на дві категорії. До першої категорії буде відноситися 
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проблематика «сivil servants» (державних службовців). Наприклад у 

Великобританії так називають конкретно тих людей, які здійснюють 

управління національним урядом. Працівники усіх інших категорій (органи 

місцевого самоврядування, державні установи, поліція, вчителі, соціальні 

працівники тощо) називають «public sector employees» (працівники 

державного сектору), що відноситься до другої категорії і більше відповідає 

проблематиці нашого дослідження. Також варто зазначити, що у більшості 

західних країн, проблема безробітних є предметом діяльності саме соціальної 

служби (соціальних працівників), а не окремої Служби зайнятості. 

Дослідження бізнес-моделей діяльності європейських служб зайнятості 

чи підрозділів соціальних служ, їх основних компетенції, вступних вимог до 

нових співробітників, базове навчання і практики постійного професійного 

розвитку свідчать, що хоча посадові профілі наявні в усіх службах, існують 

різні підходи, які стосуються (European Commission, 2017a):  

– навичок та компетенцій, очікуваних від консультантів;  

– вимог до початкового рівня консультантів;  

– інвестицій у підготовку нових консультантів;  

– забезпечення постійної підготовки і професійного розвитку.  

У загальних рисах це розмаїття підходів пов’язане з різними моделями 

активізації, які використовуються служби із застосуванням ІТ-технологій у 

поєднанні з різними каналами надання послуг клієнтам (як безробітним 

шукачам роботи, так і роботодавцям), а також із можливостями їх 

самообслуговування. Проте можна визначити основні завдання щодо того, як 

консультанти з працевлаштування мають надавати послуги своїм клієнтам. 

Базові навички «Hard skills» включають: оцінювання і відповідні 

навички; навички комунікації; інтерв’ю/навички консультування; роботу в 

команді; ІТ-навички; планування та організацію; дослідження інформації і 

навички аналізу. М’які навички «Soft skills»: зорієнтованість на клієнтів; 

комунікація; визначення проблеми та рішення; мотиваційні навички; терпіння, 

розуміння і вміння слухати без висловлювання суджень, здатність забезпечити 
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довіру/надійність; навички ведення переговорів. Інші навички: гнучкість; 

оцінювання психологічного та соціального профілів; стресостійкість; навички 

фасилітації групи. Базові знання: професійної структури й класифікації 

професій; трудового законодавства; управління людськими ресурсами; 

вимірювання результативності (продуктивності); проведення 

моніторингу/контролю; соціального управління випадком (конкретною 

проблемою); концепцій добору працівників, працевлаштування, управління 

персоналом; професій; концепцій консультування; мереж, партнерства. 

Додаткові знання, пов’язані з умовами розвитку країни та специфікою 

надання послуг:  

– як правильно працювати незалежно один від одного; 

інноваційність/творчість;  

– знання поточної ситуації на ринку праці та його тенденцій; 

концепцій та заходів активної політики на ринку праці; 

– знання інструментів для надання індивідуальних послуг та 

практик активізації безробітних до пошуку роботи й працевлаштування, 

уразливих груп на ринку праці.  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі 

консультантів із працевлаштування та інших спеціалістів змінило відповідні 

профілі роботи, профілі компетенцій. У контексті початкового рівня освіти 

відносно низькі вимоги можна спостерігати у FOREM Бельгії, в ДСЗ Фінляндії 

та Франції, де бажано мати середню освіту, а в VDAB Бельгії, в службі 

зайнятості Кіпру, Литви, Мальти, Польщі, Румунії – середня освіта має 

важливе значення. У Німеччині з середньою освітою приймають стажистів для 

подальшого «внутрішнього» зростання, якщо необхідний профіль 

компетенцій радника з працевлаштування визначається безпосереднім 

керівництвом (European Commission, 2017b).  

Існує також група країн, які вимагають освітнього рівня зі ступенем 

бакалавра, ступенем магістра чи завершеної післядипломної освіти з 

отриманням відповідного ступеня. До неї входять служби Франції, Німеччини, 
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Литви, Португалії та Австрії. В Естонії необхідно мати вищу фахову освіту. 

Однак більшість цих країн зосередилися на процесі навчання консультантів із 

працевлаштування та інших за рівнем посад, розвитку необхідних для них 

компетенцій безпосередньо на робочих місцях в агентствах, службах і центрах 

зайнятості різного рівня. Найвищі вимоги до початкового рівня освіти 

спостерігаються в службі Угорщини і Хорватії (ступінь магістра). 

Безперервний професійний розвиток (БПР) є основним компонентом у 

визнанні професії і підтримці професійних стандартів. БПР передбачає 

підтримання знань, навичок та практичного досвіду у професії і може 

охоплювати будь-які види діяльності, включаючи формальне, структуроване 

навчання, а також його неформальні методи. Шляхом безперервного 

професійного розвитку співробітники мають змогу поглиблювати свою 

компетентність, що додає їм упевненості та віри в себе, підносить планку їх 

поінформованості, участі у визначенні й управлінні кар’єрними цілями, 

мотивує навчання, підвищення рівня та якості професійних навичок. Найбільш 

ефективним, як свідчать дані досліджень та опитувань, БПР є тоді, коли 

фокусується на визначенні цілей та досягненні результатів, а не моніторингу 

того, що зроблено, або витраченого часу. Більшість європейських служб 

забезпечують навчання та безперервний професійний розвиток, часто 

визначаючи мінімальну кількість навчальних днів, наприклад 5 днів протягом 

року в Португалії, Франції, Німеччині та багатьох інших країнах. Однак цей 

критерій розглядається як мінімальний за тривалістю і доповнюється 

заходами, що формально закріплюють процес підвищення кваліфікації й 

підтримку БПР у межах усієї організації зайнятості. Позитивними прикладами 

з практики є профілі компетенції та індивідуальні плани розвитку, включені 

до структурованих і регулярних процесів оцінки. Навчання, зазвичай, 

безпосередньо й чітко пов’язане з конкретними ситуаціями на робочих місцях, 

завданнями та потребами навичок, а його процес поєднується з очікуваними 

результатами, які визначаються до початку навчання та розвитку (Сєнкевич, 

2013). 
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Європейські відділення зайнятості у контексті початкового навчання, 

професійної освіти, підвищення кваліфікації та безперервного професійного 

розвитку мають різні інституційні можливості, стилі, методи та мотиви, а саме 

(European Commission, 2017 а, b):  

– вищі школи (наприклад, Німеччина має Вищу школу бакалаврату 

й Академію управління; Австрія наразі створила Університет у місті Лінц; 

Хорватія відкрила Навчальний центр ринку праці; спеціалізовані регіональні 

навчальні центри Франції та Великобританії); 

– змішане навчання, використовуючи поєднання практичного 

досвіду та навчання, яке включає самооцінку й оцінку лінійного менеджера (в 

Естонії, Португалії, Фінляндії); 

– ефективне навчання на робочому місці (коучинг та наставництво, 

метод навчання рівний-рівному, а також цільові конференції). 

Донедавна працівники ДСЗУ мали статус державних службовців і їх 

діяльність регламентувалася Законом України «Про державну службу», в 

якому чітко визначено, що просування державного службовця по службі 

здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття 

вищої посади. З 2015 року фахівці ДСЗУ втратили цей статус, хоча як і раніше, 

продовжують виконувати завдання і функції у сфері зайнятості населення, 

трудової міграції та соціального захисту від безробіття, і працювати в 

державній структурі, яка є ієрархізованою та багаторівневою. Це дає 

можливість запропонувати нові підходи у системі кадрового забезпечення 

ДСЗУ, зокрема розвитку кадрового резерву служби (Матвієнко та Ортікова, 

2017, с. 116-117). 

Кадровий резерв –  це співробітники організації, що володіють 

потенціалом розвитку і плановані на горизонтальні і вертикальні переміщення, 

конкретні посади (це т.зв. оперативний кадровий резерв). Як засвідчує аналіз 

сучасного стану проблеми підготовки кадрового резерву, особливо в 

державних організаціях, на даний момент акцент робиться на розвиток: знань, 

умінь та навичок резервіста. Розвиток та формування особистісних якостей, 



49 
 

які важливі для вакантної посади, та, особливо, адаптація і соціалізація 

працівника на новій посаді – оминається. Також існує необхідність побудови 

певної системи навчання кадрового резерву організацій. З 500 опитуваних 

ейчарів та керівників компаній 75% починають займатися навчанням своїх 

працівників лише при необхідності, а в закладах освіти підвищення 

кваліфікації здійснюється, як правило, в межах відповідного функціоналу його 

управлінців (Результати соціологічного дослідження, 2016). 

Хоча у науковій літературі існує низка моделей кваліфікаційних 

характеристик, зокрема схема Роджера, схема класифікації Манро-Фрейзера 

(Армстронг та Шувалов, 2008, с. 344), схема В. Воронкової, які, з поміж інших 

вимог до кандидатів управлінських посад, містять вимоги до рівня їх 

психологічного стану, а саме – до рівня загального інтелекту і характеру та до 

особливостей власних інтересів (здатність до навчання; рішучість, емоційна 

стійкість, стресостійкість, здатність налагоджувати контакти з людьми, тощо) 

претендента, володіння якими є необхідним для адаптації й ефективної роботи 

працівника на конкретному робочому місці (Воронкова, 2004, с. 108). 

Варто зазначити, що починаючи з 2000 року всі центри зайнятості 

України базового рівня при наданні послуг шукачам роботи і роботодавцям 

користуються Єдиною технологією обслуговування незайнятого населення 

(ЄТОНН), а з 2007 р. – Єдиною технологією надання соціальних послуг 

(ЄТНаСП), які продемонстрували високу ефективність і набули визнання 

широкого загалу спеціалістів центрів зайнятості, закордонних фахівців. Дані 

технології, по суті, є описом функціональних процесів надання послуг 

безробітним громадянам (Туленков, 2010, с. 231). Однак в останні роки 

відбулися істотні зміни на ринку праці, зокрема поглиблення професійного 

дисбалансу між попитом роботодавців на працівників і пропозицією робочої 

сили, посилення впливу зовнішньої трудової міграції тощо. Відповідно до 

оновленого регламенту діяльності служби зайнятості (Регламент роботи 

центрів зайнятості, 2016) запроваджені в діяльність та підходи щодо 

універсалізації функціонально-просторових секторів центрів зайнятості та 
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функціональних обов’язків фахівців вимагають опанування ними нових 

навичок обслуговування клієнтів державної служби зайнятості (Діордіца та 

Чумакова, 2019, с. 157). З одного боку дана технологія покращує робочий 

процес кількісно, але з іншого – падає якість обслуговування. За В. 

Свістуновим (Svistunov, Kuzina, & Lobachev, 2020) проблема полягає в тому, 

що творча складова та мотиваційні установки співробітників зменшуються із 

збільшенням використання сучасних засобів інформаційних технологій. 

Разом з тим, професійні психологічні якості працівника ДСЗУ, що є 

похідними від його функцій, пов’язані з комунікативністю, порядністю, 

здатністю до колективної праці та наявністю організаційних здібностей. 

Відповідно, психологічні служби на етапах професійного відбору та 

професійної підготовки працівників Державної служби зайнятості повинні 

виявити та розвинути вищезгадані якості. Тому з січня 2019 року в Україні 

впроваджується інститут кар’єрного радника базі Інституту підготовки кадрів 

державної служби зайнятості України, що готує нових спеціалістів по роботі з 

безробітними. Адже в сучасних умовах виникає потреба розширення спектра 

послуг для клієнтів служби з урахуванням індивідуальних потреб, їх рівня 

професіоналізму, ступеня трудової мотивації та мобільності (Міністерство 

соціальної політики України, 2019). 

Відзначимо, що у нашому дослідженні особистісних чинників 

саморозвитку, ми будемо розглядати особистість, що одночасно 

перенавчається (на психолога) і працює з безробітними у ДСЗУ. Це доросла 

особистість (21-45 р.), що проходить етап професійної соціалізації, мета якої – 

робота за новою спеціальністю. Сам процес соціалізації проходить етапи, які 

тісно сполучені із так званими життєвими циклами людини. Життєві цикли 

особистості, у свою чергу, пов'язані зі зміною соціальних ролей, набуттям 

нового статусу, зміною способу життя тощо. На такому механізмі соціалізації 

будується так звана циклічна теорія соціалізації (згідно зі стадіями чи циклами 

індивідуального людського розвитку) (Коган, 1981, с. 43). За цією теорією 

формування особа проходить 8 стадій, які відповідають стадіям розвитку 
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особистості Е. Еріксона, на кожній із яких відбувається характерний процес 

сприймання та освоєння людиною соціального середовища: 

1. Дитинство, головне завдання якого є формування довіри до 

навколишнього світу завдяки батьківській турботі й любові; 

2. Раннє дитинство, де проходить формування почуття цінності своєї 

особистості та автономії; 

3. Дошкільний вік, вік гри, що відповідає 5-7 рокам – відбувається 

формування відчуття власної ініціативи; 

4. Шкільний вік, протягом якого дитина вчиться досягати поставлених 

цілей; 

5. Підлітковий вік, де вперше відбувається усвідомлення власної 

особистості, виникає почуття власної неповторності; 

6. Юність, що характеризується винекненням потреби і здатності до 

психологічної близькості; 

7. Дорослість, під час якої розкривається творчий потенціал особистості, 

відбувається продуктивна праця;  

8. Зрілість – виникає почуття задоволення від виконаного обов'язку. 

Нас буде цікавити саме сьома стадія, що відповідає дорослості, в межах 

якої особистість  стикається з проблемами творчого застою, реалізації 

накопиченого потенціалу. Розглядаючи дану проблему,  виділяємо декілька 

чинників, які обумовлюють соціальну ситуацію розвитку людини, що 

здійснює професійне перенавчання.  

Суттєвий чинник впливу на особистість у процесі професійного 

перенавчання в державній службі зайнятості –  кризовий стан людини (це 

може бути як  життєва криза, так і криза вікова). Кризу ми розглядаємо, як 

явище позитивне, те, що дає імпульс до подальшого вдосконалення 

особистості в її розвитку. 

У нашому випадку ми бачимо, що процес соціалізації осіб, які 

перенавчаються, суттєво видозмінився. Кризовий період індивідуального 

розвитку особистості збігається з потребою в її особистісно-професійній 
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соціалізації у новій професії та нових умовах її набуття.  Як наслідок, маємо 

наступний чинник впливу на формування цілісної особистості, яка потрапила 

на перенавчання в установу «Інститут підготовки кадрів Державної служби 

зайнятості України» – стресова ситуація. Особі доводиться багато чому 

перенавчатися та змінюватись особистісно: спочатку відходити від попередніх 

цінностей, норм, ролей, правил поведінки – спостерігаємо процес 

десоціалізації, а потім навчатися та освоювати нові цінності, норми, ролі, 

правила поведінки замість старих – спостерігаємо зворотний процес 

ресоціалізації.  Саме аспект соціалізації та ресоціалізації особистості що 

одночасно працює і перенавчається в державній службі  зайнятості, на нашу 

думку, буде істотно обумовлювати третій, культурний, чинник її успішного 

перенавчання, оскільки саме культура встановлює систему цінностей 

(Власова, 2011).  

Індивідуальна пізнавальна діяльність, що супроводжує повсякденне 

життя, і реалізується за рахунок власної активності індивідів в оточуючому 

культурно освітньому середовищі формує їх інформальну соціалізацію. 

Інформальна соціалізація включає суб’єктивне благополуччя, рівень 

самотності та рівень самоактуалізації. При цьому людина перетворює освітні 

потенціали суспільства в дієві чинники свого розвитку; неорганізований, не 

завжди усвідомлений та цілеспрямований процес, що триває упродовж усього 

життя людини (Власова та ін., 2019, с. 33). Інформальна соціалізація зумовлена 

особливостями особистості, такими як: емоційна складова та її розвиток, 

цікавість до навколишнього світу, впевненість у своїх силах навіть за умов 

невизначеності тощо. Тому головною функцією інформальної соціалізації є 

саме адаптація до нових умов, що дуже необхідно працівникам ДСЗУ, що 

перенавчаються. 

Працівникам Державної служби зайнятості України, які отримують 

вищу освіту з психології, доводиться опановувати нові цінності, норми, ролі, 

знання, правила поведінки, тощо, для засвоєння яких необхідною 

передумовою є постійне самоусвідомлення та самоорганізація особистості.  



53 
 

Існує декілька підходів до розуміння самосвідомості. Ми поділяємо 

точку зору С. Рубінштейна (2002), відповідно до якої під самосвідомістю 

розуміємо  усвідомлення і оцінювання людиною самої себе 

як суб'єкта практичної і пізнавальної діяльності, як особистості  (тобто своєї 

моральності та інтересів, цінностей, ідеалів і мотивів поведінки).  

Одна з відомих в сучасній психологічній науці модель структури 

самосвідомості запропонована К. Юнгом. Вона заснована на протиставленні 

усвідомлюваних і неусвідомлюваних елементів людської психіки. Автор  

виділяє два рівня самовідображення. Перший рівень – суб'єкт усієї людської 

психіки «самість», яка поєднує як свідомі, так і несвідомі процеси, тому її 

можна порівняти з поняттям «особистості». Другий рівень –  це форма на 

поверхні свідомості, усвідомлюваний об'єкт, свідоме «Я». Коли людина думає: 

«Я знаю себе», «Я відчуваю, що я втомився», то в цьому випадку людина є 

одночасно і суб'єктом, і об'єктом. Незважаючи на ідентичність «Я» - суб'єкта і 

«Я» - об'єкта, все ж їх необхідно відрізняти. Першу сторону особистості 

прийнято називати «Я», а другу –  «самістю».  Відмінність між «Я» і 

«самістью» відносна. «Я» є спостерігачем,  а «самість» – спостережуваним.  

Повертаючись до  теорі особистісних конструктів Дж. Келлі можна 

додати, що конструкт може мати дві функції, негативну і 

позитивну. Негативні конструкти можуть виникати неусвідомлено і заважати 

людині. Позитивні конструкти можна ініціювати за допомогою інтересів 

людини та її волі. За допомогою ініціації позитивних конструктів можна 

створити для себе новий сенс життя, перемогти хворобу, знайти гарну 

роботу. Людина сприймає ту чи іншу модель за умови, що вона узгоджується 

з її внутрішніми конструктами. Вищим ступенем розвитку людини вважається 

не лише сприйняття тієї чи іншої моделі, а вміння створювати свою власну. 

Коли ж людина шукає і знаходить нову модель сприйняття світу в собі, тоді 

з'являється додатковий сенс існування. Автор вважав, що це дає 

додаткову психологічну (чи життєву) енергію людині (Келлі, 2000). Дана 

теорія знайшла підтримку в роботах інших дослідників. Щоб ініціювати в собі 
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позитивні моделі або конструкти і перемогти негативні,  зокрема О. Большаков 

пропонує дотримуватися комплексу умов УПДРК: У –  усвідомленість, П –  

поступовість, Д –  достатність, Р –  регулярність, К – контроль (Большаков, 

2001, с. 210-214). Саме ці принципи, на думку автора, дають якісний стрибок 

у підсвідомості та свідомості людини.  

У досягненні професійного успіху важливу роль відіграє феномен 

мотивації. Проблема мотивів і мотивації поведінки є однєю зі стрижневих і 

найбільш дискусійних у психології. На думку  Б. Ломова, саме у мотивах і 

цілях  найбільш виразно проявляється системний характер психічного, саме 

мотиви і цілі виступають інтегральними формами психічного відображення, 

що і робить дану проблему такою складною і неоднозначною (Ломов, 1996, с. 

38). 

Мотивація є також основною складовою у ланцюжку як людина може 

працювати, і як людина хоче працювати. У сприятливому 

мотиваційному кліматі люди, як правило, працюють більш ефективно, аніж 

якби вони працювали самостійно. Атмосфера підозрілості й 

недоброзичливості, натомість, не сприяють ефективній роботі. Оскільки 

мотивація не є разовою акцією, такий процес вимагає постійної уваги від 

керівника.   

Під мотивами ми розуміємо активні рушійні сили, що визначають 

поведінку істот. Поведінка людини завжди вмотивована. Це може бути 

наполеглива робота, з натхненням і ентузіазмом, а може бути й ухиляння від 

роботи "на знак протесту". Поведінка також може мати будь-які інші форми 

прояву. Так, наприклад, мотивація досягнення, на думку Х. Мюррея, 

виражається в потребі долати перешкоди і досягати високих показників у 

праці, самовдосконалюватися, змагатися з іншими й випереджати їх, 

реалізовувати свої таланти і тим самим підвищувати самоповагу. Мотивація 

досягнення є одним з різновидів мотивації діяльності, пов'язана з потребою 

індивіда домагатися успіху й уникати невдачі. Формування мотивації до 
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успіху чи до уникнення невдачі залежить від умов виховання і середовища, а 

також:  

1) особистісних стандартів (оцінок суб'єктивної ймовірності успіху, 

суб'єктивної складності завдання);  

2) привабливості самооцінки (привабливості для індивіда особистого 

успіху або невдачі в даній діяльності);  

3) індивідуальних переваг типу атрибуції (приписування 

відповідальності за успіх або за невдачу собі або оточуючим обставинам) 

(Murray, 1938). 

Саме тому завжди варто шукати мотив поведінки. Чим вільніше ставала 

людина, тим важливішим ставало усвідомлення того, що нею рухає, що 

змушує приносити великі жертви і напружувати всі сили, роблячи свою 

справу, а що, натомість, навіть за сприятливих умов призводить до упертості, 

нудьги і байдужості. Перші систематичні дослідження в цьому напрямку були 

проведені Елтоном Мейо в 20-х р.р. ХХ ст. у США на заводах у місті 

Хоуторне. Дослідження проводилися протягом багатьох років. Основна увага 

приділялася вивченню зовнішніх умов праці. Вивчалися клімат, освітлення, 

колір робочих приміщень і машин, організація робочого місця, регулювання 

інтервалів у виробничому процесі тощо. Були створені умови для оцінки 

результатів експериментів. Відфільтрований результат звівся до формули: 

людям подобається відчувати свою значимість (Фосис, 2001, с. 50). 

Хоуторн поклав початок низки дослідницьких проектів і відкрив нові 

імена дослідників. Зокрема Е. Мейо став автором так званої змістовної теоріїї 

мотивації, яка полягає в тому, що внутрішній зміст людини, її потреби 

змушують  людину діяти. Основна думка такого підходу - мотивація 

ініціюється зсередини; погляди, цінності та вроджені здібності людини 

обумовлюють її потреби і, отже, мотивацію.  

При цьому допускається, що зовнішнє середовище, ситуація  і час 

можуть змінити внутрішній зміст людини, а, отже, і її мотивацію. Багато 

дослідників, серед яких А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. Макклелланда, 
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Ф.Герцберга, були прихильниками змістових теорій (Колот, 1998, с. 43-

47).   Так, у  моделі А. Маслоу подає таку ієрархію потреб, що змушують 

людину діяти чи працювати: фізіологічні; потреби в безпеці, стабільності, 

впевненості в майбутньому; потреби любові та причетності, спілкування; 

потреби у визнанні та самоствердженні; потреби в самоактуалізації 

й особистісному зростанні. Самоактуалізація займає найвищий ступінь у цій 

ієрархії, оскільки це найвищий ступінь вмотивованості людини, бажання і 

вольових зусиль, яких докладає людина для того, щоб стати тим, ким вона 

може і хоче стати. Самоактуалізуватися  означає досягнення максимуму свого 

потенціалу (Особистість, 1996, с. 112). 

Теорія іншого відомого дослідника К. Альдерфера базується на 

твердженні, що потреби людини можуть бути об'єднані в три великі групи: 

потреби існування, потреби зв'язку, потреби зростання (потреби у визнанні, 

самоствердженні та самовдосконаленні). Натомість американський психолог 

Д. Макклелланд вважав, що потреби групуються під впливом життєвих 

обставин, досвіду і навчання. Дослідник виділяв такі потреби: потреба 

досягнень (прагнення самостійно ставити і досягати мети більш ефективно, 

ніж раніше), потреба співучасті (прагнення до дружніх відносин з 

оточуючими, спілкування, роботі з людьми), потреба панувати (одні люди 

бажають панувати заради володарювання, інші – заради досягнення 

цілей). Такі потреби не розташовуються ієрархічно, як у попередніх теоріях, а 

взаємно впливають одна на одну. Так, якщо людина займає керівну посаду, то 

з одного боку, вона повинна задовольняти домінуючу потребу свого 

підлеглого, а з іншого – сприяти розвитку в нього тих потреб, які необхідні для 

роботи. Таким чином потреба володарювання заради досягнення мети з 

розвиненою потребою співучасті або досягнення можуть давати хороші 

результати в роботі (Колот, 1998, с.51-53).   

Один з авторів теорій мотивації Ф. Герцберг виділяв дві групи факторів 

потреб, що впливають на майбутню мотивацію індивіда: зовнішні 

(заробіток, умови праці, статус, режим роботи, міжособистісні відносини, 
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ступінь контролю за роботою) та  мотивуючі (можливість росту, визнання, 

просування кар’єрними сходами, власне робота). Кропітке дослідження 

дозволило науковцеві  зробити оригінальний висновок: усунення факторів, що 

викликають зростання невдоволеності людини, не обов'язково призводить до 

збільшення задоволеності і навпаки. Тому першочергову увагу варто 

приділяти невдоволеності людини, і тільки потім, за допомогою мотивуючих 

факторів, необхідно забезпечувати задоволеність (Колот, 1998, с. 53-

55). Процесуальні теорії мотивації базуються на положенні про те, що 

мотивація  індивіда  виникає  в  процесі  будь-якої  дії  чи праці.  Процес  

ініціює майбутню мотивацію людини (теорія очікування 

В.Врума, Теорія справедливості С. Адамса, модель Л. Портера - І. Лоулера, 

теорія постановки мети Е. Лока).  

Нове тисячоліття відкрило інші підходи до мотивації особистості - 

наприклад, концепцію партисипативного управління (Большаков, 2001, с. 69). 

Згідно з цієї концепцією, мотивувати працівника можна зацікавленістю в тому, 

як його робота позначається на діяльності всієї організації, 

прагненням брати участь у формуванні організаційних процесів. Якщо 

працівник відчуває потребу у собі з боку роботодавця, усвідомлює свою 

значущість, зв'язок між ініціативою і винагородою, користь від роботи такого 

працівника буде більшою.  

Інтегративним показником, що відображає добробут-неблагополуччя 

стану особистості в трудовому колективі, є задоволеність працею, яка містить 

оцінки інтересу до виконуваної роботи, задоволеність взаєминами зі 

співробітниками і керівництвом, рівень вимог (претензій) у професійній 

діяльності, задоволеність умовами організації праці тощо.   

Серед сучасних зарубіжних досліджень, присвячених мотивації 

персоналу, увагу заслуговує дослідження американок Таммінги та Е. де Буер, 

присвячені проблемам мотивації досягнення та особистісного розвитку. 

Авторки опублікували дані, які продемонстрували зв’язок між цими 
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показниками (0,54). Фактор особистості «старанність», також показав вплив 

на показник особистісного розвитку (Tamminga and Elsbeth de Boer, 2018).  

Цікавих результатів отримали дослідження професора Е. Кося, які 

присвячені факторам мотивації, що впливають на результати роботи 

державного службовця в Державній адміністрації м. Косово. Увага 

зосереджується на заробітній платі як мотиваційному чиннику діяльності 

державних службовців у державній місцевій адміністрації.  

Крім матеріальної мотивації, авторкою виділяється можливість 

працювати вдома у зручний час. Гнучкий робочий час, на думку дослідниці, є 

важливим фактором.  Пов'язуючи винагороду з працездатністю працівників, 

ви можете підвищити мотивацію працівників та досягти виграшних 

результатів. Тут мається на увазі, що деякі види роботи необов’язково 

виконувати сидячи в офісі з 9.00 до 18.00. З розвитком сучасних технологій 

навіть зустрічі можна проводити через Skype-конференцію чи ZOOM, при 

цьому знаходитися вдома. Якщо оплата праці залежить безпосередньо від 

виконаної роботи, це дає можливість працівникам біше можливостей заробити 

і не перекладати відповідальність на обставини (затори, проспав, дитина, 

погане самопочуття тощо). Головне результат. Звичайно, існують посади, які 

потребують безпосередньої присутності працівників, тому даний вид 

мотивації не є універсальним. Саме тому проф. Е. Кося звертає увагу, що варто 

розробити навчальні модулі для керівників у державних установах. Бо саме від 

них залежить атмосфера в трудовому колективі (Qosja, 2015).  

Важливо також відмітити, що кожен мотиваційний фактор впливає по-

своєму протягом певного часу, але разом вони безперервно працюють над 

створенням і підтримкою хорошого мотиваційного клімату. Також необхідно 

враховувати і фактор часу. Це зумовлено тим, що зміна мотиваційного клімату 

та продуктивності праці не відбуваються одночасно.  

Аналіз вищезазначеного дозволяє стверджувати, що організаційна 

культура часто значною мірою впливає на мотивацію досягнення 

індивіда. Організаційну культуру можна виразити через призму цінностей, 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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точок зору, очікувань, вірувань, традицій і норм поведінки, прийнятих 

більшою частиною членів певної організації. Саме від організаційної культури 

часто залежить в якому напрямку розвивається людина: у позитивному 

(відбувається особистісне зростання) або негативному (особистісне зростання 

обмежується) (Ангелів та Шувалов, 1976, с. 171).  

Таким чином, мотиваційна сфера особистості працівника державної 

служби може характеризуватися потребами достойного заробітку, 

комфортних умов праці, отримання статусу та визнання, можливості 

професійного росту та саморозвитку. Однією з основних умов подальшого 

розвитку особистості є результат ступеня усвідомлення причин виникнення 

спонукання, а також ступеня задоволення досягнення мети. При цьому 

організаційна культура і цінності Державної служби зайнятості можуть стати 

мотиваційним важелем для спонукання розвитку своїх працівників. На даний 

час існує необхідність здійснення спеціальної психологічної підготовки 

державних службовців з метою підвищення їх саморозвитку та 

самоактуалізації. Особливу увагу варто приділити кадровому резерву ДСЗУ, 

його відбору та розвитку необхідних компетенцій та універсальних навичок 

(soft skills). 

 

1. 3. Теоретична модель дослідження особистісних чинників 

саморозвитку працівників Державної служби зайнятості  

Узагальнення основних теоретико-методологічних та 

експериментально-практичних конструктів вивчення особистісного зростання  

та необхідних умов для саморозвитку дає всі підстави для розробки власної 

наукової позиції щодо дослідження особистісних чинників саморозвитку 

працівників Державної служби зайнятості.  

Перш за все представимо структуру саморозвитку особистості 

працівника ДСЗУ. В своїй структурі ми робимо акцент на теоріях та 

концепціях Л. Божович, розглядаючи особистість, що розвивається, як 

ініціатора власної активності, на яку впливають її потреби і мотивація; 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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Г.Батищева та С. Рубенштейна, що характеризують саморозвиток через 

активну зовнішню діяльність, спрямовану на пошук нових якостей; А. Деркач, 

В.Зазикіна та О. Власової – пов’язуючи особистісний саморозвиток з 

професійним розвитком. Було зазначено, що особистісний розвиток 

складається з великої кількості внутрішніх компонентів особистості, 

психологічний зміст яких показує їх відносну незалежність один від одного. 

Деякі більше належать до пізнавальної сфери, а інші – до соціальної, 

емоційної, вольової чи до мотиваційної. Таким чином, ми виділили 

компоненти саморозвитку працівника Державної служби зайнятості, що 

функціонально пов’язані між собою та взаємозумовлені: професійний, 

особистісний, мотиваційний та соціально-демографічний – зміст яких 

визначають функціональні компетенції професійної діяльності, індивідуальні 

відмінності, мотиви і соціальна ситуація розвитку (рис. 1.1.).  

 

Рис. 1.1. Структура саморозвитку працівника ДСЗУ 

 

Особистісний компонент передбачає сукупність особистісних якостей 

(індивідуальних відмінностей), які сприяють успішному саморозвитку 

працівників ДСЗУ. При виділенні особистісного компоненту саморозвитку ми 

орієнтуємося на структуру свідомості особистості, яка в основних складових 

передбачає: 
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 Рівень розвитку  емоційного та соціального інтелекту особи. 

Наскільки добре її «Я» диференціює свої та чужі емоції; 

 Усвідомлення себе як суб’єкта діяльності.  Проявляється як   

певний рівень самоактуалізації особистості, самоповаги та самоприйняття; 

 Усвідомлення особистістю змісту власних розумових процесів, у 

результаті чого можливе самоспостереження, самоаналіз, саморефлексія; 

 Рівень прагнень особистості, її спрямованість на самоконтроль, 

самоорганізацію, самовиховання, самовдосконалення, самопізнання та 

самовираження.  

Таким чином, особистісний компонент, об’єднуючи індивідуальні 

відмінності працівника ДСЗУ та безпосередньо необхідні професійні знання 

та навички, утворюють особистісний потенціал (потеніал розвитку 

особистості) (рис. 1.2.). 

 

Рис. 1.2. Особистісний компонент саморозвитку працівника ДСЗУ 
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Зо словами Мурашко (2010, с. 199-200), якщо можливості особистості 

проявляються в безпосередньо спостережуваній ситуації, то особистісний 

потенціал формується, накопичується, розвивається нерідко у прихованій від 

спостереження формі і тільки після цього виявляється в актуальній ситуації. 

Тому поняття «потенціал» перебуває в нерозривному зв'язку з категорією 

«розвиток», що обумовлює його приховану динамічну природу. Потенціал 

існує саме як можливість, яка носить прихований характер до моменту її 

прояву, коли потенціал «викликається» на поверхню буття силою обставин. 

Важливими для розуміння сутності потенціалу є праці Л. Виготського, Г. 

Костюка, С. Максименка, в яких потенціал розглядається у взаємозв'язку з 

діяльністю. Потенціал не існує сам по собі як якась відособлена від діяльності 

сутність, а матеріалізується в різних видах людської діяльності. Особистісний 

потенціал, таким чином, завжди має діяльнісну природу. Це пов'язує в єдине 

ціле діяльність з виявленням, розвитком і реалізацією потенціалу 

(Максименко, 2006). Відзначимо, що потенціал особистості, вочевидь, 

безпосередньо пов'язаний з механізмами оволодіння діяльністю, включаючи 

необхідні для цього вміння, навички та діяльнісні компетенції. Дане 

твердження повністю відповідає характеристикам особистісного компоненту 

саморозвитку працівників ДСЗУ, що ми виділили. 

Визначивши основні компоненти саморозвитку особистості зазначимо, 

що їх детермінує. Загалом чинники  розділяємо на макрорівень, мезорівень та 

мікрорівень; зовнішні та внутрішні. До зовнішніх будуть належати чинники 

макрорівня та мезорівня. Особливості розвитку держави та суспільства в 

даний конкретний історичний період, професійне середовище та оточення. До 

внутрішніх чинників будуть належати чинники мікрорівня: 

 Соціально-демографічні чинники;  

 Особистісні чинники, пов’язані з особистісним потенціалом фахівців 

ДСЗУ; 

 Мотиваційні чинники, пов’язані з бажанням пізнавати себе і 

мотивацією досягнення успіху. 
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Вивчаючи мотивацію працівника Державної служби зайнятості до 

особистісного зростання та саморозвитку, ми акцентуємо увагу на 

відповідному комплексі особистісних характеристик, професійно важливих 

якостей та умов праці, які в сукупності визначають особистісні чинники 

саморозвитку фахівця.  

Таким чином ми припускаємо, що особистісні чинники саморозвитку, 

пов’язані з особистісним потенціалом фахівців ДСЗУ, який включає такі 

характеристики як: орієнтація у часі, креативність, розвинутий емоційний 

інтелект, відкритість досвіду, самоприйняття та пластичність поведінки, і 

детермінує мотиваційні чинники. А мотиваційні чинники, які включають у 

себе бажання пізнавати себе і мотивацію досягнення успіху, безпосередньо 

впливають на саморозвиток працівника ДСЗУ (рис. 1.3.).  

 

 

Рис. 1.3. Концептуальна модель впливу особистісних чинників 

саморозвитку працівників ДСЗУ 
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Перевірка даного припущення і буде метою нашого подальшого 

емпіричного дослідження. 

    

Висновки до першого розділу 

1. Незважаючи на різноманітність теоретико-методологічних 

підходів до вивчення змісту проявів зрілої особистості, проблема 

саморозвитку особистості працівників Державної служби зайнятості України 

є актуальною. 

2. Саморозвиток особистості працівника ДСЗУ – психологічний 

механізм розвитку особистості працівника ДСЗУ. Саморозвиток пов'язаний з 

професійною діяльністю особистості працівника Державної служби 

зайнятості та залежить від потенціалу особистості.  Це взаємодія соціального 

(робочого середовища) і особистісного (самоприйняття, самовдосконалення), 

зовнішніх (соціально-демографічних) і внутрішніх (особистісних та 

мотиваційних) чинників, мета якої полягає у поступовому, самостійному 

сходженні людини до акме.  

3. Критеріями саморозвитку є такі особистісні характеристики: 

самоусвідомлення та самоорганізація, цілісність особистості, суб'єктність, 

відкритість до отримання досвіду, комунікативна компетентність, 

креативність. Важливою психологічною характеристикою особистості, що 

саморозвивається є створення нею нової (своєї власної) моделі сприйняття 

світу.  

4. Основними мотиваційними факторами саморозвитку особистості 

працівника ДСЗУ можуть бути: висока заробітна платня, комфортні умови 

праці, вірогідність отримання статусу та визнання, можливість професійного 

росту. Важливо також відмітити, що кожен мотиваційний фактор може по-

різному впливати протягом певного часу. При застосуванні мотиваційного 

впливу варто враховувати, що зміна мотиваційного клімату та продуктивності 

праці не відбувається одночасно.  
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5. Оскільки особистісні якості людини, норми, ролі, правила 

поведінки, система цінностей розвиваються і формуються протягом всього 

життя, важливо, щоб у осіб, які надають допомогу безробітним, сформувалася 

мотивація до саморозвитку.  Ця ідея є ключовою для подальшого дослідження 

чинників особистісного розвитку кадрового резерву Державної служби 

зайнятості України. Передбачається також, розробити програму особистісного 

розвитку для кадрового резерву Державної служби зайнятості України. 
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РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ОСОБИСТІСННИХ ЧИННИКІВ 

САМОРОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ 

 

2. 1.  Організація та методи дослідження саморозвитку особистості 

Відповідно до плану дисертаційного дослідження, емпіричне 

дослідження проходило у 4 етапи.  

Мета емпіричного дослідження: виявити чинники що впливають на 

саморозвиток  працівників Державної служби зайнятості України та дослідити 

зв'язок між компонентами саморозвитку. 

Дана мета передбачає виконання  таких завдань:  

1. Провести адаптацію методики «Готовність до саморозвитку» В. 

Павлова українською мовою для подальшого застосування у дослідженні; 

2. Дослідити особистісний потенціал працівників Державної служби 

зайнятості України; 

3. Визначити ступінь готовності працівників ДСЗУ  до саморозвитку. 

Визначити їх мотивацію досягнення; 

4. Дослідити взаємозв’язок між компонентами особистісного 

потенціалу працівників ДСЗУ та їх готовністю до саморозвитку, мотивацією 

досягнення; 

5. Виявити чинники, що впливають на прагнення до саморозвитку 

особистості працівника ДСЗУ. 

Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань емпіричного 

дослідження, було обрано метод констатувального експерименту. 

Сформульовані такі гіпотези: 

1) Мотивація до саморозвитку працівників ДСЗУ залежать від 

особистісних та соціально-демографічних чинників: орієнтація у часі, 

креативність, розвинутий емоційний інтелект, відкритість досвіду, 

самоприйняття, пластичність поведінки, вік та освіта (ЕГ). 
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2) Мотивація до саморозвитку працівників ДСЗУ не залежать від 

особистісних та соціально-демографічних чинників (КГ). 

Саме тому, дослідження зосереджено саме на кореляційному та 

лінійному множинному регресійному аналізах. Такі типи досліджень 

характеризуються аналізом взаємозв'язків між змінними, їх впливом та мають 

розвідувальний характер. 

На першому етапі емпіричного дослідження було проведено адаптацію 

методики «Готовність до саморозвитку» В. Павлова українською мовою для 

визначення мотивів самовдосконалення у працівників Державної служби 

зайнятості України. Також на даному етапі був досліджений Соціально-

демографічний компонент саморозвитку працівників Державної служби 

зайнятості України. Встановлено їх: вік, стать, освіту та зайнятість. 

Другий етап показав рівень готовності до саморозвитку та визначив 

мотиви самовдосконалення працівників ДСЗУ. Було змодельовано 

психологічний портрет працівника Державної служби зайнятості України. 

Третій етап емпіричного дослідження було присвячено встановленню 

взаємозв’язку між особистісними характеристиками фахівців ДСЗУ та їх 

бажанням саморозвиватися, мотивацією досягнення за допомогою 

кореляційного аналізу. Також за допомогою лінійного множинного 

регресійного аналізу досліджувався вплив компонентів особистісного 

потенціалу працівника на  прагнення до пізнання себе та мотивацію 

досягнення. 

На четвертому етапі емпіричного дослідження досліджувався зв'язок 

соціально-демографічних характеристик з мотиваційним компонентом 

особистісного розвитку досліджуваних за допомогою таблиць взаємної 

зв'язності та хі-квадрату.  Визначалися критерії відбору працівників до 

кадрового резерву Державної служби зайнятості. 

На кожному з етапів дослідження використовувалися відповідні методи 

та методики дослідження (див.табл.2.1.). 
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Таблиця 2.1 

Співвідношення етапів та методів емпіричного дослідження 

Етапи  
Суть етапу та досліджувані 

складові саморозвитку 
Методи дослідження 

П
ер

ш
и

й
 

Адаптація методики «Готовність 

до саморозвитку» В. Павлова 

Тест «Готовність до 

саморозвитку» В. Павлова 

(Пєхота, 2009) та методи 

математичної статистики: 

кореляційний аналіз, 

коефіцієнт Альфа Кронбаха та 

факторний аналіз. 

Соціально-демографічний 

компонент 

Визначення: віку, статі, освіти, 

зайнятості, професійного 

середовища 

Анкетування та методи 

математичної статистики: 

кластерний аналіз методом К-

середніх для змінної Вік, 

частоти, описові статистики 

Д
р

у
г
и

й
 

Особистісний компонент 

Дослідження індивідуальних 

відмінностей працівників ДСЗУ 

Тест «Велика п’ятірка» 

(5PFQ), (Хромов, 2000) 

Визначення  рівня таких рис як: 

орієнтація в часі, пізнавальних 

потреб, пластичності поведінки, 

креативності та самопізнання 

Самоактуалізаційний тест – 

САТ (Ильин, 2012) 

Встановлення рівня 

інтраперсонального емоційного 

інтелекту особистості 

Тест на Емоційну 

самосвідомість О. Власової та 

М.  Березюка (див. додаток 4). 
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Мотиваційний компонент 

Визначення рівня самомотивації 

фахівців ДСЗУ 

Тест «Готовність до 

саморозвитку» В. Павлова в 

адаптації К. Калениченко 

(див. додаток 2.1.) 

Встановлення  рівня мотивації 

досягнення фахівців ДСЗУ 

Тест на діагностику мотивації 

досягнення А. Мехрабиана 

 (Дарвиш, 2003) 

Методи математичної статистики: частоти та описові статистики 

Т
р

ет
ій

 

Визначення та аналіз 

взаємозв’язку між особистісними 

вимірами працівників ДСЗУ та їх 

потребою в особистісному 

розвитку, мотивацією досягнення 

Двосторонній кореляційний 

аналіз Пірсона, який 

виконаний у  комп’ютерній 

програмі IBM SPSS Statistics 

(версія 20.0) 

Дослідження впливу проявів 

особистості працівника ДСЗУ на 

її прагнення до особистісного 

розвитку 

 

Лінійний множинний 

регресійний аналіз, який 

виконаний у  комп’ютерній 

програмі IBM SPSS Statistics 

(версія 20.0) 

Ч
ет

в
ер

т
и

й
 

Визначення взаємозв’язку між 

соціально-демографічним та 

мотиваційним компонентами. 

Визначення критерій відбору 

працівників до кадрового резерву 

Державної служби зайнятості. 

Таблиці взаємної зв'язності та 

хі-квадрат  IBM SPSS Statistics 

(версія 20.0) 

 

Використання тестових методик дало нам змогу зібрати кількісний та 

якісний матеріал з необхідної кількості досліджуваних. Застосування валідних 

та надійних психодіагностичних методик дало нам можливість робити 



70 
 

узагальнення, вивчати тенденції, порівнювати дані експериментального 

дослідження.  

Методи дослідження. 

П’ятифакторний особистісний опитувальник, який більше відомий як 

«Велика п’ятірка» (5PFQ), розроблений американськими психологами 

Р.МакКрае і П. Коста в 1983-1985 рр. На сьогодні тест-опитувальник «Велика 

п'ятірка» набув великої популярності і практичного значення. Зокрема 

українською мовою здійснена адаптація методики «Локатор  великої  

п’ятірки» Л. Бурлачуком та Д. Корольовим. У російському перекладі 

опитувальник був адаптований та стандартизований А. Хромовим (див. 

додаток 1). Відома японська версія «Великої п'ятірки» 5PFQ (упор. Хійджіро 

Теуйн), перекладена та адаптована в 1999р. до умов соціального середовища 

психологами Курганського державного університету.  

На думку його авторів, виокремлених на основі факторного аналізу 5 

незалежних параметрів цілком достатньо для адекватного опису 

психологічного портрета особистості, зокрема і працівника Державної служби 

зайнятості. Тест-опитувальник складається з 75 парних, протилежних за своїм 

значенням, висловлювань, що характеризують поведінку людини. 

Спонукальний (стимульний) матеріал має п'ятибальну оціночну шкалу (-2; -1; 

0; 1; 2) для діагностики ступеня вираженості кожного з п'яти факторів: 

екстраверсія – інтроверсія (F1 Екстраверся); прихильність – відособленість (F2 

Прихильність); самоконтроль – імпульсивність (F3 Добросовісність); 

емоційна нестійкість – емоційна стійкість (F4 Нейротизм); експресивність –  

практичність (F5 Відкритість досвіду) (Хромов, 2000, с. 23).  

Тест «Готовність до саморозвитку» В. Павлова, в адаптації 

К.Калениченко (див. додаток 2.1.). Тест призначений для визначення 

готовності до саморозвитку за наявністю і враженістю двох компонентів: 

мотиваційного (хочу пізнати себе) і операційного (можу саморозвиватися). 

Тест містить 14 суджень та передбачає відповіді «так» або «ні». Отримані 

значення досліджувані переносять на графік (див. рис. 2.1.): по горизонталі 
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відкладається значення ХПС («хочу пізнати себе») в діапазоні від 1 до 7, а по 

вертикалі - значення МСР («можу саморозвиватися») в діапазоні від 1 до 7. У 

двох координатах на графіку відзначається точка, яка «потрапляє» в один з 

квадратів: А - «можу саморозвиватися», але «не хочу пізнати себе»; Б - «можу 

саморозвиватися» і «хочу пізнати себе»; В - «не можу саморозвиватися» і «не 

хочу пізнати себе»; Г - «не можу саморозвиватися», але «хочу пізнати себе». 

(Пєхота, 2009, с. 30-33).  

 

Рис. 2.1. Структура тесту «Готовність до саморозвитку» 

 

Даний тест був адаптований українською мовою відповідно до правил 

на кафедрі психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка під час 

дисертаційного дослідження (аспірантка К. Калениченко, науковий керівник 

О. Власова) (див.додаток 2.2.). Станрадризація методики українською мовою 

проведена на студентах факультету психології Інституту підготовки кадрів 

Державної служби зайнятості України, загальна кількість яких становить 106 

чоловік. 

Фактори ХПС та МСР були отримані таким чином. Перш за все, 

чотирнадцять питань оригіналу були перекладені на українську мову на 

кафедрі слов’янської філології КНУ імені Тараса Шевченка. Отримані 

матеріали були запропоновані досліджуваним (N = 106) у якості стимульного 

матеріалу з іншими методиками дослідження особистісних чинників 

саморозвитку працівників ДСЗУ. Через два тижня учасники стандартизації 

методики пройшли вже оригінальну методику «Готовність до саморозвитку» 

російською мовою. Таким чином наша вибірка досліджуваних була одна для 
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стандартизації методики та для основного констатуючого експерименту. Тому 

детальний опис вибірки, її соціально-демографічні характеристики, будуть 

продемонстровані далі у розділі Учасники дослідження. 

Кореляційний аналіз між відповідними питаннями мовою оригіналу і 

українською мовою показав статистично значимий зв'язок (див.табл.2.2.). 

Найбільша статистична відповідність спостерігається між питаннями: 2, 6, 7, 

10 та 13 (r = 1). Найменша відповідність (r = 0,68) стосується питання № 4 «Я 

вірю, що все задумане мною обов’язково здійсниться», що може свідчити:  

1) про особливість сприйняття українцями російськомовної та 

україномовної версії питання; 

2) про неоднозначність даного запитання, що спонукає респондента 

відповідати по-різному в різний відрізок часу. 

Таблиця 2.2 

Кореляційні зв’язки між питаннями мовою оригіналу і 

українською мовою 

 1у 2у 3у 4у 5у 6у 7у 8у 9у 10у 11у 12у 13у 14у 

1р ,908 ,024 ,387 -,521 -,387 -,497 ,686 ,481 ,770 -,509 -,709 ,159 -,403 -,682 

2р ,109 1 ,125 ,574 ,447 -,049 -,158 ,109 -,158 -,072 ,207 -,196 ,465 ,251 

3р ,429 ,142 ,981 ,069 -,411 -,569 ,709 -,104 ,173 -,583 -,201 ,727 -,391 -,167 

4р -,083 ,159 ,431 ,680 ,138 ,056 ,120 ,450 ,161 ,036 ,355 ,165 ,159 ,393 

5р -,427 ,465 -,409 ,574 ,981 ,548 -,737 ,109 ,-158 -,072 ,207 -,737 1 ,752 

6р -,505 -,049 -,558 ,303 ,558 1 -,404 ,091 -,404 ,391 ,103 -,743 ,548 ,686 

7р ,737 -,158 ,723 -,423 -,723 -,404 1 ,158 ,373 -,413 -,576 ,543 -,737 -,554 

8р ,445 ,092 -,108 ,065 ,108 ,103 ,171 ,981 ,710 ,084 -,191 -,362 ,092 -,158 

9р ,720 -,178 ,165 -,413 -,165 -,395 ,390 ,720 ,978 -,404 -,563 -,018 -,178 -,542 

10р -,519 ,072 -,572 ,287 -,060 ,319 -,413 ,072 -,413 1 ,718 -,121 -,072 ,108 

11р -,720 ,223 -,202 ,720 ,202 ,091 -,587 -,185 -.546 ,704 ,981 ,119 ,223 ,443 

12р ,179 -,179 ,737 -,115 -,737 -,758 ,533 -,364 -.013 -,133 ,126 ,981 -,723 -,414 

13р -,427 ,465 -,409 ,574 ,981 ,548 -,737 ,109 -,158 -,072 ,207 -,737 1 ,752 

14р -,705 ,245 -,185 ,734 ,758 ,701 -,576 -,168 -,534 ,084 ,424 -,440 ,781 ,962 

 

У процесі стандартизації методики, в якому використовувалися 

різноманітні статистичні методи, що включали кореляційний аналіз та 

факторний аналіз, була підтверджена його двофакторна структура. 
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Обчислення коефіцієнту Альфа Кронбаха (0,678) показало внутрішню 

узгодженість параметрів тесту. 

Ідеально побудований опитувальник, що спирається на факторну 

модель, повинен мати незалежні, ортогонально розташовані відносно один 

одного фактори. Кореляційний аналіз тесту «Готовність до саморозвитку» 

показав, що зв'язку між факторами ХПС та МСР майже немає але він 

статистично значимий (r = 0,16,  p<0,05), що близько до ідеального показника. 

Факторний аналіз, результати якого продемонстровані в таблиці 2.3., 

виявив, що первинні компоненти добре групуються в два фактори (N = 106). 

Таблиця 2.3 

Структура тесту «Готовність до саморозвитку» 

Питання 

Факторні 

навантаження 

МСР ХПС 

1  -,867 

2  ,349 

3 -,627  

4 ,577  

5  ,931 

6 ,716  

7  -,700 

8 -,617  

9  -,874 

10  ,578 

11 ,864  

12 -,919  

13  ,927 

14 ,652  

 

Перевірка надійності тесту «Готовність до саморозвитку» здійснювалася 

методом повторного тестування на тих самих досліджуваних з інтервалом у 

шість місяців. Ретестова перевірка показала надійність обох факторів (ХПС R 
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= 0,34; р < 0,05; МСР R = 0,65; р < 0,01).  

Таким чином, адаптований українською мовою тест, показав себе як 

валідний та надійний інструмент для подальшого використання у 

дослідницькій роботі. 

Тест на діагностику мотивації досягнення А. Мехрабиана (див. додаток 

3). Даний тест призначений для діагностики двох узагальнених стійких 

мотивів особистості: мотиву прагнення до успіху і мотиву уникнення невдачі. 

При цьому оцінюється, який з цих двох мотивів у досліджуваного домінує. 

Тестом є опитувальник, що має дві форми: чоловічу (форма А на 32 питання) 

і жіночу (форма Б на 30 питань). Бали всієї вибірки досліджуваних 

ранжирують і виділяють дві контрастні групи: верхні 27% вибірки 

характеризуються мотивом прагнення до успіху, а нижні 27% - мотивом 

уникнути невдачі (Дарвиш, 2003, с. 132-137).  

Тест на Емоційну самосвідомість (див. додаток 4). Дана методика 

спрямована на діагностику інтраперсонального емоційного інтелекту була 

розроблена О.Власовою та М. Березюк на базі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Тест складається з 50 тверджень,  які 

потребують відповіді “Так” обо “Ні“ для оцінки п’яти шкал, що описують 

емоційну самосвідомість особистості: шкала «Диференціації емоцій», шкала 

«Вираження емоцій», шкала «Емпатії», шкала «Управління емоціями», шкала 

«Прийняття відповідальності». При обробці результатів варто підраховувати 

співпадіння з ключем. Сума балів по кожній шкалі зіставляється з  

показниками 3-х рівнів вираженості, яку вона діагностує: низького (0-3), 

середнього (4-7) і високого (8-10). 

Самоактуалізаційний тест – САТ (див. додаток 5). Це другий варіант 

російськомовної адаптації тесту самоактуалізації Шострома, розроблений на 

кафедрі соціальної психології МДУ (Ю. Альошина, Л. Гозман, М. Загіка і 

М.Кроз). Тест складається з 126-ти пунктів, кожен з яких включає два 

судження ціннісного чи поведінкового характеру. Досліджуваному 

пропонується вибрати те з них, яке більше відповідає його уявленням або 



75 
 

звичного прояву поведінки. Вимірювані параметри: орієнтація у часі; 

підтримка; ціннісні орієнтації; гнучкість поведінки; реактивна чутливість; 

спонтанність; самоповага; самоприйняття; уявлення про природу людини; 

синергія; прийняття власної агресії; контактність; пізнавальні потреби; 

креативність. САТ вимірює самоактуалізацію за двома незалежними одне від 

одного базовими шкалами (орієнтації в часі і підтримки) і 12-ти додаткових. 

Після проходження тестування «сирі» результати переводяться в стандартні 

Т-бали, на основі яких складаються профільні бланки. Чим вище бал за 

шкалою, тим сильніше виражена та чи інша особливість особистості, що є 

компонентом самоактуалізації. Згідно Шострома, велика частина людей, що 

самоактуалізуються, демонструють результати в межах приблизно від 50 до 65 

T-балів за більшістю шкал. Завершується дослідження побудовою 

індивідуального профілю особистості (Ильин, 2012, с. 322-334).  

 

Учасники дослідження: 

У дослідженні взяли участь загалом 106 студентів Інституту підготовки 

кадрів Державної служби зайнятості України, які є працівниками (чи планують 

ними стати) Державної служби зайнятості України міста Київ і проходили 

перенавчання (навчання) з метою отримання кваліфікації 

психолога.  Дослідження проходило протягом 2017-2018 р.р. Серед 

досліджуваних 98 жінок і 8 чоловіків віком від 19 до 43 років  (M = 30,89; SD 

= 7,74). М – середнє арифметичне (в математиці і статистиці) вибіркової 

сукупності - число, що дорівнює сумі всіх чисел множини, поділеній на їх 

кількість. Є однією з найбільш поширених мір центральної тенденції 

(Наслєдов, 2008, с.41). SD – стандартне відхилення, показник варіативності. 

Позитивне значення квадратного кореня з дисперсії (Наслєдов, 2008, с.45). 

Виходячи з величини стандартного відхилення (SD) можна припустити, 

що отримані описові значення дослідження будуть не повністю 

характеризувати генеральну сукупність (вибірку)  за деякими шкалами. Для 
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таких випадків ми провели кластерний аналіз методом К-середніх для змінної 

Вік (див. додаток 6).  

На таблиці 2.4. видно, що за результатами проведеного кластерного 

аналізу ми отримали три вікові групи: перша відповідає кластеру №2 (19-25 

років, з середнім віком досліджуваних 21), друга відповідає кластеру №3 (26-

35 років, з середнім віком досліджуваних 29), та третя, що відповідає кластеру 

№1 (36-43 років, з середнім віком досліджуваних 40).  

Таблиця 2.4 

Вікові групи досліджуваних 

Кластер Діапазон Середній вік Відсоток 

1 36-43 40 31% 

2 19-25 21 30% 

3 26-35 29 39% 

 

Розподіл генеральної сукупності досліджуваних на групи буде 

враховуватися у подальшому дослідженні впливу соціально-демографічних 

чинників на саморозвиток особистості працівника ДСЗУ. А також у тих 

випадках аналізу особистісних характеристик де величезна стандартного 

відхилення (SD) буде більшою за величину 2. Особливості статевих 

відмінностей у досліджені не порівнюються, оскільки репрезентативність 

нашої генеральної сукупності досліджуваних не забезпечена рівною кількістю 

чоловічої та жіночої статі.  

Що стосується інших соціально-демографічних характеристик, то 62% 

вибірки працюють у ДСЗУ, 26% мають часткову зайнятість і 11% не працюють 

(див.табл. 2.5.), при цьому,  76% не мають вищої освіти (див.табл. 2.6.). Даний 

склад вибірки відображає зміст соціально-демографічного компоненту 

саморозвитку працівників ДСЗУ і зумовлений необхідністю зібрати дані під 

час учбового процесу і можливістю подальшої корекційної роботи з цими 

особами. 
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Таблиця 2.5 

Зайнятість досліджуваних 

 Частота Відсоток 

Не працює 12 11,3% 

Працює 66 62,3% 

Часткова зайнятість 28 26,4% 

Усього 106 100,0% 

 

Таблиця 2.6 

Освіта та спеціальність досліджуваних 

Спеціальність Відсоток Освіта Відсоток 

Економіст-

бухгалтер 
18,5% 

Вища 
24% 

Військовий 8% 

Медсестра 5% 

Середня 

Майстер 

манікюру 
16% 

76% 

Туристичний 

агент 
15% 

Квітникар 9% 

Фотограф 7% 

Немає 

спеціальності 
23% 

Загалом 100,0%  100,0% 

 

Учасникам дослідження було запропоновано анкету, яка орієнтована на 

виявлення об’єктивних характеристик їхнього життя (вік; стать; особливості 

освіти, професії, попередньої та чинної професійної діяльності тощо) та 

батарею тестів на визначення вимірів особистості та мотивації досягнення. 

Завдяки анкетуванню у форматі паперу та олівця, порядок анкет та тестів був 

зафіксований та однаковий для всіх учасників.  
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2.2. Стан готовності до саморозвитку працівників Державної служби 

зайнятості України 

Спираючись на теоретичне положення про вплив власної активності 

особистості на особистісне зростання, було проведено аналіз особистісних 

проявів працівника Державної служби зайнятості України. Результати 

дослідження особистісного компоненту отримано за допомогою методик: 

«Велика п’ятірка» (рис. 2.2. – 2.6.; табл. 2.7.), методики «САТ» (табл. 2.8.) та 

тест на Емоційну самосвідомість  (табл. 2.9. – 2.12.). 

Для п’ятифакторної моделі особистості мінімальна кількість набраних 

балів для основного фактора дорівнює 15 і максимальна кількість - 75. Умовно 

бальні оцінки можна розділити на високі (51 – 75 балів), середні (41 – 50 балів) 

і низькі (15 – 40 балів).  Допоміжні фактори (підфактори) розкривають суть 

основного, максимальний бал кожного 15.  Спочатку варто звернути увагу на 

значення основних п’яти факторів (див. табл. 2.7.).  

Таблиця 2.7 

Рівень сформованості основних факторів особистості працівників 

ДСЗУ 

Прояви особистості Рівень сформованості 

М Низький% Середній% Високий% 

Екстраверсія 1 46,98 13 56,7 30,3 

Прихильність 2 55,85 15,1 81,7 3,2 

Добросовісність 3 45,40 26,5 54,5 19 

Нейротизм 4 53,51 9,5 26,4 64,1 

Відкритість досвіду 5 50,04 3,8 45,3 50,9 

 

Високі значення отримали фактори: «Прихильність» та «Нейротизм». 

П’ятий фактор «Відкритість досвіду» балансує між середнім та високим 

показником. Такі фактори як «Добросовісність» та «Екстраверсія» отримали 

середні показники. Варто зазначити, що опис основних факторів не дає 
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можливості розкриття їх змісту. Для детального опису зважаємо на підфактори 

кожного з основних факторів. Саме тому  у нашому дослідженні ми будемо 

розглядати кожен фактор окремо зі своїм змістом. 

Перший фактор «Екстраверсія» становить шкалу, яка вказує рівень 

екстраверсії – інтроверсії особистості. З рисунку 2.2. видно, що працівники 

ДСЗУ мають середній рівень екстраверсії (47 балів), що тяжіє до високого.  

 
Рис. 2.2. Середнє значення за фактором «Екстраверсія» 

 

Даний фактор розкриває такі риси особистості як: активність, 

домінування, товарискість, пошук вражень та пошук уваги. Якщо зважити, що 

максимальне значення підфакторів 15 балів,  можна говорити про середній 

рівень більшості цих показників у досліджуваних. Найнижче значення має 

підфактор – пошук вражень 7,9; що можна характеризувати як найменш 

значущий для особистості. Це свідчить, що досліджувані можуть відрізнятися 

товариськістю, люблять розваги і колективні заходи, мають велике коло друзів 
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і знайомих, відчувають потребу у спілкуванні з людьми, з якими можна 

поговорити і приємно провести час. 

Що стосується трудової діяльності, то більше віддадуть перевагу 

розвагам, ніж роботі. В роботі, як правило, орієнтовані на швидкість 

виконання завдання, від одноманітної діяльності швидше втомлюються, що 

може призвести до емоційного вигорання. Такі працівники будуть довго 

затримуватися на одному робочому місці і посаді, так як «щось» нове їх 

переважно не цікавить. До навчання ставляться посередньо, без ентузіазму. 

Можуть діяти імпульсивно, необдумано. Даний тип особистості може 

характеризуватися ослабленим контролем над почуттями і вчинками, тому 

спостерігається схильність до агресивності та емоційної збудженості. Такі 

люди більш чутливі до заохочення, зазвичай відчувають себе бадьоріше 

ввечері і краще працюють в другій половині дня. Загалом наші досліджені 

товариські особистості і можуть не погано працювати у команді, більше 

екстраверти ніж інтроверти. 

Другий фактор «Прихильність» становить шкалу, яка вказує рівень 

відособленості особистості (рис. 2.3.). 

 
Рис. 2.3. Середнє значення за фактором «Прихильність» 
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Видно, що досліджувані набрали досить високі бали – 55,8. 

«Прихильність» включає в себе такі риси особистості як: симпатія, співпраця, 

довірливість, розуміння іншого та повага до іншого. Високі значення 

відповідного фактора визначають позитивне ставлення особистості до людей. 

Такі особи можуть відчувати потребу бути поруч з іншими людьми. Як 

правило, це добрі, чуйні люди, уміють співпереживати, підтримують 

колективні заходи. Взаємодіючи з іншими наші досліджувані  скоріш за все 

будуть намагатися уникати розбіжностей з іншими в колективі, вони не будуть 

конкурувати та змагатися. 

Третій фактор «Добросовісність»  зазначає рівень самоконтролю. Як 

видно з Рисунку 2.4, працівники ДСЗУ мають середній рівень самоконтролю 

(45) та його складових: акуратність, наполегливість, відповідальність, 

стриманість та розсудливість.  

 
Рис. 2.4. Середнє значення за фактором «Добросовісність» 

 

Отримані дані характеризують досліджуваних як досить стриманих 

особистостей. Вони можуть час від часу проявляти вольові якості, але 
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намагаються при цьому не ускладнювати своє життя. Є висока ймовірність, 

що при досягненні мети не стануть проявляти наполегливості.  Для особи з 

середнім рівнем самоконтролю характерна природність поведінки, 

безтурботність, схильність до необдуманих учинків. Також є вірогідність, що 

досліджувані не заглядають у своє майбутнє, живучи тут і тепер. 

Четвертий фактор «Нейротизм»  свідчить про емоційну стійкість чи 

нестійкість особистості. Цей фактор у досліджуваних виражений високо (53), 

як видно з рисунку 2.5. «Нейротизм» включає такі риси: тривожність, 

напруженість, депресивність, самокритичність і емоційна лабільність. Високі 

значення за цим фактором характеризують досліджуваних, як нездатних 

контролювати свої емоції й імпульсивні потяги. У поведінці це може 

проявлятися примхливістю та ухиленням від реальності. Такі люди гірше 

працюють у стресових ситуаціях. При психологічній напрузі у працівників 

ДСЗУ буде знижуватися настрій, уповільнюватись мислення та рухова 

активність. Особистості з високим показником за шкалою Нейротизм схильні 

до заниженої самооцінки та болісного переживання невдачі. 

 
Рис. 2.5. Середнє значення за фактором «Нейротизм» 
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Останній п’ятий фактор «Відкритість досвіду» визначає експресивність 

– практичність особистості. На рисунку 2.6., значення по даному фактору 

знаходиться на межі середніх і високих значень, досліджувані набрали 50 

балів. Тобто, такі дані можна тлумачити як прояв експресивності більше ніж 

практичності особистості. Але, якщо розглянути окремо підфактори, то 

високими будуть лише: сензитивність та артистичність. Допитливість, 

цікавість і, особливо, пластичність поведінки – мають середні показники. Тому 

особистість буде схильна, у більшості випадків, проявляти риси 

безтурботності та легковажності. Досить показним буде схильність 

недостатньо серйозно ставитися до систематичної наукової діяльності. Така 

риса може проявитися у тому, що досягнення великих успіхів у навчанні та 

науці не буде характерним. Досліджувані можуть з підозрою ставитися до 

всього нового та радше віддадуть перевагу матеріальному благополуччю ніж 

особистому розвитку. 

 
Рис. 2.6. Середнє значення за фактором «Відкритість досвіду» 
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Наступним кроком у дослідженні особистісного потенціалу працівників 

ДСЗУ було визначення рівня самоактуалізації. Результати методики САТ 

інтерпретуються як: низькі (0 – 44), середні (45 – 55), високі (56 – 80). Варто 

відзначити, що у даному випадку у досліджуваних є суттєва різниця між 

показниками M та Md за шкалою «Прийняття агресії» (Таблиця 2.8.), що 

свідчить про неоднорідність нашої генеральної сукупності за даним 

показником. Це дає привід для припущення, щодо зв’язку відповідної шкали з 

віковою характеристикою досліджуваних.  

Таблиця 2.8 

Рівень самоактуалізації особистості працівника ДСЗУ 

Шкали Середнє Медіана Рівень  
Відсоток 

(накоп.) 

Орієнтація у часі 38,09 38 низький 58% 

Підтримка 51,54 53 середній 64,2% 

Ціннісні оріентації 52,9 54 середній 77,4% 

Пластичність поведінки 43,98 42 низький 52,8% 

Реактивна чутливість 43,73 43 низький 52,8% 

Спонтанність 53,6 52 середній 69,8% 

Самоповага 57,96 59 високий 77,4% 

Самосприйняття 46,11 46 середній 60,4% 

Уяв. про людську природу  57,88 59 високий 75,5% 

Синергія 48,58 47 середній 64,2% 

Прийняття агресії 57,56 67 високий 93,4% 

Контактність 51,2 50 середній 60,4% 

Пізнавальні потреби 47,43 46 середній 50,9% 

Креативність 41,03 38 низький 57,8% 

 

На таблиці 2.8. видно, що маємо шкали з низьким рівнем вираженості: 

«Орієнтація у часі» (38) та «Креативність» (38). Низький бал за шкалою 

орієнтація у часі може означати, що працівники ДСЗУ спрямовані лише на 
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один з відрізків свого життя, живуть чи минулим, чи майбутнім, чи 

сьогоднішнім днем. Тобто досліджувані не сприймають своє життя цілісно, що 

може заважати їм саморозвиватися. Шкала ж креативності свідчить про творчу 

спрямованість особистості працівника ДСЗУ, що також є необхідною 

складовою самоактуалізації. Разом зі шкалою «Креативність», шкала 

«Пізнавальних потреб» (46) утворює блок ставлення до пізнання. Таким чином 

видно, що досліджувані мають потреби у пізнанні, але недостатньо 

докладають зусиль для реалізації. Тобто маємо справу з мотиваційним 

компонентом у реалізації пізнання, що відповідає результатам попередніх 

методик. 

Досить низькими є також показники за шкалою «Пластичність 

поведінки» (43), що може слугувати перешкодою у здатності реагувати на 

нову ситуацію. Дана шкала доповнює шкалу «Ціннісної орієнтації» (54), разом 

вони утворюють блок цінностей. Працівники ДСЗУ за цим блоком розділяють 

цінності, що характерні для особистості в процесі самоактуалізації, але мають 

проблеми з реалізацією цих цінностей, оскільки не пластичні до змін. Щодо 

шкали «Підтримки»,  вона вимірює ступінь незалежності цінностей і 

поведінки суб'єкта від впливу ззовні, тобто наші досліджувані досить 

самостійні у своїх переконаннях, оскільки набрали середні результати (53). 

Наступна шкала «Реактивна чутливість» визначає,  якою мірою людина 

може відчувати свої потреби і почуття та рефлексує їх. Дана шкала йде у парі 

зі шкалою «Спонтанність», що показує здатність індивіда спонтанно і 

безпосередньо виражати свої почуття, утворюючи блок почуттів.  

Досліджувані набрали 43 і 52 бали відповідно за цими шкалам.  Тобто у 

працівників ДСЗУ можуть виникати труднощі з розрізненням своїх емоцій та 

почуттів у стресових ситуаціях, при цьому не буде проблем з емоційним 

проявом. Це той випадок, коли спочатку йде емоційне вираження, а потім 

рефлексія і аналіз ситуації. 

Шкали «Самоповага» (52) та «Самоприйняття» (59) утворюють блок 

самосприйняття. Маємо середні показники за цими шкалами, що характеризує  
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досліджуваних як здатних приймати себе такими як є, у більшості випадків 

незалежно від оцінки своїх позитивних рис і недоліків. Поважають себе за 

чесноти, але все ж більше звертають увагу на свої невдачі. 

Блок концепції людини включає шкали «Уявлення про природу 

людини» (59) та «Синергії» (47). У працівників ДСЗУ простежується 

схильність сприймати природу людської істоти вцілому як позитивну, 

оскільки показники шкал досить високі. Хоча розуміння цілісності світу і 

пов’язаності протилежностей, звичайно, є нижчими. Досліджувані у більшості 

випадків ставляться однаково добре до всіх людей, але все ж можуть віддавати 

перевагу деяким особам. Концепція уявлення про людину у досліджуваних, 

загалом, сформована позитивно, що допомагає їм у професійній діяльності, 

оскільки фахівець ДСЗУ повинен постійно контактувати з людьми різних 

прошарків населення. 

Останній блок, міжособистісна чутливість, характеризує шкали 

«Прийняття агресії» та «Контактність». За шкалою  Прийняття власної агресії 

маємо велику відмінність між значеннями M(56) Md(67), це означає, що 

досліджувані у своїх відповідях були не однорідними (респонденти набирали 

чи низькі бали, чи високі, майже без середнього значення). Оскільки медіана 

ранжує генеральну сукупність і ділить її навпіл,  нам варто аналізувати саме 

показник Md (медіани). Тому аналізуємо показники даної шкали як високі. 

Високий бал за шкалою свідчить про здатність індивіда приймати своє 

роздратування, гнів та агресивність як природний прояв людської природи. 

При цьому, працівники ДСЗУ здатні до встановлення емоційно-насичених 

контактів з людьми та до суб'єкт-суб'єктного спілкування, оскільки набрали 

високий бал (51) за шкалою «Контакність». Загалом міжособистісна 

чутливість добре розвинена у досліджуваних, що також допомагає їм у 

професійній діяльності. 

Якщо аналізувати загальний рівень самоактуалізації особистості 

працівника ДСЗУ, то для даної вибірки він є оптимальним середнім (середній 

рівень). Це хороший показник, оскільки свідчить про можливість особистості 



87 
 

саморозвиватися. Також відзначимо, що особистісний потенціал до 

саморозвитку у працівників ДСЗУ є. Але варто звернути увагу на деякі 

особистісні прояви (фактори особистості), зокрема орієнтація у часі, 

креативність, пластичність поведінки та реактивна чутливість, що показали 

низькі бали. Це ті характеристики особистості, при низьких значеннях які, 

можуть негативно впливати на процес саморозвитку працівників ДСЗУ. Але 

варто відмітити, що це ті особистісні прояви, над якими можна працювати, які 

можна розвивати. 

Спираючись на теоретичне положення про важливість емоційного 

інтелекту для саморозвитку в професійній діяльності працівників Державної 

служби зайнятості, ми дослідили вираженість емоційної самосвідомості 

досліджуваних, що показує їх емоційну компетентність. З таблиці 2.9. бачимо 

вираженість  емоційної самосвідомості за шкалами: Диференціація емоцій – 6 

з 10; Вираження емоцій – 6 з 10; Емпатія – 3 з 10; Управління емоціями 

фіксуємо 3 з 10; Прийняття відповідальності за свої емоції – 3 з 10. Відповідно 

маємо три показники низького рівня і два середнього. 

Таким чином видно, що шкали «Деференціація емоцій» і «Вираженість 

емоцій» мають середні показники. Тобто досліджувані добре розуміють своє 

ставлення до певних ситуацій і здатні виражати себе, поводитись емоційно. 

Проте, бувають ситуації, коли емоцій одразу багато, тоді досліджуваним 

важко їх диференціювати і адекватно проявляти. 

Таблиця 2.9 

Вираженість емоційної самосвідомості працівників ДСЗУ 

 
Деференціація 

Емоцій 

Вираження 

Емоцій 
Емпатія 

Управління 

Емоціями 

Відповідал. за 

свої емоції 

Середнє 6,15 5,84 2,88 2,69 2,5 

Медіана 6 6 3 3 2 

Рівень Середній Середній Низький Низький Низький 
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Що стосується зовнішнього вектору емоційної компетентності 

працівників ДСЗУ, то тут спостерігається емоційна скутість і навіть 

ригідність. Розглянемо більш детально частоту та відсоток набраних балів  

шкал, які мають низький рівень вираженості. На таблиці 2.10. видно, що 

схильність до емпатії у працівників ДСЗУ переважно низька у 66%: 1 – 16%,  

2 – 24,5% та 3 – 25,5%. Середній рівень емпатійності набрали 33,9% 

генеральної сукупності наших досліджуваних (4, 5 та 6 балів). Це дає підстави 

стверджувати, що більше половини працівникам ДСЗУ важко зрозуміти та 

емоційно відреагувати на почуття інших людей, співчувати або розділяти біль 

близької людини. 

Таблиця 2.10 

Рівень схильності до «Емпатії» у працівників ДСЗУ 

 Частота Відсоток Рівень 

Діапазон 

1,00 17 16,0% 

низький 2,00 26 24,5% 

3,00 27 25,5% 

4,00 26 24,5% 

середній 5,00 8 7,5% 

6,00 2 1,9% 

 

Шкала «Управління емоціями» демонструє вміння контролювати 

емоційний прояв особистості (Таблиця 2.11.). Це вміння низьке у 85% наших 

досліджуваних (13,2%, 28,3% і 43,4%) і лише 15% (5,7% і 9,4%) мають 

середній рівень. Це означає, що в емоційно заряджених ситуаціях у 

працівників ДСЗУ, скоріше за все, почуття будуть переважати над розумом. 

Емоції можуть стати на заваді раціональній поведінці. У професійному колі 

під час неочікуваних робочих ситуаціях можливий емоційний зрив на колегах 

чи підлеглих. Якщо ми розглянемо ситуацію, де наш фахівець служби 

зайнятості буде брати участь у діалозі з розлюченим (з поганим настроєм) 
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клієнтом, то скоріше за все такий працівник вступить у суперечку, не зможе 

стриматися. 

Таблиця 2.11 

Рівень «Управління своїми емоціями» у працівників ДСЗУ 

 Частота Відсоток Рівень 

Діапазон 

1,00 14 13,2% 

низький 2,00 30 28,3% 

3,00 46 43,4% 

4,00 6 5,7% 
середній 

5,00 10 9,4% 

 

Рівень відповідальності за свої емоції, представлений у таблиці 2.12., є 

низьким у 87% досліджуваних (13,2%, 43,4% і 30,2%).  

Таблиця 2.12 

Рівень «Відповідальність за свої емоції» у працівників ДСЗУ 

 Частота Відсоток Рівень 

Діапазон 

1,00 14 13,2% 

низький 2,00 46 43,4% 

3,00 32 30,2% 

4,00 10 9,4% 
середній 

6,00 4 3,8% 

 

Такий показник свідчить, що досліджуваним притаманні думки про те, 

що все, що трапляється у їхньому житті – це збіг обставин, який від них не 

залежить. Сприйняття критики у працівників ДСЗУ скоріше буде болісне  і у 

своїх невдачах вони будуть звинувачувати будь-кого, крім себе. Така 

особистісна риса дуже небажана для керівних посад чи таких, де важлива 

командна робота. Працівник просто може не захотіти нести відповідальність 

за свої помилки, що можуть вплинути на роботу усієї команди. Інші 13,2 % 
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генеральної сукупності досліджуваних мають середній рівень 

відповідальності за свої емоції. 

Згідно результатів вираженості емоційної самосвідомості 

досліджуваних можемо припустити, що працівникам ДСЗУ у своїй 

професійній діяльності будуть стикатися з великою кількістю непорозумінь і 

труднощами у спілкуванні з колегами, оскільки емоційна компетентність 

пов’язана із тим, наскільки ми схильні співпрацювати в команді. Особливо 

важко буде працівникам під керівництвом людини з такою низько вираженою 

емоційною самосвідомостю. 

Наостанок варто приділити увагу мотиваційному компоненту 

особистісного розвитку працівників Державної служби зайнятості України. 

Даний компонент досліджувався через визначення готовності фахівця до 

саморозвитку за допомогою відповідної методики В. Павлова, в адаптації К. 

Калениченко (див. додаток 2.1.), та через визначення вектора мотивації 

досягнення працівників ДСЗУ за методикою О. Дарвишева (табл. 2.13. – 2.14.; 

рис. 2.7. – 2.8.).  

Таблиця 2.13 

Готовність до саморозвитку працівників ДСЗУ 

Статистики ХПС МСР 

Середнє значення (M) 2,79 3,67 

Медіана (Md) 3,00 4,00 

Примітка: МСР = Можу саморозвиватися, ХПС = Хочу пізнати себе; 

1= низький рівень, 7=високий рівень 

 

Таблиця 2.13. показує значення M та значення Md (медіана) – це таке 

значення ознаки, яке ділить ранжовану сукупність даних навпіл так, що одна 

половина всіх значень стає менша медіани, а інша – більше (Наслєдов, 2008, с. 

41). У досліджуваних за шкалами МСР (Можу саморозвиватися) = 3,67 (4), по 

ХПС (Хочу пізнати себе) = 2,79 (3). Як бачимо, різниця даних показників 

незначна, говорить про нормальний розподіл вираженості показників. Для їх 

інтерпретації варто звернутися до графіку готовності саморозвиватися. 
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Таким чином, досліджувані мають виражений низький рівень бажання 

саморозвиватися у 77,4% наших досліджуваних (квадрати «А» і «В»). Щодо 

можливості саморозвитку, не варто трактувати показники однозначно, 

оскільки медіана розташована прямо на шкалі МСР (див. рис. 2.7.). Відповідь 

на питання «Чи є в них можливість саморозвитку, чи ні?» може бути досить 

субє’ктивна, оскільки непідлягається перевірці. Тому ми візьмемо до уваги, 

що працівники ДСЗУ скоріше відносяться до квадрату «А» - мають 

можливість саморозвиватися, але не хочуть пізнати себе. Тобто знижений саме 

мотиваційний компонент у процесі саморозвитку. Операціональний 

компонент можливості саморозвитку ми розглядати як основний поки не 

будемо. Але будемо мати на увазі, що досліджувані мають певні труднощі 

щодо можливості та умов саморозвитку.  

 

Рис. 2.7. Рівень готовності до саморозвитку працівників Державної 

служби зайнятості 

 

Такі данні свідчать про низьку готовність до саморозвитку та 

самопізнання у 77,% досліджуваних, а також про майже неможливість 

досягнення  професіоналізму в будь-якій діяльності. Однією з причин такої 

низької зацікавленості можна відзначити організацію робочого процесу в 

Державній службі зайнятості України, яку ми розглянули у першому розділі, 

опрацьовуючи літературу за даним напрямом. Заздалегідь прописані чіткі 

посадові інструкції, з одного боку, є позитивним кроком, оскільки 

пришвидшують час реагування на заявки безробітних, але з іншого –  таке 

чітке виконання посадових інструкцій  може повністю виключати потребу в 
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саморозвитку: креативності, емоційного інтелекту, пластичності поведінки та 

ін. А це, як ми виявили у теоретичному аналізі, є необхідною складовою у 

професійній діяльності фахівця Державної служби зайнятості (Калениченко, 

2018b). 

Визначивши, що готовність до саморозвитку у досліджуваних низька за 

рахунок саме мотиваціного компоненту, ми дослідили мотивацію досягнення 

успіху та уникнення невдачі працівників ДСЗУ.  

Мотивація досягнення у досліджуваних (див. табл. 2.14.) нижча за 

середню: M дорівнює 93, а Md – 85 зі 163 максимально отриманих у 

досліджуваних та з 210 передбачених методикою. Оскільки при оброці даної 

методики важливим є ранг отриманих результатів,  ми будемо спиратися саме 

на показник медіани (Md). Велике стандартне відхилення (21) може свідчити 

про наявність зв’язку мотивації досягнення з віковими особливостями 

досліджуваних, тому це важливо перевірити в процесі дослідження.  

Таблиця 2.14  

Тенденція мотивації досягнення працівників ДСЗУ 
 

Статистики Значення 

Середнє значення 93 

Медіана 85 

Мода 83 

Мінімум 57 

Максимум 163 

Стандартне відхилення 21 

 

При розподілі балів центральним значенням для респондентів є 

показник 85 (15,1%), про що свідчить медіана (Md), а більшість вибірки 

представлена значенням мотивації досягнення 83 (17,9 %). 

Таким чином можна інтерпретувати, що переважна кількість 

досліджуваних (49,1%) керується мотивом уникнення невдачі, 35,8% –  
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мотивом досягнення успіху, а 15.1% – знаходяться у нейтральній зоні росту. 

Мотив уникнення невдачі, у свою чергу, свідчить про зовнішній локус 

контролю у працівників ДСЗУ. Тобто, наші досліджувані залежні від оцінки 

оточуючих, вони будуть працювати і навчатися більше для оточуючих (для 

начальника, викладача тощо), ніж для себе, для свого розвитку. Як правило, це 

супроводжується невпевненістю у собі і проблемами з досягненням цілей, що 

ми і побачили у особистісному профілі досліджуваних за шкалою 

Добросовісність. 

Отримані результати співвідносяться з низькими показниками за 

шкалою «Хочу пізнати себе» і підтверджують раніше отримані дані (див. рис. 

2.8.).  

 

 
Рис. 2.8. Співідношення рівня мотивації досягнення з бажанням 

пізнати себе у працівників ДСЗУ 

 

Так, у тих досліджуваних, у яких рівень мотивації досягнення дорівнює 

85 балам (шкала по горизонталі), бажання пізнати себе дорівнює 3 (кольорове 

позначення у верхньому правому куті), таке співвідношення спостерігається у 

14 досліджуваних (шкала по вертикалі). При такому співвідношенні мотивації 
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досягнення та бажання пізнати себе можна прогнозувати, що якість 

навчального та робочого процесу досліджуваних значно знижується. Загалом, 

мотиваційний компонент саморозвитку працівників ДСЗУ представлений 

мотивом уникнення невдачі (49,1%) та небажанням пізнавати себе (77,4%), що 

показує їх неготовність до процесу саморозвитку. 

Проаналізувавши результати батареї тестів, ми можемо 

охарактеризувати профіль особистості працівника Державної служби 

зайнятості України. У відносинах з оточуючими це товариські люди, відкриті 

до спілкування та контактні, з легким і безтурботним ставленням до життя. Не 

будуть конкурувати, оскільки віддають перевагу комфортній поведінці.  

Емоційна сфера розвинена на середньому рівні. Працівники ДСЗУ добре 

диференціюють свої емоції, але можуть бути проблеми з їх адекватним 

проявом та контролем (особливо це стосується негативних емоцій). 

Емоційність може заважати раціональній поведінці у стресових ситуаціях. 

Розуміння емоцій оточуючих у досліджуваних розвинене гірше, але не 

однозначно погано. Проблеми можуть бути з почуттям відповідальності за 

свою емоційність. Працівники ДСЗУ не завжди розуміють наслідки своєї 

поведінки і скоріше будуть вбачати у своїх невдачах помилки інших, ніж свої. 

У трудовій діяльності зазвичай не люблять обтяжувати себе роботою, 

але сумлінно її виконують. Чутливі до заохочення та покарань, але через 

покарання  працездатність буде значно знижуватись, на це впливає низька 

самооцінка та імпульсивність. Працівники ДСЗУ не пластичні до змін, можуть 

важко сприймати нововведення. 

Щодо саморозвитку та самонавчання, скоріше за все, будуть виникати 

труднощі, оскільки спостерігається недостатньо серйозне ставлення до 

систематичної наукової діяльності. Працівники ДСЗУ відчувають недостатню 

потребу в особистісному розвитку, через що не докладають зусиль та не 

шукають способів, можливостей для розвитку (Власова & Калениченко, 2019). 
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2.3. Соціально-психологічні чинники, що детермінують 

особистісний розвиток працівників державної служби зайнятості України 

На сьогодні не визначеними залишаються відношення між 

мотиваційними характеристиками і особистісними вимірами працівника 

Державної служби зайнятості України, що ми і розглянемо у даному 

підрозділі. Тому, маючи результати окремих методів дослідження, можна 

перейти до другого етапу емпіричного дослідження – кореляційного аналізу, 

що у повному обсязі продемонстрований у додатках (див. Додаток 7). 

Перш за все нас цікавить зв'язок між шкалами «мотивація досягнення» 

та «ХПС», що утворюють мотиваційний компонент саморозвитку працівників 

ДСЗУ. Так, кореляційний аналіз підтверджує наявність двостороннього 

позитивного зв’язку між шкалами «Мотивація досягнення» та «Хочу пізнати 

себе», що ілюструє таблиця 2.15.  

Таблиця 2.15 

Зв'язок Мотиваційного компоненту саморозвитку з основними 

факторами особистості працівників ДСЗУ 
 

Фактори Мотивація 

досягнення 

ХПС 

 

Мотивація досягнення 1 ,475** 

ХПС ,475** 1 

МСР ,095 ,162 

Екстраверсія 1 ,197* ,151 

Прихильність 2 -,041 ,064 

Добросовісність 3 ,336** ,481** 

Нейротизм 4 -,207* -,077 

Відкритість досвіду 5 ,296** ,648** 

Примітка: *p<0,05., **p<0,01. 

ХПС = Хочу пізнати себе. 

МСР = Можу саморозвиватися. 
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Рівень значущості становить (p<0,01), r = 0,48, що можна інтерпретувати 

як досить сильний для даного дослідження. Тобто, зі збільшенням показника 

«Мотивація досягнення», у 48% випадків, показник «Хочу пізнати себе» буде 

мати тенденцію до збільшення. І навпаки, зі збільшенням показника «Хочу 

пізнати себе», у 48% випадків, показник «Мотивація досягнення» буде також 

мати тенденцію до збільшення. Даний зв’язок  демонструє тенденцію 

взаємозалежності  показників для працівників ДСЗУ і формує мотиваційний 

компонент особистісного розвитку. Особистість, що вмотивована досягати 

успіх буде зацікавлена у пізнанні себе, і, як наслідок, буде саморозвиватися. 

Шкала «Можу саморозвиватися» не має зв’язку зі шкалою «Мотивація 

досягнення», оскільки рівень значущості більший за 0,05. Тобто можемо 

робити припущення, що мотивація досягнення особистості, що працює з 

безробітними у ДСЗУ не залежить від її можливостей саморозвитку, лише від 

її бажання пізнавати себе. І, звичайно, не мають зв’язку між собою шкали 

«ХПС» та «МПС», оскільки вони знаходяться в одному тесті і демонструють 

достовірність отриманих даних дослідження. 

Що стосується особистісних характеристик, то таблиця 2.16. також 

демонструє зв'язок шкал «Мотивація досягнення» та «ХПС» з основними 

факторами (за методикою «Велика п’ятірка») особистості працівників ДСЗУ. 

Шкала «Мотивація досягнення» має сильний (p<0,01) двосторонній 

позитивний зв’язок зі шкалами: «Добросовісність» r = 0,34 та «Відкритість 

досвіду» r = 0,30. Слабкий (p<0,05) позитивний зв'язок маємо з фактором 

«Екстраверсія» r = 0,20.  Саме ці фактори особистості можуть мати вплив 

мотивацію досягнення особистості працівника ДСЗУ. 

Тобто, зі збільшенням показників мотивації досягнення 

«Добросовісність» буде мати тенденцію до збільшення у 34% випадків,  

«Відкритість досвіду» у 30%  випадків, а «Екстраверсія» у 20% випадків (і 

навпаки). Слабкий негативний зв'язок маємо з фактором Нейротизм r = -0,20. 

Тому зі збільшенням показників мотивації досягнення, нейротизм буде мати 

тенденцію до зниження у 20% випадків. 
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Таблиця 2.16 

Зв'язок бажання саморозвиватися у працівників ДСЗУ з 

фактором Екстраверсія  

 

Фактори Мотивація 

досягнення 

ХПС 

Екстраверсія 1 ,197* ,151 

Активність 1.1 ,340** ,540** 

Домінування 1.2 -,136 ,047 

Товариськість 1.3 ,167 -,076 

Пошук вражень 1.4 -,168 -,120 

Пошук уваги 1.5 ,266** ,153 

Примітка: *p<0,05., **p<0,01. 

 

Зв’язок між шкалою «Хочу пізнати себе» та особистісними вимірами є 

позитивним і сильним з фактором Відкритість досвіду  r = 0,65 та 

Добросовісність r = 0,48. Це означає, що у 65% випадків при збільшенні 

бажання пізнати себе, буде збільшуватися показник відкритості досвіду, а у 

48% буде збільшуватися показник добросовісності (і навпаки). Зв'язок зі всіма 

іншими факторами  не зафіксовано, оскільки статистична значущість більша 

за 0,05. 

Ще раз наголосимо, що за методикою «Велика п’ятірка» кожен головний 

фактор включає в себе підфактори, тому варто проаналізувати наявний зв'язок 

саме з підфакторами, оскільки  вони дають нам більш повну інформацію про 

можливий подальший вплив на особистість працівника ДСЗУ . Так на таблиці 

2.16. видно, що, хоча зв’язок мотивації досягнення з основним фактором не 

значний, всього r = 0,20,  він сильніший з показником активності r = 0,34 та 

показником пошуку уваги r = 0,27. Тобто, з усієї шкали «Екстраверсія» мають 

значення для мотиваційного компоненту саморозвитку працівника ДСЗУ 

лише підфактори «Активність» та «Пошук уваги». Також важливо відмітити, 

що у показника ХПС не має зв’язку зі шкалою Екстраверсія, але є зв'язок з її 
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підшкалою Активність r = 0,54. Тому у 54% випадків при збільшені активності 

буде збільшуватися бажання пізнавати себе (і навпаки). Інші підфактори не 

мають статистичної значущості для показника ХПС, тому і загальний зв'язок з 

фактором Екстраверсія відсутній. 

З фактором «Прихильність» не має зв'язку (p>0,05) ні в Мотивації 

досягнення, ні в ХПС. Але є слабкий (p<0,05) зв'язок між ХПС та підфактором 

«Повага до інших» r = 0,24 (див. табл. 2.17.).  Зі збільшенням бажання пізнати 

себе у 24% випадків буде збільшуватись повага до інших, і навпаки, що видно 

з таблиці. Тобто підфактор «Повага до інших» може мати вплив на бажання 

саморозвиватися і відігравати певну роль у процесі саморозвитку особистості 

працівника ДСЗУ, що ми дослідимо і перевіримо на наступному етапі 

дослідження. 

Таблиця 2.17 

Зв'язок бажання саморозвиватися у працівників ДСЗУ з 

фактором Прихильність 

 

Фактори Мотивація 

досягнення 

ХПС 

Прихильність 2 -,041 ,064 

Симпатія 2.1 -,119 -,026 

Співпраця 2.2 -,053 -,018 

Довірливість 2.3 ,072 ,117 

Розуміння  іншого 2.4 -,038 ,056 

Повага до інших 2.5 -,009 ,244* 

Примітка: *p<0,05., **p<0,01. 

 

Наступний фактор «Добросовісність» має сильний (p<01) двосторонній 

позитивний зв'язок з «Мотивацією досягнення» і «Бажанням пізнати себе». 

Але з таблиці 2.18. видно, що мотивація досягнення корелює з трьома 

підфакторами: «Наполегливість» r = 0,52, «Відповідальність» r = 0,30 та 

«Розсудливість» r = 0,47.  
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Таблиця 2.18. 

Зв'язок бажання саморозвиватися у працівників ДСЗУ з 

фактором Добросовісність 

 

Фактори Мотивація 

досягнення 

ХПС 

Добросовісність 3 ,336** ,481** 

Акуратність 3.1 -,102 -,021 

Наполегливість 3.2 ,525** ,745** 

Відповідальність 3.3 ,300** ,536** 

Стриманість 3.4 -,001 ,104 

Розсудливість 3.5 ,473** ,624** 

Примітка: *p<0,05., **p<0,01. 

Також з цими підфакторами спостерігається зв'язок у показника ХПС. 

Саме ці особистісні прояви (фактори) можуть істотно впливати на 

мотиваційний компонент саморозвитку працівників ДСЗУ. Особливо варто 

звернути увагу на двосторонній позитивний зв'язок між ХПС та 

«Наполегливістю» r = 0,75 і «Розсудливістю» r = 0,62. Можемо прогнозувати, 

за умови збільшення бажання пізнати себе у працівників ДСЗУ буде 

збільшуватися їх наполегливість у 75%,  розсудливість у 62% і їх 

відповідальність у 54% (r = 0,54). 

Як видно з таблиці 2.19., показник мотивації досягнення має слабкий 

(p<0,05) негативний зв'язок лише з підфактором «Напруженість» r = 0,21. 

Таким чином, зі збільшенням мотивації досягнення у 21% випадків буде 

зменшуватися саме напруженість, а не нейротизм загалом. Цікаво, що для 

показника ХПС буде спостерігатися слабкий негативний зв'язок з підфактором 

«Депресивність» r = 0,20. Саме зі зменшенням депресивності у 20% буде 

збільшуватися бажання пізнавати себе у працівників ДСЗУ (і навпаки). Такі 

зв'язки можуть свідчити і про вплив цих факторів на мотиваційний компонент 

саморозвитку, що варто перевірити у наступному етапі нашого емпіричного 

дослідження. 
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Таблиця 2.19 

Зв'язок бажання саморозвиватися у працівників ДСЗУ з 

фактором Нейротизм 

 

Фактори Мотивація 

досягнення 

ХПС 

Нейротизм 4 -,207* -,077 

Тривожність 4.1 -,084 -,008 

Напруженість 4.2 -,212* ,009 

Депресивність 4.3 -,183 -,207* 

Самокритичність 4.4 -,146 ,037 

Емоційна лабільність 4.5 -,014 -,044 

Примітка: *p<0,05., **p<0,01. 

 

Для показників мотивації досягнення та бажання пізнати себе також 

мають значення підфактори шкали «Відкритість досвіду». Як видно з таблиці 

2.20., мотивація досягнення позитивно корелює з цікавістю r = 0,29 і 

практичністю r = 0,30. Якщо у працівників ДСЗУ буде збільшуватись цікавість 

і практичність поведінки, у 29% і 30% відповідно буде збільшуватись 

мотивація досягнення. Бажання пізнавати себе буде рости у 49% при збільшені 

їх цікавості r = 0,49, у 28% при збільшені допитливості r = 0,28 та у 68% при 

збільшені пластичності поведінки r = 0,68. 

Для показників мотивації досягнення та бажання пізнати себе також 

мають значення підфактори шкали «Відкритість досвіду». Як видно з таблиці 

2.20. мотивація досягнення позитивно корелює з цікавістю r = 0,29 і 

практичністю r = 0,30. Якщо у працівників ДСЗУ буде збільшуватись цікавість 

і практичність поведінки, у 29% і 30% відповідно буде збільшуватись 

мотивація досягнення. Бажання пізнавати себе буде рости у 49% при збільшені 

їх цікавості r = 0,49, у 28% при збільшені допитливості r = 0,28 та у 68% при 

збільшені пластичності поведінки r = 0,68. 
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Таблиця 2.20 

Зв'язок бажання саморозвиватися у працівників ДСЗУ з 

фактором Відкритість досвіду 

 

Фактори Мотивація 

досягнення 

ХПС 

Відкритість досвіду 5 ,296** ,648** 

Цікавість 5.1 ,294** ,493** 

Допитливість 5.2 ,075 ,280** 

Артистичність 5.3 ,106 -,005 

Сензитивність 5.4 -,002 ,098 

Практичність 5.5 ,295** ,683** 

Примітка: *p<0,05., **p<0,01. 

 

Раніше ми дослідили, що працівники Державної служби зайнятості 

України мають загалом низьку емоційну самосвідомість, а саме низькі шкали: 

Емпатія, Управління емоціями та Відповідальність за свої емоції. Як можна 

побачити з таблиці 2.21., маємо двосторонній позитивний зв'язок цих шкал з 

показниками мотивації досягнення та бажанням пізнавати себе.  

Таблиця 2.21 

Зв'язок бажання саморозвиватися у працівників ДСЗУ з 

показниками емоційної самосвідомості 

Шкали Мотивація 

досягнення 

ХПС 

Деференціація Емоцій -,091 -,045 

Вираження Емоцій -,008 ,111 

Емпатія ,522** ,485** 

Управління Емоціями ,442** ,663** 

Відповідальність за свої Емоції ,429** ,422** 

Примітка: *p<0,05., **p<0,01 
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Так, мотивація досягнення буде збільшуватися у 52% при збільшені у 

досліджуваних показника емпатії (r = 0,52),  у 44% при кращому управлінні 

своїми емоціями (r = 0,44) і у 43% при збільшені відповідальності за свої емоції 

(r = 0,43). Для показника бажання пізнавати себе (ХПС) більший зв'язок 

спостерігається зі шкалою «Управління емоціями» (r = 0,66),  зі шкалою 

«Емпатія» (r = 0,49) та зі шкалою «Відповідальність за свої емоції відповідно» 

(r = 0,42). Скоріше за все це пов’язано з низькими проявами цих особистісних 

характеристик у досліджуваних. Показники вираженості емоцій і їх 

диференціація отримали задовільні середні бали, а саме емпатія, управління і 

відповідальність за свої емоції – занизькі, так само як і показник бажання 

пізнати себе. Маючи такі дами ми можемо прогнозувати, що мотиваційний 

компонент саморозвитку особистості працівника ДСЗУ залежить від її 

розвиненого інтерперсонального емоційного інтелекту.  

І, нарешті, проаналізуємо показники кореляції між показниками 

мотивації досягнення, бажанням пізнавати себе та факторами самореалізації 

особистості працівника ДСЗУ (див. табл. 2.22.). Для показника мотивації 

досягнення характерний позитивний двосторонній зв'язок з показниками 

шкал: «Орієнтація у часі» (r = 0,58), «Пластичність поведінки» (r = 0,50) та 

«Креативність» (r = 0,52). Тому зі збільшенням даних показників буде 

збільшуватися мотивація досягнення успіху у відповідному відсотковому 

відношенні. Також є слабкий (p<0,05)  негативний зв'язок зі шкалою 

«Синергія» (r = - 0,22), що свідчить про зменшення мотивації досягнення 

особистості при збільшенні показників «Синергії» у 22% випадків.  

Мотивація досягнення, у даному випадку, може залежити від таких 

особистісних проявів працівника ДСЗУ як: «Орієнтація у часі», «Пластичність 

поведінки», «Креативність» та «Синергія». При цьому перші три фактора 

повинні проявлятися досить високими показниками, а останній («Синергія») – 

навпаки, має бути досить низьким. 
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Таблиця 2.22 

Зв'язок бажання саморозвиватися у працівників ДСЗУ з 

факторами самореалізації особистості 

Шкали Мотивація 

досягнення 

ХПС 

Орієнтація у часі ,581** ,657** 

Підтримка -,017 ,028 

Ціннісні орієнтації ,177 ,261** 

Пластичність поведінки ,506** ,642** 

Реактивна чутливість -,138 -,123 

Спонтанність -,037 ,002 

Самоповага ,129 ,244* 

Самоприйняття ,029 ,248* 

Уявлення про природу людини ,135 ,191* 

Синергія -,229* ,079 

Прийняття агресії ,188 ,208* 

Контактність -,041 -,110 

Пізнавальні потреби ,137 ,165 

Креативність ,524** ,550** 

Примітка: *p<0,05., **p<0,01 

 

Показник ХПС має лише позитивний двосторонній зв'язок. У 66% 

ситуаціях ХПС буде збільшуватися при збільшені орієнтації у часі, у 26% 

ситуацій при збільшені показників ціннісних орієнтацій, спрямованих на 

розвиток, у 64% при збільшені пластичності поведінки, у 24% при збільшені 

самоповаги, у 25% при збільшені самоприйняття, у 19% при позитивному 

сприйнятті природи людини, у 20% при прийнятті своєї агресії і у 55% при 

розвиненій креативності. Відзначимо, що шкала пластичність поведінки 

показала свій зв'язок з показниками мотивації досягнення та бажання пізнати 

себе вже вдруге, оскільки за методикою «Велика п’ятірка» шкала пластичність 

також корелює з мотивацією досягнення та ХПС. 

Узагальнення результатів кореляційного аналізу показників 

особистісного саморозвитку дозволило:  
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1) Визначити структуру особистісного потенціалу працівників 

ДСЗУ, що представлена на рисунку 2.9.;  

 

Рис. 2.9. Структура особистісного потенціалу працівників ДСЗУ 

 

2) Встановити зв'язок між мотивацією досягнення особистості 

працівника Державної служби зайнятості України та їх бажанням пізнавати 

себе (r = 48, p<0,01), що дозволило підтвердити склад мотиваційного 

компоненту особистісного саморозвитку; 

3) Виявити компоненти особистісного потенціалу, що однаково 

пов’язані з обома мотиваційними компонентами: креативність, пластичність 

поведінки, орієнтація у часі, відповідальність за свої емоції, управління 

емоціями, емпатія, практичність, цікавість, розсудливість, відповідальність, 

наполегливість, активність; 

4) Крім особистісних характеристик, що є однаковими для обох 

мотиваційних шкал, були виявлені й індивідуальні. Так, з мотивацією 
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досягнення успіху окремо пов’язані характеристики пошук уваги, синергія і 

напруженість. Тоді як для бажання пізнати себе більше має значення 

прийняття своєї агресії, позитивне уявлення про природу людини, 

самоприйняття, самоповага, ціннісні орієнтації, допитливість та повага до 

інших.  

Знаючи структуру особистісного потенціалу працівника ДСЗУ,  можемо 

перейти до дослідження впливу окремих його складових на мотиваційний 

компонент саморозвитку фахівців служби. Для дослідження впливу даних 

значимих особистісних проявів працівника Державної служби зайнятості 

України на їх мотивацію досягнення та бажання пізнавати себе  ми 

застосували множинний регресійний аналіз. Даний метод статистичного 

аналізу показує можливий вплив (прогноз) незалежних змінних на залежну 

(Наслєдов, 2008, с. 240-242).  

У нашому випадку буде дві залежні змінні: Мотивація досягнення та 

ХПС (бажання пізнати себе). Оскільки  змінні мають сильний, статистично 

значимий зв'язок між собою, це є обмеженням включення змінних в одне 

рівняння регресії. Незалежні змінні повинні мати сильну кореляцію з 

залежною змінною і слабку кореляцію між собою. Тому, застосувавши 

кореляційний аналіз, знаємо, що наші потенційні незалежні змінні – це змінні, 

що показали зв'язок (і позитивний, і негативний) з показником мотивації 

досягнення та окремо з показником ХПС.  

Так, для ЗЗ (залежної змінної) Мотивація досягнення, будемо перевіряти 

вплив НЗ (незалежної змінної): креативність, пластичність поведінки, 

орієнтація у часі, відповідальність за свої емоції, управління емоціями, 

емпатія, практичність, цікавість, розсудливість, відповідальність, 

наполегливість, пошук уваги, активність, синергія, напруженість. А для ЗЗ 

ХПС перевіримо вплив НЗ: креативність, прийняття агресії, уявлення про 

природу людини, самоприйняття, самоповага, пластичність поведінки, 

ціннісні орієнтації, орієнтація у часі, відповідальність за свої емоції, 
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управління емоціями, емпатія, практичність, допитливість, цікавість, 

розсудливість, відповідальність, наполегливість, повага до інших, активність. 

При досить великій кількості незалежних змінних ми застосували 

Покроковий метод регресійного аналізу, що дозволило автоматично 

виключити з рівняння змінні з малим впливом на залежну змінну. Також ми 

включили в аналіз такі статистики як: матриця коваріацій (використовуються 

під час перевірки статистичної значущості побудованої лінійної моделі) та 

діагностика колінеарності (встановлює наявність зав’язків, близьких до 1 між 

змінними) для демонстрації зав’язків між НЗ, які нам потрібно виключити. 

У результаті проведеного регресійного аналізу впливу психологічних 

чинників на мотивацію досягнення працівників Державної служби зайнятості 

України ми отримали чотири моделі (див табл. 2.23. та додаток 11).  

Таблиця 2.23 

Моделі регресійного аналізу для «Мотивації досягнення» 

Модель R R-квадрат Скорегований 

R-квадрат 

Стд. помилка 

оцінки 

1 0,581a 0,34 0,33 17,25 

2 0,656b 0,43 0,42 16,08 

3 0,676c 0,46 0,44 15,77 

4 0,693d 0,48 0,46 15,52 

Примітка: a. Орієнтація у часі; b. Орієнтація у часі, Емпатія; c. Орієнтація у часі, 

Емпатія, Креативність; d. Орієнтація у часі, Емпатія, Креативність, Пошук уваги. 

 

Кожна з них пояснює пошагове включення змінних: Орієнтація у часі, 

Емпатія, Креативність та Пошук уваги. Тобто саме ці змінні мають 

безпосередній вплив на Мотивацію досягнення працівників ДСЗУ. Найвищий 

коїфіцієнт детермінації, R-квадрат = 0,48, має остання четверта модель, що 

включає всі перераховані вище предиктори. Це пояснює, що мотивація 

досягнення наших досліджуваних обумовлена впливом цих змінних у 48%. 

Але, як видно з додатку 11.3. четвертої моделі, НЗ Пошук уваги має дуже 

низький вплив на ЗЗ «Мотивація досягнення» Бета (стандартизований 
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коофицієнт регресії, що відображає ступінь впливу) = 0,15. Тому для рівняння 

регресії змінної Мотивація досягнення ми вибрали третю модель, що включає 

три предиктори: орієнтація у часі, емпатія та креативність. Дана модель 

пояснює, що мотивація досягнення досліджуваних обумовлена впливом цих 

змінних у 46% випадків (R-квадрат = 0,46).  На таблиці 2.24. видно, що 

найбільший вплив має показник орієнтації у часі (Бета = 0,39, р<0,01), емпатія 

(Бета = 0,23, р<0,05), креативність (Бета = 0,21, р<0,05).  Показники КДР 

(показник колінеарності) для обраної моделі <5, що свідчить про відсутність 

мультиколінеарності між змінними, включеними у модель (див. додаток 11.3).   

 

Таблиця 2.24 

Чинники, що впливають на мотивацію досягнення працівників 

ДСЗУ 

Включені детермінанти впливу R2  Бета  р КДР 

Орієнтація у часі  

0,46 

0,39 0,00** 1,30 

Емпатія 0,23 0,02* 1,67 

Креативність 0,21 0,03* 1,70 

Примітка: *p<0,05., **p<0,01. 

Для залежної змінної ХПС (Хочу пізнати себе) у таблиці 2.25. показані 

можливі вісім моделей результату регресійного аналізу (див. додаток 12). Так 

є вісім змінних, що мають вплив на бажання пізнавати себе у працівників 

Державної служби зайнятості України: Наполегливість, Управління Емоціями, 

Пластичність, Прийняття агресії, Активність, Самоприйняття, Креативність та 

Допитливість.  Звичайно, найбільш повно описувати якість впливу буде 

восьма модель, що включає усі переліченні змінні. Тобто, саме ці вісім проявів 

особистості біль точно описують бажання пізнати себе у працівників ДСЗУ. 

Але варто пам’ятати про вагомість їхнього впливу. Які фактори будуть 

найбільше впливати? 
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Таблиця 2.25 

Моделі регресійного аналізу для Бажання пізнати себе (ХПС) 

Модель R R-квадрат Скорегований 

R-квадрат 

Стд. помилка 

оцінки 

1 0,745a 0,55 0,55 0,62 

2 0,826b 0,68 0,67 0,52 

3 0,869c 0,75 0,75 0,46 

4 0,894d 0,80 0,79 0,42 

5 0,901e 0,81 0,80 0,41 

6 0,906f 0,82 0,81 0,40 

7 0,911g 0,83 0,82 0,39 

8 0,915h 0,84 0,82 0,39 

Примітка: a. Наполегливість; b. Наполегливість, Управління Емоціями; c.  

Наполегливість, Управління Емоціями, Пластичність; d. Наполегливість, 

Управління Емоціями, Пластичність Прийняття_агресії; e. Наполегливість, 

Управління Емоціями, Пластичність Прийняття агресії, Активність; f. 

Наполегливість, Управління Емоціями, Пластичність, Прийняття агресії, 

Активність, Самоприйняття; g. Наполегливість, Управління Емоціями, 

Пластичність, Прийняття агресії, Активність, Самоприйняття, Креативність; h. 

Наполегливість, Управління Емоціями, Пластичність, Прийняття агресії, 

Активність, Самоприйняття, Креативність, Допитливість. 

 

Останні чотири незалежні змінні («Активність» Бета = 0,14, 

«Самоприйняття» Бета = 0,10, «Креативність» Бета = 0,11 та «Допитливість» 

Бета = 0,08) мають малий вплив в порівнянні з першими  (див. додаток 12.3.). 

Тому для рівняння регресії ми обрали четверту модель, що включає 

компоненти особистості такі як: «Наполегливість», «Управління Емоціями», 

«Пластичність» та «Прийняття агресії». Така модель найоптимальніше описує 

вплив НЗ на «Бажання пізнати себе» (ХПС) у досліджуваних. 

Четверта модель має коефіцієнт детермінації R2 = 0,80, що включає 

предиктори: наполегливість, управління своїми емоціями, пластичність 

поведінки, прийняття агресії (див. табл. 2.26.).  
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Таблиця 2.26 

Чинники, що впливають на бажання пізнавати себе працівників 

ДСЗУ 

Включені детермінанти впливу R2  Бета  р КДР 

Наполегливість  

0,80 

0,36 0,00** 1,621 

Управління емоціями 0,40 0,00** 1,446 

Пластичність поведінки 0,32 0,00** 1,456 

Прийняття агресії 0,22 0,00** 1,099 

Примітка: *p<0,05., **p<0,01.     

Це означає, що у 80% випадків «Бажання пізнати себе» у працівників 

ДСЗУ обумовлено особистісними характеристиками, такими як: 

наполегливість, управління своїми емоціями, пластичність поведінки, 

прийняття агресії. Коефіцієнти Бета моделі є статистично значимі (p<01), що 

дозволяє інтерпретувати ступінь впливу кожного з предикторів. Важливо 

відмітити, що кожна з НЗ мають майже однаковий статистично значимий 

вплив на ЗЗ: Наполегливість (Бета = 0,36, р<0,01), Управління емоціями (Бета 

= 0,40, р<0,01) та Пластичність поведінки (Бета = 0,32, р<0,01), Прийняття 

агресії (Бета = 0,40, р<0,01). 

Як наслідок, ми маємо два рівняння залежності: 

1) Мотивація досягнення (прогноз) = -11,988 +1,891 (орієнтація у 

часі) + 3,754 (емпатія) + 0,548 (креативність). 

2) Бажання пізнати себе (прогноз) =  -1,999 + 0,170 (наполегливість) 

+ 0,341 (управління своїми емоціями) + 0,156 (пластичність поведінки) + 0,018 

(прийняття агресії). 

Відповідно ми можемо прогнозувати, що розвиваючи такі особистісні 

характеристики працівників ДСЗУ як: наполегливість, пластичність 

поведінки, орієнтація у часі, креативність, управління своїми емоціями, 

емпатія та прийняття своєї агресії, можна підвищити мотивацію до їх 

саморозвитку. 
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Проаналізувавши результати стосовно готовності працівників ДСЗУ до 

саморозвитку бачимо, що переважна досліджуваних мають низький та 

середній рівні наполегливості, пластичності поведінки, орієнтації у часі, 

креативності, управління своїми емоціями та емпатії. Недостатній рівень 

мотивації досягнення та бажання пізнавати себе для ефективного 

саморозвитку. Тому постає питання, чи потрібно всіх працівників ДСЗУ 

стимулювати до саморозвитку і розвивати в них керівників? Чи всі фахівці 

Державної служби можуть потенційно бути ефективними лідерами 

(керівниками)? Зрозуміло, що розвивати можна тільки те, для чого вже є 

природна база (певний особистісний потенціал). Якщо працівник служби 

зайнятості за рівнем ділової відповідальності ще тільки «виконавець», не доріс 

навіть до рівня спеціаліста, то розвивати в ньому керівника марно. Швидкість 

розвитку завжди обмежена необхідністю доростання людини до того, що вона 

придбала в процесі навчання, тренінгу. Нові особистісні ролі повинні 

проростати з середини, тільки тоді вони стають не зовнішніми масками, а 

новою характеристикою особистості. 

Таким чином ми підходимо до проблеми формування (відбору) 

кадрового резерву ДСЗУ. Оскільки працівники ДСЗУ досить різні за 

соціально-демографічними показниками: освітою, спеціальністю та віком, ми 

спробуємо виявити закономірності, що впливають на покращення тенденції до 

саморозвитку. 

Заключним кроком нашого констатуючого експерименту має бути 

виявлення та встановлення взаємозв’язку між мотиваційним компонентом та 

соціально-демографічним компонентами саморозвитку особистості 

працівника ДСЗУ.  Для цього  було використано таблиці взаємної зв'язності та 

хі-квадрат (χ2 – критерій для номінальних величин, що прогнозує їх зв'язок). 

Дослідження показало зв'язок між мотивацію досягнення працівників ДСЗУ та 

їх віком, спеціалізацією (див. табл. 2.26. та додаток 8). Це підтверджується 

великим значенням χ2 та високою статистичною значущістю (p<0,05). Для 

характеристики бажання пізнати себе наявний зв'язок з спеціалізацією 
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досліджуваних (див. табл. 2.27. та дод. 9).  Вік з бажанням пізнавати себе 

зв’язку немає, що видно з низької статистичної значущості (p>0,05).  

Таблиця 2.27 

Зв'язок мотиваційного та соціально-демографічного компонентів  

Соціально-

демографічні 

характеристики 

Мотиваційні 

характеристики 
хі-квадрат р-рівень 

Вік Мотивація 

досягнення 

60,332 0,01 

Спеціалізація  245,592 0,00 

Вік 
ХПС 

14,139 0,08 

Спеціалізація 108,054 0,00 

 

Стосовно зв’язку мотиваційного компоненту з категорією 

«спеціальність» виявлено також об’єктивну залежність. Найвищі показники 

мотивації досягнення та бажання пізнати себе мають представники таких 

творчих професій як фотограф і флорист. Найнижчі мотиваційні показники у 

майстрів з манікюру, військових та тих, хто поки не отримав жодної 

спеціалізації. А середній рівень мотиваційного компоненту саморозвитку 

отримали працівники з економічною та медичною спеціалізацією. Ці дані 

отримані за допомогою таблиць взаємної зв'язності та продемонстровані  

додатку 10.  

Також цікаво, що ні мотивація досягнення, ні бажання пізнавати себе не 

пов’язані з освітою досліджуваних. Тобто відсутня тенденція бажання 

самрозвитку як у працівників з вищою освітою, так і у працівників з середньо-

спеціальною освітою. 

Варто відмітити, що даний зв'язок між мотивацією досягнення та віком 

буде актуальним лише для вікового кластеру №3, що відповідає періоду 26-35 

років. На рис 2.10. видно, що лише у третьому кластері ми маємо нормальний 

розподіл показника мотивації досягнення. Це дає підстави констатувати, що 

оптимальний вік для мотивації досягнення успіху 26-35 років. Найнижча 

мотивація (мотивація уникнення невдачі) спостерігається у першому кластері 
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(36-43 років), а найменший зв'язок з мотивацією досягнення має віковий 

період 19-25 років (2-й кластер).  

 

Рис. 2.10. Віковий вплив на мотивацію досягнення 

На наш погляд, це може означати зв'язок саме з віковими 

особливостями: розвитком психічних функцій, провідною діяльністю та 

кризою особистості. Вікова група 19-25 (2-й кластер) відповідає юнацькому 

віку. В цей період завершається персоналізація особистості, характерною 

рисою якої є особистісне та професійне самовизначення. Особистість 

знаходиться в пошуку себе, своєї діяльності. Тому зв'язок з мотивацією 

досягнення нестабільний – головне не успіх, а пошук діяльності в якій потім 

можна буде досягти успіх.  

Наступна вікова група наших досліджуваних відповідає періоду 

молодості (26-35 років, 3-й кластер). В молодості можна знайти прагнення до 

самовираження (наприклад у кар'єрі), виробляється індивідуальний життєвий 

стиль, що, у свою чергу, досить сильно може корелювати з мотивацією 

досягнення успіху, як і показало наше дослідження.  
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Остання вікова група (36-43 років, 1-й кластер) відповідає періоду 

зрілості особистості, а саме – середньому віку. Центральним віковим 

новоутворенням зрілості можна вважати продуктивність. Поняття 

продуктивності, по Е. Еріксону, включає як творчу і продуктивну 

(професійну) продуктивність, так і внесок у виховання наступного покоління. 

Не варто забувати, що існує думка, що середній вік є часом тривоги, депресії, 

стресу і кризи 40 років. Тобто, даному віковому проміжку притаманна велика 

кількість  особистісних переживань і думок, що будуть вмотивовувати 

особистість працівника ДСЗУ скоріше до уникнення невдач, аніж до 

досягнення успіху (Слободчиков та Ісаєв, 2000, с. 311).  

Узагальнення результатів регресійного аналізу та χ2 дозволило 

визначити структуру чинників, що впливають на саморозвиток особистості 

працівника ДСЗУ (рис. 2.11.). 

 

Рис. 2.11. Структура чинників саморозвитку особистості працівника 

ДСЗУ 
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Дана структура підтверджує і доповнює нашу концептуальну модель 

дослідження, підтверджує експериментальну гіпотезу констатуючого 

експерименту: «Мотивація до саморозвитку працівників ДСЗУ залежать від 

особистісних та соціально-демографічних чинників: орієнтація у часі, 

креативність, розвинутий емоційний інтелект, відкритість досвіду, 

самоприйняття, пластичність поведінки, вік та освіта». Доповнення 

стосуються конкретизації соціально-демографічних чинників, а саме вікового 

діапазону і освітньої спеціалізації. Замість відкритості досвіду та 

самоприйняття, варто більше звернути увагу на наполегливість і 

розсудливість. Останні особистісні чинники мають більший вплив на 

саморозвиток працівників ДСЗУ. 

Так, до основних чинників саморозвитку працівників Державної служби 

зайнятості України було віднесено:  

а) соціально-демографічні чинники: вік (26-35 років) та освіта з творчою 

спеціальністю; 

б) особистісні чинники: пластичність поведінки, орієнтація у часі, 

наполегливість, креативність, розсудливість, управління своїми емоціями, 

відповідальність за свої емоції, емпатія;  

в) мотиваційні чинники: бажання пізнати себе та мотивація досягнення 

успіху. 

Структурні особливості розглянутих конструкцій (чинників) тісно 

взаємодіють між собою. Зміна характеру одного з компонентів може впливати 

на характеристики інших компонентів усієї конструкції.  

 

 

Висновки до другого розділу 

1. Відповідно до поставленої мети та завдань констатуючого етапу 

дослідження в роботі обґрунтовано систему методичних прийомів та 

діагностичних методик для визначення особистісних чинників саморозвитку 

працівників Державної служби зайнятості України, представлені  необхідні 
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аргументи на користь  використання адаптованого в роботі україномовного 

варіанта  методики «Готовність до саморозвитку». 

2. Статистично доведено, що у співробітників Державної служби 

зайнятості України спостерігається тенденція до небажання пізнавати себе. 

Загалом, мотиваційний компонент саморозвитку працівників ДСЗУ 

представлений мотивом уникнення невдачі (49,1%) та небажанням пізнавати 

себе (77,4%). 

3. Категорії Мотивація досягнення успіху та Бажання пізнати себе 

значною мірою пов’язані між собою (r = 0,48) та утворюють мотиваційний 

компонент саморозвитку особистості працівника ДСЗУ. 

4. Встановлено, що особистісний потенціал працівника Державної 

служби зайнятості України передбачає такі риси: товариськість, відкритість до 

спілкування, легке ставлення до життя. Працівники ДСЗУ мають низькі 

показники емоційної сфери та самоактуалізації особистості: емпатії, 

управління своїми емоціями та відповідальності за свої емоції, орієнтації у 

часі, пластичності поведінки, креативності та реактивної чутливості. 

5. Визначено, що мотивація досягнення та бажання пізнати себе 

суттєво пов’язані з такими факторами особистості як: Добросовісність (r = 

0,34; r = 48) та Відкритість досвіду (r = 0,30; r = 0,65). Тобто, для прагнення 

успіху необхідні якості особистості як: наполегливість (r = 0,53; r = 0,75), 

відповідальність (r = 0,30; r = 0,54), розсудливість (r = 0,47; r = 0,63), 

зацікавленість (r = 0,29; r = 0,49), практичність (r = 0,30; r = 0,68). Встановлено, 

що мотиваційний компонент пов'язаний з показниками емоційної 

самосвідомості та самореалізації особистості: емпатія (r = 0,52; r = 0,49), 

управління емоціями (r = 0,44; r = 0,66), відповідальність за свої емоції (r = 

0,43; r = 0,42), орієнтація у часі (r = 0,58; r = 0,66), пластичність поведінки (r = 

0,50; r = 0,64) та креативність (r = 0,53; r = 0,55).  

6. За допомогою регресійного аналізу та критерію – χ2 виявлено 

особистісні чинники саморозвитку працівника Державної служби зайнятості 
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України, що дозволяють організувати процес відбору до кадрового резерву 

організації, а саме: 

- Особистісні чинники: пластичність поведінки, орієнтація у часі, 

наполегливість, креативність, розсудливість, управління своїми емоціями, 

відповідальність за свої емоції, емпатія;  

- Мотиваційні чинники: бажання пізнати себе та мотивація досягнення 

успіху; 

- Соціально-демографічні чинники: вік (26-35 років)  та освіта з творчою 

спеціальністю. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСОБИСТІСНО-

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ 

Визначивши за допомогою констатуючого експерименту закономірності 

та чинники, що впливають на покращення тенденції до саморозвитку у 

працівників ДСЗУ, а саме їх кадрового резерву, ми переходимо до останнього 

завдання дисертаційного дослідження – «Розробка та апробація програми 

психологічного супроводу». Дане завдання ми будемо вирішувати шляхом 

проведення формуючого психолого-педагогічного експерименту.  

Мета формуючого психолого-педагогічного експерименту полягала в 

розробці та апробації програми психологічного супроводу особистісно-

професійного зростання кадрового резерву ДСЗУ. 

Відповідно до мети було сформовано такі завдання: 

1. Розробити програму супроводу, спрямовану на розвиток 

особистісного потенціалу резервістів;   

2. Залучити концептуальну стратегію саморозвитку та саморегуляції 

до методології електронного (дистанційного) навчання; 

3. Визначити рівень особистісних та мотиваційних чинників 

розвитку за матеріалами формуючого експерименту; 

4. Визначити ефективність запровадженої програми психологічного 

супроводу особистісно-професійного зростання кадрового резерву ДСЗУ. 

В основу формуючого експерименту було покладено таку гіпотезу: 

Підвищити мотивацію до саморозвитку кадрового резерву Державної служби 

зайнятості України можна в результаті використання програми вебінарів 

психолого-педагогічного супроводу, як методу підвищення кваліфікації, яка 

спрямована на розвиток особистісного потенціалу резервіста (ЕГ). 

Загалом у формуючій частині взяли участь 40 осіб (дві академічні групи 

резервістів). До експериментальної групи увійшли 20 осіб, для яких 

запроваджувалася Програма психологічного супроводу особистісно-
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професійного розвитку кадрового резерву Державної служби зайнятості 

України, і 20 осіб до контрольної групи, без застосування особливого впливу. 

Обидві групи кадрового резерву порівняно за соціально-демографічними та 

організаційно-професійними характеристики (за віком, статтю, спеціалізацію 

навчанням тощо). 

Таким чином, формуючий експеримент складався з трьох етапів: 

підготовчий, основний та завершальний.  

На першому, підготовчому, етапі розроблялися критерії та показники 

особистісного розвитку кадрового резерву ДСЗУ, відбувалося знайомство 

викладача з групою та здійснювався перший діагностичний зріз з метою 

виявлення загального рівня особистісного потенціалу резервістів Державної 

служби зайнятості України.  

На другому, основному, етапі впроваджувалася програма 

психологічного супроводу  особистісно-професійного зростання. Відбувся 

другий діагностичний зріз. 

На завершальному етапі, визначалася ефективність застосування  

програми психологічного супроводу особистісно-професійного зростання 

кадрового резерву ДСЗУ. Третій етап, підвів підсумок та узагальнив 

результати. 

 

3.1. Мета, завдання, методи та організація програми психологічного 

супроводу особистісно-професійного розвитку 

У процесі формування складових програми психологічного супроводу 

ми спиралися на результати емпіричного дослідження, що описує особистість 

працівника Державної служби зайнятості України і демонструє зв'язок 

особистісних вимірів фахівця служби з їх потребою саморозвиватися. У 

дослідженні О. Власової та К. Калениченко  докладно описаний досвід такого 

дослідження, в якому, зокрема, було виявлено низькі та середні показники цієї 

категорії працівників за такими шкалами: мотивація досягнення, орієнтація в 

часі, емпатія, креативність, бажання пізнавати себе, наполегливість, 
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управління своїми емоціями та пластичність поведінки (Kalenichenko & 

Vlasova, 2019). Застосований кореляційний аналіз показав позитивний зв'язок 

між даними мотивації досягнення працівників ДСЗУ і розвиненістю їх  

потреби у пізнанні себе (r = 0,47; p<01). У свою чергу регресійний аналіз 

виявив вплив на бажання респондентів пізнавати себе таких вимірів як: 

наполегливість (Бета = 0,36; р<0,01), управління емоціями (Бета = 0,40;  

р<0,01), пластичність поведінки (Бета = 0,32; р<0,01), та прийняття агресії 

(Бета = 0,40; р<0,01). На мотивацію досягнення успіху впливають орієнтації у 

часі (Бета = 0,39; р<0,01), емпатії (Бета = 0,23; р<0,05) та креативності (Бета = 

0,21; р<0,05).  Показник прийняття агресії не буде включено у розроблену 

нами програму, оскільки особистість працівника ДСЗУ демонструє високий 

рівень і здатність приймати свою природу гніву, роздратованість, про що 

свідчать високі (в межах норми) бали за даною шкалою (67 зі 100).  

Обираючи методи та концепцію професійного саморозвитку для 

програми психологічного супроводу кадрового резерву ДСЗУ ми 

орієнтувалися на роботи К. Мілютіної, Л. Камушки, Л. Хоменко-Семенової, 

Дж. Притчарда, Дж.  Хадсена і Дж. Рейха  та інших дослідників. 

Так, серед зарубіжних досліджень Уотермен (1998, с. 18), зосереджує 

свою увагу на важливості розвитку індивідуальності у працівників 

організацій. У прикладній психології менеджменту різними авторами 

пропонується ціла низка тестів, що дозволяють виявити самооцінку 

управлінських здібностей та наявності лідерських якостей. Тести: "Перш ніж 

стати менеджером ...", "Ведучий або ведений?", "Командувати чи 

підпорядковуватися?" та ін. (Щокін, 1994, с. 20-28). Запропоновані 

психологічні випробування мають на меті виявити внутрішні мотиви, рушійні 

прагнення лідирувати і на підставі цього дати відповідь, чи сприяють вони або 

перешкоджають успіху в житті. Психічна енергія, якою володіє людина, має 

свої межі, і її не варто розпорошувати на безліч цілей і тим більше на 

конфлікти всередині себе, оскільки таким чином психічна енергія 

витрачається даремно і  не втілюється у корисну роботу. Крім того, розвиток 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%96
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особистісного і професійного зростання у колективі багато в чому залежить 

від стилю керівництва. Керівник може ділитися міркуваннями з кожним 

працівником, отримуючи натомість ідеї та пропозиції, не збираючи 

працівників у групу, потім сам приймати рішення, яке може або базуватися на 

внеску, або не відображати внесок підлеглих. Також керівник може зібрати 

підлеглих у групу і на основі загального обговорення знайти консенсус для 

ухвалення рішення. Участь у прийнятті рішення сприяє, в даному випадку, 

груповій консолідації і професійному розвитку індивідів. Таким чином, 

проблеми лідерства та керівництва є ключовими в організації 

культури соціуму, в якій функціонує індивід.  

Однією з умов особистісного зростання в професійній діяльності є певна 

організаційна культура, відповідність особистості організаційній культурі, в 

якій вона перебуває. Тут ми матимемо справу з можливими проблемами 

соціалізації особистості на новій посаді, новому робочому місці або взагалі у 

новій професії чи організації. Для дослідження соціалізації особистості, а в 

подальшому і полегшення її перебування на новій посаді (професії, новому 

робочому місці тощо)  застосовується метод наративу.  

Існує величезна кількість різних підходів до визначення наративу. Слово 

«наратив» походить від латинського narrare – «мова оповіді». Філософи 

постмодернізму запозичили термін з історіографії, де він з'явився при розробці 

концепції так званої «наративної історії», що розглядає історичні події в 

контексті розповіді про ці події. Особливість наративної історії в тому, що 

вона не намагається об'єктивно оцінювати те, що сталося: подія стає 

нерозривно пов'язаною з інтерпретацією. 

Цей же підхід був застосований і до тексту. В рамках постмодерністської 

концепції концентруватися треба не на вихідному сенсі історії, а на способі її 

викладу, визнавши його самодостатність і самоцінність. Як писав 

французький філософ і семіотик Р. Барт, оповідання розгортається «заради 

самої розповіді, а не заради прямого впливу на дійсність, тобто поза будь-якої 

функції, крім символічної діяльності як такої» (Барт, 1987, с. С. 387-422). 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC
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За визначенням психологів і філософів Р. Харрі і Й. Брокмейера, наратив 

– це поєднання «лінгвістичних і психологічних структур, що передаються 

культурно-історично, обмежених рівнем майстерності кожного індивіда і 

сумішшю його або її соціально-комунікативних здібностей з лінгвістичною 

майстерністю». Повідомлення про будь-яку життєву подію зазвичай має 

форму історії, розказаної відповідно до «певних угод» (Брокмейе & Харре, 

2009). За допомогою цієї історії людина намагається впорядкувати власний 

досвід, спираючись на свої уявлення про світ. Власне, наратив переносить 

основний зміст історії з фабули на сам процес і спосіб оповіді. 

Класична теорія оповіді вважала відмінною рисою наративних текстів 

«відбиття висловлювання крізь призму сприйняття оповідача»  (Шмид, 2008, 

с. 13), акцентуючи, таким чином, увагу на центральній ролі індивідуальної 

свідомості в процесі наративу. У той же час усе частіше наратив розглядається 

як певна «мовна гра», в якій за допомогою мови формується ідентичність. У 

разі радикальної конструкційної позиції «Я» розуміється як продукт 

комунікативних практик (Harré, 2001; Harré et al., 1994). 

Деякі вчені відзначали виняткову здатність наративу помічати 

темпоральну природу людського досвіду, тобто враховувати часовий аспект. 

При застосуванні наративу відбувається послідовний опис явищ у певному 

часовому відрізку.  Як і багато інших, Дж. Гон, П. Міллер і Дж. Раппапорт 

вважають, що наративи відіграють величезну роль в конструюванні та 

репрезентації ідентичності (у тому числі  й «культурної ідентичності»). На 

думку науковців, у множині особистих наративів, які вони визначили як 

«наративи культурної ідентичності», оповідачі завжди навмисно зберігають 

напруженість у відносинах між індивідуальністю і соціокультурним 

середовищем. Таким чином, подібні наративи надають унікальну можливість 

вивчати свідоме, рефлексивне самоконструювання, враховуючи відносини з 

культурою в повному обсязі, власне те, що детермінує поведінку особистості 

(Gone et al., 1999). 
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В якості основних методів роботи наративного підходу М. Вайт  виділяє 

такі:  

 Екстерналізація проблеми (винесення проблеми зовні) - уявлення 

проблеми в якості  антагоніста в рамках наративної метафори. При цьому увага 

звертається на вплив проблеми на людину і вплив людини на проблему. 

Людина визначає свою позицію з цієї проблеми, з'ясовує, чому вона така. 

 Деконструкція – пошук підстав для ідей і позицій клієнта. Даний 

метод дозволяє людині усвідомити, що саме вона є автором історії, а не хто-

небудь інший. Вивчається контекст виникнення дискурсивних приписів, 

відносини влади, в тому числі хто впливає на них і те, кому вигідно існування 

подібних приписів. 

 Відновлення участі (re-membering) – до роботи залучаються інші 

люди (реально чи віртуально), які дають додаткову точку зору на людину і 

його історію з метою створення спільноти підтримки бажаної історії. 

 Робота з зовнішніми свідками – людина, яка звернулася за 

допомогою, розповідає свою історію не лише терапевту (консультанту, 

ведучому), а й іншим людям (учасникам), яких після розповіді запитують про 

те, який посил вони отримали, яким тепер бачать образ людини, якими бачать 

його цінності і принципи. Учасники докладно розповідають, чому їх вразили 

(надихнули) ті чи інші слова, який їх особистий досвід відгукується, які знання 

вони придбали за рахунок цієї історії. Цей прийом входить в процес визнання 

самовизначення людини (White, 2011). 

У свою чергу Трушева (2015) пропонує застосовувати метод наративу, 

досліджуючи процеси соціалізації людини. Соціалізація розглядається як 

конструювання себе і свого соціального світу. При такому підході акцент 

ставиться на творчій взаємодії особистості і культури, в якому виникає 

(конструюється) Я-в-світі.  

Зважаючи на просте застосування методу норативу, його досить легко 

адаптувати під конкретне завдання розвитку чи саморозвитку особистості. 



123 
 

Тому його сміливо можна вписати у будь-яку програму розвитку особистості 

в професійній діяльності. 

Щодо використання проективних методів у роботі з персоналом, варто 

звернутися до дослідження К. Мілютіної та ін. Вони пропонують здійснювати 

діагностику кадрового потенціалу розвитку проективними методами. Можна 

побачити на якому етапі знаходиться працівник: чи готовий він потрапити до 

кадрового резерву, чи знаходиться у секторі  відмови від кар’єри (Miliutina et 

al., 2018).  

Наступний важливий акцент у розвитку особистості в професійній 

діяльності відзначають Л. М. Карамушка та ін. (2011). у своїй монографії 

«Самоактуалізація менеджерів у професійно-управлінській діяльності». Вони 

пропонують здійснювати розвиток психологічної готовності майбутніх 

менеджерів через підготовку до управління змінами в організації, 

застосовуючи при цьому групові дискусії, рольові й ділові ігри, мозковий 

штурм, включення в спільну діяльність, аналіз виробничих ситуацій. Даний 

спецкурс розроблений у форматі тренінгової програми. 

Зарубіжні автори також відмічають важливість додаткових курсів 

(програм підвищення кваліфікації), спрямованих на навички саморозвитку та 

менше орієнтовані на традиційний зміст. Тенденцією сьогодення є орієнтація 

на студента, а не на навчання. Тим не менш зазначається, що центральна роль 

ментора (вчителя, викладача, соціального педагога) вважається як і раніше 

доцільною та необхідною там, де мета полягає у набутті творчих та 

адаптаційних навичок (Nguyen & Anh Do, 2020, с. 1149-1161). 

Оскільки в Україні методи підготовки кадрового резерву в Державній 

службі зайнятості потребують розвитку та вдосконалення, дана проблема 

могла б бути  вирішена зокрема і технологіями методу коучингу, який сьогодні 

широко застосовується у недержавних організаціях.  Метод коучингу широко 

застосовується у недержавних організаціях як метод підвищення кваліфікації 

працівників різної кваліфікації. Як відомо, коучинг це процес, спрямований на 

досягнення цілей у різних сферах життя. Проте однозначного трактування 
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коучингу немає, хоча кожна зі шкіл коучингу виділяє своє бачення щодо 

сутності даної категорії.  

Основоположник коучингу У. Голві трактує дану дифініцію як 

мистецтво створення за допомогою співбесід та поведінки середовища, яке 

забезпечує рух людини до визначеної мети, так щоб процес приносив 

задоволення (Голви, 2005, с. 194). У той самий час засновник школи 

трансформаційного коучингу П. Вріц вважає, що коучинг це мистецтво 

сприяти розвитку інших людей, при цьому ефективний коучинг допомагає 

реалізувати потенціал людини (Вриц & Ардуи 2008, с. 18). Одним із сучасних 

видів коучингу є освітній коучинг («edu-coaching»), який застосовують в освіті 

дорослих, неформальному навчанні, на курсах підвищення кваліфікації, 

професійної перепідготовки, навчанні на підприємствах тощо.  

В Україні дослідження технології коучингу в професійній освіті 

здійснила Романова (2010), зазначивши, що коучинг це взаємостосунки між 

викладачем і студентами, коли викладач ефективно організовує процес 

пошуку студентами кращих відповідей на питання, що їх цікавлять, допомагає 

студентам розвиватися, закріплювати нові навички і досягати високих 

результатів у своїй майбутній професії.  

Серед українських науковців застосування методу коучингу 

досліджувала й Хоменко-Семенова (2015). Вона дійшла висновку, що для 

формування умінь самоорганізації і саморегулювання освітньої діяльності 

студентів доцільно використовувати традиційну для коучингу 

чотириступеневу модель GROW, розроблену Дж. Уітмором (Thorpe et al., 

2003, с. 67). Чотири літери назви моделі відповідають першим літерам слів, що 

означають етапи проведення навчальної дискусії або стадії на шляху до 

вирішення проблеми:  

– перший етап «goal» (у пер. з англ. мета) – визначення цілей і 

завдань вирішення окресленої проблеми;  

– другий етап «reality» (з англ. реальність) – окреслення стану 

проблеми, визначення ресурсів, знань, необхідних для її вирішення;  
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– третій етап «option» (з англ. варіант) – пошук можливих шляхів 

вирішення проблеми, вибір найоптимальніших;  

– четвертий етап «will» (з англ. воля) – застосування обраних 

стратегій, перевірка в дії.  

Також у дисертаційному дослідженні Ю. Никоненко «Становлення 

соціальних здібностей у студентів з функціональними обмеженнями»,  

здійсненому на кафедрі психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка під 

керівництвом проф. О. Власової, освітній коучинг використовувався як метод 

психологічної допомоги, спрямований на розвиток соціальних здібностей 

студентів із функціональними обмеженнями. Основними засобами роботи 

коуча виступали техніки підтримуючої комунікації, відкритих запитань і 

сократівського діалогу. Методичний сценарій коуч-сесій представлено у 

таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Методичний сценарій програми освітнього коучингу для студентів з 

функціональними обмеженнями 

№ Складові 

сценарію  

Зміст складової 

 

1  

Мета – Результат 

Коуч досліджує запит студента і з’ясовує, до чого 

насправді він прагне, що є його найголовнішою 

ціллю і який результат він хоче отримати 

2 Реальність Коуч в діалогічній співпраці з’ясовує обставини 

існуючої реальної життєвої ситуації студента 

3  

Ресурси 

Коуч стимулює студента до пошуку всіх можливих 

ресурсів, до усвідомлення можливих варіантів 

реалізації цілі в межах даної ситуації 

4  

План дій 

Коуч і студент разом вибудовують поетапний план 

досягнення цілі з конкретними датами, часом, 

ресурсами і вибором власної відповідальності за 

процес і результат 

5 Рефлексія Коуч з’ясовує ефективність коучингу через 

зворотний зв’язок від студента 
 

Програма коучингу складалася з чотирьох змістових блоків, які 

забезпечували актуалізацію і підтримку педагогом-коучем проявів і розвиток 
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у студента: 1) соціального інтелекту; 2) емоційного інтелекту; 3) соціально-

креативного потенціалу; 4) соціально-професійної компетентності учасника 

(навички продуктивної комунікації соціального працівника як представника 

професії типу «людина-людина»). По завершенню програми освітнього 

коучингу, були виявлені зміни покращення креативної, перцептивної, 

емоційної і поведінкової складової соціальних здібностей (Никоненко, 2010).  

Досвід використання коучингу та наставництва на державній службі 

закордоном запропонував Дж. Прітчард. Автор є співавтором робочого зошита 

Oxford University Press з колективної роботи для первинної та спільної 

допомоги. Він є кваліфікованим викладачем йоги Ієнгарга і займається 

дослідженнями в університеті Оксфорд Брукс на тему «Тренування розумних 

дій», застосовуючи філософію та практику йоги в коучингу лідерства. Це 

інноваційний підхід до самообслуговування Державної служби (CSL). Цей 

метод навчання, що призначався для більш ніж 470000 державних службовців 

було засновано 5 березня 2014 року. Метою роботи Джеймса Прітчарда було 

показати, що його семінар був розроблений для старших тренерів з коучингу 

(учасники семінару були виключно з цієї групи), які бажають дізнатися більше 

про тренерські підходи до робочих відносин з колегами та клієнтами. Джеймс 

Притчард стояв на чолі відповідальності за навчання коучингу та наставництва 

CSL. Автор підсумовує, що в цьому семінарі було охоплено такі сфери, як: 

• Важливість навчання та наставництва для трансформації 

державної служби; 

• Процес вибору тренера CSL; 

• Як користувачі коучінгу та наставництва допомагають знайти 

правильних тренерів та наставників; 

• Спосіб внутрішньої та зовнішньої тренерської уніфікації; 

• Тренерський підхід до оцінювання CSL, використовуючи надійну 

методологію Кіркпатріка; 

• Використання CSL у командному коучингу (Pritchard, 2014). 
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Щодо сучасних технологій розвитку особистості, варто звернути увагу 

на дистанційну освіту: аудіо та відеотрансляції, відеоконференції, E-Learning 

(електронне навчання), вебінари тощо. Через комп'ютеризацію населення та 

розвиток IT технологій, дистанційна освіта змогла реалізовуватися в сфері 

педагогічної практики і в Україні. Можна виділити низку переваг такого 

навчання. Перш за все – це розширення кола осіб, здатних отримати навчання, 

а саме осіб з особливими потребами. Стає можливим навчання у віддалених, 

важкодоступних регіонах  країни та академічна мобільність. Так, зв'язок з 

викладачами може здійснюватися різними способами: як online, так і offline. 

Проконсультуватися з викладачем за допомогою електронної пошти іноді 

ефективніше та швидше, ніж призначити особисту зустріч при очному або 

заочному навчанні. Також використання дистанційних технологій є 

ефективним для організації індивідуального підходу. Студент сам обирає собі 

темп навчання, він може оперативно отримати у викладача відповіді на  

питання, що виникають.  

Застосування E-Learning в рамках освіти вже широко використовується 

закордоном. Дослідники близького Сходу (Китай, Пакистан, Росія), розробили 

модель електронного навчання, яка складається із семи послідовних рівнів 

професійного та особистісного розвитку:  

1) Виявлення макро- та мікро-проблем; 

2) Вивчення причин та передумов цих проблем;  

3) Розвиток твердих навичок; 

4) Розвиток словесно-мовленнєвих навичок; 

5) Розвиток організаторських здібностей; 

6) Розвиток м’яких навичок та професійного бачення; 

7) Розвиток інноваційного мислення.  

Методологічним ядром створення такої моделі стала теорія побудови 

ніш. Застосування даної моделі дозволило припустити, що під еволюційним 

тиском освітнього середовища людина бере участь у процесах самонавчання 

та саморозвитку. Таким чином, потребуючи адаптації до взаємодії освітньої 
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ніші, людина впливає на її розвиток шляхом активного включення до 

навчального процесу, демонструючи особистий еволюційний імпульс. 

Система, у свою чергу, впливає на особистісний розвиток людини через 

соціалізацію його особистих та професійних якостей (Zhang et al., 2020).  

Вплив цифрової освіти на інтелектуальний розвиток та поведінку 

особистості досліджено у сучасних  працях Г. Александрової, М. Черконова та 

Ж. Старостіна. Автори аналізують розвиток когнітивних, творчих та 

комунікативних здібностей молоді в сучасну цифрову еру. У висновках 

зазначається, що мета сучасної освіти полягає в тому, щоб адаптувати тих, хто 

навчається, до мінливого освітнього середовища, зробити їх більш гнучкими,  

а освітні програми повинні передбачати, які soft та hard skills будуть необхідні 

в найближчому та найвіддаленішому майбутньому (Alexandrova et al., 2020, с. 

415-422 ).  

Незважаючи на очевидні переваги дистанційного навчання, існують і 

недоліки. Вчені Гарвардського університету Джон Хадсен і Джастін Рейх 

провели дослідження в період з 2012 по 2014 рік серед MOOC (Massive Open 

Online Courses), онлайн-платформ з безкоштовними освітніми курсами. 

Однією з головних переваг цих платформ вважається доступність, щоб 

оволодівати знаннями потрібен лише інтернет. Довгий час вважалося, що 

сервіси допоможуть скоротити розрив в освітньому рівні різних верств 

населення і демократизувати знання. Дослідники перевірили дані 68 онлайн-

курсів Гарвардського університету і Массачусетського технологічного 

інституту. За цей час їх пройшли 164 198 американців у віці від 13 до 69 років. 

Виявилося, що найпоширеніша категорія користувачів МООС — це студенти 

вузів, причому, як правило, із заможних родин. Також онлайн-курси вкрай 

популярні серед тих, хто так чи інакше займається наукою і технологіями. 

Люди з бідних районів або з низьким рівнем освіти опинилися в меншості — 

у них просто була відсутня потреба  отримання знань (Hansen & Reich, 2015).  
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Таким чином, можемо підсумувати, що сучасні методи, тенденції і 

технології у навчанні та розвитку, дають нам різноманіття можливостей для 

розвитку та саморозвитку особистості в професійній діяльності.  

У програмі психологічного супроводу особистісно-професійного 

розвитку кадрового резерву Державної служби зайнятості України приділена 

увага таким аспектам як: мотивація до навчання, доступність матеріалів та 

засобів навчання (як для студентів, так і для викладача), баланс між 

теоретичними і практичними завданнями, можливість навчання без відриву 

від основної діяльності у своєму темпі. 

Підвищення мотивації до саморозвитку у програмі супроводу 

розглядається як результат розвитку компонентів особистісного потенціалу 

резервістів: орієнтація у часі, емпатія, креативність, наполегливість, 

управління емоціями та пластичність поведінки (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Модель  психологічного супроводу резервістів ДСЗУ 

Дана модель  психологічного супроводу особистісно-професійного 

зростання резервістів ДСЗУ передбачає розвиток спрямованості особистості 

на саморозвиток та розвиток індивідуально-професійних навичок (soft skills) 

за допомогою акмеологічного та компетентнісного підходів. Використання 

акмеологічного підходу у психологічному супроводі забезпечує керування 

індивідуально-професійним розвитком  резервіста, орієнтує його на постійне 

самовдосконалення та самоорганізацію. Компетентнісний підхід, у свою 

чергу, переміщує акценти з процесу накопичення нормативно визначених 

знань, умінь і навичок у площину формування й розвитку у наших студентів 

здатності практично діяти і творчо застосовувати здобуті знання й набутий 

досвід у різних ситуаціях (Часнікова, 2014, розділ 2). 

Ефективність такої програми супроводу особистісно-професійного 

зростання кадрового резерву ДСЗУ було перевірено у процесі її апробації в 

Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України за 

критеріями, що розкриті у таблиці 3.2. Кадровий резерв ДСЗУ проходив 

підвищення кваліфікації на кафедрі психології та соціальної роботи з 

01.09.2018 р. по 31.12.2018 р. (див.додаток А). 
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Таблиця 3.2 

Критерії та показники особистісного розвитку кадрового резерву 

ДСЗУ 

Критерії Показники Методи дослідження 

Сформованість 

особистісного 

потенціалу кадрового 

резерву ДСЗУ  

Високий рівень таких 

рис як: орієнтація в часі, 

креативність, 

пластичність поведінки 

(60-70 балів) 

Самоактуалізаційний 

тест – САТ (Ильин, 

2012) 

Середній, ближче до 

високого рівень 

наполегливості  

(10-13 балів) 

Шкала 

добросовісності тесту 

«Велика п’ятірка» 

(5PFQ), (А. Хромов, 

2000) 

Середній рівень 

управління своїми 

емоціями та емпатії  

(4-7 балів) 

Тест на Емоційну 

самосвідомість (О. 

Власова та М. 

Березюк, 2015) 

Сформованість 

мотиваційного 

потенціалу кадрового 

резерву ДСЗУ 

Рівень мотивації 

досягнення вищий за 

середній. (>100 балів) 

Тест на діагностику 

мотивації досягнення 

А. Мехрабиана (О. 

Дарвиш, 2003) 

Високий рівень бажання 

фахівця ДСЗУ пізнавати 

себе (4-6 балів) 

Тест «Готовність до 

саморозвитку» В. Л. 

Павлова (О. Пэхота, 

2009) 

Адекватність 

статистичних  

показників ефективності 

програми  

Рівень статистичної 

значущості  p ≤ 0,05 і p ≤ 

0,01 

G-критерій знаків та t-

Стьюдента для 

залежних вибірок на 

рівні 
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психологічного 

супроводу кадрового 

резерву ДСЗУ 

 

В основу програми супроводу було покладено загальнонаукові 

принципи психології такі як детермінізм, єдність свідомості і діяльності, 

об’єктивність, науковість, розвиток, системність;  та педагогічні принципи 

навчання: єдність конкретного й абстрактного  (Коменський, 1982, с. 384), 

систематичність і послідовність, принцип свідомого засвоєння знань, 

активності й самостійності, ґрунтовності, доступності навчання, єдності 

навчання та практики, раціонального поєднання колективних та 

індивідуальних форм і способів навчальної роботи (Зайченко, 2016, с. 145-

147).   

Так, наприклад, принцип єдності свідомості і діяльності представлений 

у програмі супроводу характером організації програми навчання. 

Усвідомлено, глибоко й ґрунтовно засвоюються знання й навички. Там, де 

відсутня свідомість, навчання ведеться догматично й у знанні панує 

формалізм. Відповідно до принципу детермінізму зміст навчальних блоків 

ґрунтується на чинниках, що формують саморозвиток особистості працівника 

ДСЗУ. Подача інформації здійснюється послідовно, відповідно до етапу 

опоновування знаннями резервістів. В програмі вебінарів розроблені вправи, 

що залучають різні органи відчуттів до сприймання і переробки навчального 

матеріалу. Це, у свою чергу, реалізує принцип єдністі конкретного та 

абстрактного. 

Програму психологічного супроводу особистісно-професійного 

саморозвитку для кадрового резерву ДСЗУ запропоновано у форматі циклу 

вебінарів для дистанційного навчання,  оскільки учасниками програми є 

слухачі, які проживають у різних містах країни. Для її реалізації було 
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використано вебінарну платформу MyOwncConference1, також є можливість 

застосування даної програми  на будь-яких інших платформах, зокрема 

ZOOM2.  

Мета програми психологічного супроводу особистісно-професійного 

розвитку – актуалізація потреби резервіста в особистому розвитку. 

Завданнями використання програми стала необхідність:  

1) підвищити рівень розвитку психологічних якостей учасників, які 

сприяють їх саморозвитку (мотивація досягнення, бажання пізнавати 

себе, орієнтація в часі, креативність, пластичність, емпатія, 

управління емоціями, тощо);   

2) створити освітні умови для переходу особистості резервіста до 

саморозвитку і самовдосконалення в умовах організованого 

навчального процесу.  

Результатом психологічного супроводу стане нова життєва якість –

пластичність, тобто здатність самостійно пристосовуватися до життєвих 

обставин та готовність до саморозвитку протягом життя. 

Обсяг психологічного супроводу складає 22 академічні години, з яких:  

лекційних – 6 год., практичних – 6 год., консультацій – 5 год., час на 

самопідготовку – 5 год. 

 

3.2. Зміст та структура програми психологічного супроводу 

особистісно-професійного розвитку  для кадрового резерву Державної 

служби зайнятості України  

Реалізація програми особистісно-професійного розвитку кадрового 

резерву ДСЗУ передбачає три змістовні блоки: Технології управління часом; 

Особистісний розвиток керівника; План індивідуального розвитку 

(Калениченко, 2018р). Її структуру описують такі теми: Постановка цілей; 

Основи тайм-менеджменту та проектного планування; Лідерство, як 

                                                           
1 https://myownconference.com.ua/  
2 https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

https://myownconference.com.ua/
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html


134 
 

особистісний розвиток керівника; Розвиток емоційного інтелекту та 

креативності; Технології управління змінами; Побудова плану 

індивідуального розвитку (див. табл. 3.3.).  

Таблиця 3.3. 

Структура програми психологічного супроводу кадрового резерву 

ДСЗУ 

Блок Мета Вебінар 

 

Завдання 

 

Технології 

управління 

часом  

(6 год) 

Розвиток таких 

характеристик 

резервіста, як 

орієнтація у часі 

та 

наполегливість 

Постановка 

цілей 

 (2 заняття) + 

самопідготовка 

Підвищення 

компетенції 

учасників з теми; 

Формування у них 

мотивації до 

самопізнання через 

самодослідження за 

допомогою техніки 

символдрами 

«Мотив Гори»  

Тайм- 

менеджмент та 

проектне 

планування  

(2 заняття) + 

самопідготовка 

Аналіз студентами 

своїх малюнків та 

наративів, 

інтерпретація. 

Підвищення 

компетенції 

учасників з теми, 

закріплення  знань,  

шляхом розробки 
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власного плану 

проекту  

Особистісний 

розвиток 

керівника 

(12 год) 

Розвиток уміння 

управління 

своїми емоціями 

та емпатійності.  

Розвиток 

креативності та 

пластичності 

поведінки 

Розвиток 

емоційного 

інтелекту та 

креативності;  

(2 заняття)  

Зворотній зв’язок 

ведучого відносно 

організації власних 

проектів резервістів. 

Підвищення їх 

компетенції з теми, 

осмислення власних 

емоцій. 

Актуалізація 

потреби розвитку 

креативності 

Лідерство, як 

особистісний 

розвиток 

керівника;   

(2 заняття) + 

самопідготовка 

Підвищення 

компетенції 

учасників з теми. 

Оволодіння 

учасниками 

методом 

самодіагностування 

на визначення 

стилю лідерства. 

Рефлексія 

Технології 

управління 

змінами  

(2 заняття) + 

самопідготовка 

Підвищення 

компетенції 

учасників з теми.  

Оволодіння 

сучасними 
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технологіями 

управління змінами. 

План 

індивідуального 

розвитку 

(4 год) 

Професійне та 

особистісне 

зростання 

резервіста, 

підвищення його 

ефективності 

Побудова плану 

індивідуального 

розвитку  

(2 заняття) + 

самопідготовка 

Розробка 

індивідуального 

плану розвитку 

резервіста. Розробка 

плану   розвитку для 

майбутніх підлеглих 

резервіста. 

Доопрацювання 

планів розвитку, 

аналіз роботи та 

індивідуальний 

контроль. 

 

У межах кожного блоку передбачено завдання для самопідготовки (для 

чого  подано список рекомендованої літератури). Загальна тривалість курсу 

дистанційного навчання складає шість тижнів (з розрахунку проведення 2-х 

вебінарів на тиждень). Ведучим під час проведення вебінарів за допомогою 

спеціальних інтерактивних технік у структурі кожного блоку реалізовувалися 

три основні функції навчання учасників: інформаційно-пізнавальна, 

корекційно-розвивальна та контрольно-діагностична.  

Серед провідних методів програми використовувалися: міні лекції, 

техніки коучингу, наративний метод, техніки аналізу виробничих ситуацій, 

групової символдрами та інші. Детально ми зупинимося на методі 

символдрами Х. Льойнера. Символдрама – це одна з короткострокових 

психотерапевтичних методик, що працює з глибинними, прихованими від 

свідомості переживаннями, розвиває здібності до візуалізації, дозволяє 

опрацьовувати проблеми людини (якщо вони є) ефективно і швидко, 

допомагає розслабитися і краще пізнати себе в кожній конкретній ситуації 
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(Лёйнер, 2000, с. 1-41). Класичним є пропозиція автора уявити деяку тему для 

кристалізації образної фантазії клієнта – так званого мотиву представлення 

образу. З безлічі можливих мотивів, які найчастіше виникаючих у пацієнтів, у 

ході довгої і кропіткої експериментальної роботи були відібрані такі, що з 

діагностичної точки зору найкраще відображають внутрішній 

психодинамічний стан і, в той же час, володіють найбільшим 

психотерапевтичним ефектом. Одним з таких мотивів є мотив «Гора», що 

надзвичайно важливий при аналізі власної мотивації та способів досягнення 

мети.    Даний метод був адаптований до застосування онлайн. Також варто 

зазначити, що мотив «Гора» відноситься до першого ступеня 

символдраматичного методу і є не травматичним для особистості, що 

застосовує його на собі вперше. 

У процесі розробки програми психологічного супроводу навчання 

кадрового резерву Державної служби зайнятості України ми звертали увагу на 

такі аспекти організації її реалізації як: постійна підтримка мотивації до 

навчання учасників, доступність матеріалів та засобів навчання (як для 

студентів, так і для викладачів), баланс між теоретичними і практичними 

завданнями, можливість для учасників програми навчатись без відриву від 

основної діяльності в  індивідуальному темпі та з використанням сучасних 

методик. З метою оптимального освоєння інформації учасниками тривалість 

одного вебінару не перевищувала 60 хв.  

Для презентації навчального матеріалу (міні-лекцій), основних етапів 

заняття та окремих смислових питань, інформаційних джерел 

використовувалася мультимедійна презентація PowerPoint. Матеріали 

кожного заняття після його завершення залишалися доступними в мережі для 

повторного перегляду. Варто також відзначити, що через дистанційність 

вебінарного методу навчання, особлива увага приділялася підготовці й 

організації online зустрічей. Так, відводився час для попереднього знайомства 

з групою через електронну пошту: виявлення очікувань та потреб від курсу, 

визначення зручного часу навчання шляхом google-анкетування. Наступним 
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кроком було створення зустрічей з посиланням у вебінарну кімнату за єдиним 

лінком (посиланням) для групи, що проходить психологічний супровід.  

Детальний зміст програми психологічного супроводу особистісно-

професійного зростання резервістів ДСЗУ становить: 

 

Перший блок. Технології управління часом.  

Тема 1: «Постановка цілей» присвячена самоаналізу досягнення мети.  

Вебінар 1. Перше заняття розпочинається з міні-презентації: «Що ми 

будемо робити разом?» (обговорення загального формату та змісту зустрічей, 

спираючись на зібрані відповіді анкети, встановлення правил зв’язку). 

Основна частина заняття – міні-лекція присвячена  структурі 

таймменеджменту (див. рис. 3.2.) та безпосередня робота з самодослідженням 

своїх цілей через мотив «Гора». 

 

Рис. 3.2. Структура блоку Управління часом 

Перехід до дослідження своїх цілей. «Зараз я пропоную Вам дослідити, 

як  Ви  себе поводите йдучи до будь-якої мети, цілі. Що Вам допомагає, а що 

перешкоджає? Для відповідей на ці питання Ви пройдете сеанс символдрами 
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з мотивом - Гора. Для даного заходу Вам знадобитися: Подушка або зручне 

крісло для розслаблення, аркуш чистого паперу; на вибір: олівці, фарби, 

фломастери. Для початку Вам потрібно прийняти зручну для Вас позу, закрити 

очі і слухати мій голос…». Сам сеанс складається з вправи на розслаблення, 

базового мотиву «Луг» та безпосереднього уявлення Гори. 

Вправа на розслаблення. Уявіть, що перед Вами  на відстані 10-15 см. 

висить пушинка. Дихайте тільки носом і так плавно, щоб пушинка не 

коливалася.  

Мотив «Луг». Уявіть, що ви опинилися на лугу. Яка зараз пора року? Яка 

погода? У чому ви одягнені? Скільки вам років? Роззирніться, що ви бачите 

навколо? 

Мотив «Гора». Уявіть, що повертаючи голову ви побачили Гору… . Далі 

розповідь  включає в себе чотири основні складові: розглядання і точний опис 

гори здалеку; підйом в гору; опис панорами з вершини гори; спуск з гори. Опис 

має бути від першої особи. 

 Після проведення сеансу групі дається інструкція: «важливо протягом 

найближчого часу записати у вигляді наративу, розповіді про повний процес 

свого сходження, перебування, спуску та преживань. За бажанням замалювати 

сюжет, що найбільше вразив. Завдання: надіслати на пошту свої роботи». 

Завершення заняття, рефлексія учасників.  

Вебінар 2. Розпочинається зі знайомства з засобами оптимізації 

постановки цілей, коучинговими техніками та розстановки пріорітетів: Дерево 

цілей, SMART, матриця Ейзенхаувера, принцип Парето, метод АBC (див. 

додаток 7). 

Вправа з розстановки пріоритетів. Ця діяльність спрямована на 

створення потенціалу для моніторингу та контролю діяльності резервістів 

протягом їх дня та допомогу у формулюванні цілі в житті. Інструкція: 

Подумайте і запишіть, що ви робили вчора протягом доби. Важливо записати 

всі справи, заповнивши всі 24 години. Час на роздуми - 10 хвилин. Після цього 

надайте пріоритет кожному пункту, позначаючи їх «A», «Б» або «В». 
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«А» - це основні цілі в житті або справа з найвищим пріоритетом; 

«Б» - означає, що питання варто вирішити, але воно не стосується 

життєво-важливих цілей; 

«В» - вказує на те, що завдання можна відкласти на певний час або, 

можливо, не потрібно виконувати його у першу чергу. 

 Обчисліть, скільки ви витратили часу на пріоритети «В»? 

 Скільки витратили часу на пріоритети «Б»? 

 Скільки часу витратили на пріоритети “А”? 

 Поміркуйте і дайте відповідь на питання: Наскільки важлива 

кожна з цієї групи для Вас особисто? 

 Проаналізуйте, наскільки ефективно ви використовуєте свій час. 

 Розгляньте можливість щоденної роботи над пріоритетами «А» та 

способами позбутися пріоритетів «В». 

У другій половині заняття 10-15 хв. відводиться на озвучування ключів 

мотиву «Гори». Дана вправа має вигляд проективного психологічного тесту з 

глибоким психоаналітичним змістом, тому й інтерпретація потребує більш 

якісного та глибокого розгляду. Але оскільки наша програма супроводу має 

формат вебінару і проходить дистанційно, інтерпретацію учасників варто 

зосередити на технічних моментах для мотивації їх розвитку, для уникнення 

травмування їх особисті. Саме тому ключі до вправи учасникам подаються у 

спрощеному вигляді. 

1. При розгляді гори важливо якомога детальніше описати її форму, 

висоту (приблизно скільки метрів), що на ній росте чи взагалі що-небудь росте, 

які гірські породи її складають, чи вкрита вона снігом тощо. Чим вище гора – 

тим більше у людини амбіцій. Форма гори свідчить про тип поведінки людини 

у досягненні мети: пікоподібна гора – це чоловіча гора і каже про чоловічий, 

жорсткий характер; Якщо гора має пологі схили – це вказує на те, що людина 

досягає мети м’яко, неконфліктно. Якщо гора неприступна, дуже висока, 

«нежива» - можна зробити висновок про нереальність мети, яку собі поставила 
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людина. Якщо в образі з’явилася не одна гора, а одразу декілька, то людина 

несвідомо себе навмисне перевантажує – одразу береться за декілька справ, 

щоб постійно бути чимось зайнятим. Як далеко знаходиться гора? – якщо гора 

дуже далеко, то це може означати про відкладання з «певних» причин своїх 

планів. Треба про ці причини подумати, пошукати у причинах для себе вигоду. 

2. Значення підйому вгору дуже символічне. Воно пов'язано з тими 

завданнями, які ставить перед нами життя. Деякі люди ставлять перед собою 

високі або навіть вкрай високі завдання, інші задовольняються середнім 

рівнем і відчувають при цьому менше складнощів. 

Люди, які висувають собі високі вимоги (перфекціоністи), часто 

уявляють високу гору, на яку складно і важко піднятися. Тому варто звертати 

увагу на своєрідність підйому, крутизну окремих схилів, необхідність дертися, 

можливо, з набором альпіністського спорядження. Або навпаки: якщо людина 

знаходить зручний прогулянковий шлях або передчасно втомлюється і 

повинна часто відпочивати - це вказує на те, яким чином дана особистість 

звикла вирішувати завдання або досягати своїх цілей. Якщо людина, 

побачивши гору, одразу захотіли на неї піднятися – це старанна і завжди 

готова до роботи людина. Така особа завжди готова до подолання труднощів і 

особливо налаштована на досягнення результату.  

Важливо згадати, якою була дорога на гору: серпантином, чи прямою 

(одразу вгору) – це свідчить про готовність до довгого процесу досягнення 

мети; (серпантином – Ви розумієте, що попереду довгий шлях і Ви до нього 

готові; дорога простягається одразу вгору  - Ви до кінця не продумали кроки 

досягнення мети). 

3. На вершині гори людина знаходить місце, звідки відкривається 

панорама на всі боки. Це певною мірою символічна винагорода за напругу під 

час сходження. З вершини світ видно з абсолютно іншої, ніж зазвичай, 

перспективи. Гора начебто відкриває новий вимір - «ландшафт душі». Як 

правило, людина опиняється на вершині гори зовсім одна і це буде звична 

панорама з полями, лісами, залізницями і людьми, зайнятими якоюсь справою. 
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Якщо ж на вершині Ви опинилися не самі, то поряд з  Вами знаходиться 

значима для Вас особистість, небайдужа. Також цікаво буде згадати ступінь 

освоєності людиною ландшафту, який відкривається з гори. Якщо з вершини 

гори у панорамі будуть присутні населені пункти, дороги, оброблені людиною 

поля й інші фактори людської діяльності –  це може означати, що Ви дуже 

соціально адаптована і активна людина. Якщо ж Вашому погляду 

відкриваються лише нескінченні ліси, гори, степи і пустелі, то це може 

говорити про недостатню соціальну  активність, замкнутість. Існують певні 

закономірні особливості в тому, який вид відкривається в кожному з чотирьох 

напрямків. Відповідно до культурно-лінгвістичних механізмів 

символоутворення, побачений вид символізує: те, що бачимо позаду -  погляд 

у минуле; попереду - очікування від майбутнього; праворуч - актуалізує 

когнітивну (мисленнєву), раціональну, а також чоловічу установку; вид 

ліворуч - це область емоційного і жіночого. 

4. Останній етап - спуск з гори. З діагностичної точки зору, спуск 

показує ставлення людини до втрат, невдач, програшів, до зниження свого 

соціального статусу і престижу. Повернення у вихідну місцевість не завжди 

проходить безболісно. Для деяких спуск буває важче, ніж сходження. 

Особливо неохоче спускаються вниз люди з високим рівнем прагнень. Інші 

відчувають себе на вершині гори незахищено, незатишно, самотньо, 

відрізаними від світу людей. Їм приємно повернутися вниз, у світ людський. 

Завершення заняття, рефлексія учасників. 

Тема 2: «Тайм менеджмент та проектне планування».  

Вебінар 3. Розпочинається з відповідей на питання студентів, щодо своїх 

цілей, спираючись на аналіз  малюнків та наративів, особиста інтерпретація за 

бажанням і дозволом резервіста. 

Друга половина заняття присвячена міні-лекції про методи управління 

часом: метод жаби, метод швейцарського сиру, метод слона, діаграма Ганта 

(див. додаток 8). 
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Вебінар 4. Практичне заняття з проектного планування.  Мета завдання – 

тренування навички розстановки пріоритетів і формулювання особистих 

цілей. 

Інструкція: 

1.  Написати 5 важливих особистих справ, які плануєте у найближчі 3 

місяці, застосовуючи технологію SMART; 

2. Написати 5 важливих робочих (професійних) справ, які плануєте у 

найближчі 3 місяці, застосовуючи технологію SMART; 

3. Тепер у Вас є 10 важливих справ. Потрібно розставити їх за 

пріоритетами у кожен з місяців; 

4. У кожному з місяців знайдіть «Жабу», саме з неї варто розпочати роботу. 

Завершення заняття, домашнє опрацювання власного «проекту» та 

надсилання його на електронну пошту.  

Запропонована література з блоку «Технології управління часом»: Ицхак 

Пинтосевич «10 заповедей успеха», 2010. – 224 с.; Гліб Архангельський 

"Тайм-драйв. Як встигати жити і працювати". 

Другий блок. Особистісний розвиток керівника. 

Тема 3: Розвиток емоційного інтелекту та креативності.  

Вебінар 5. Міні-лекція про емоційний інтелект:  

 Що таке емоційний інтелект (EI) і емоційна компетентність (EQ)? 

 Як рівень EQ впливає на успіх і ефективність у роботі і житті? 

 Чому нам важко усвідомлювати свої емоції?  

Вебінар 6. Міні-лекція про креативність: 

 Чи потрібна креативність у житті? 

 Що таке креативність? 

 Як розвивати креативність? 

Тема 4: Лідерство, як особистісний розвиток керівника.  

Вебінар 7.  Знайомство з теорією Іцхака Адізеса про стилі лідерства. В 

концепції Адізеса є важливі акценти, які роблять її унікальною і дуже 
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підходящою не лише для робочих реалій, а й для всіх інших життєвих сфер, де 

люди утворюють об'єднання: сім'я, творчі й спортивні команди, неприбуткові 

організації та навіть уряди. Перший акцент: в основі концепції лежать 

параметри «результативність» - (що робиться?) і «ефективність» (як 

робиться?). Другий акцент: враховується орієнтація на короткострокове і 

довгострокове. Третій акцент: ідеальних людей немає, тому потрібні 

взаємодоповнюючі команди. Результатом теорії Адізеса є чотири стилі 

лідерства: виробник, інтегратор, адміністратор і підприємець (Адізес, 2007). 

Вебінар 8. Тестове завдання: Самодіагностика стилю лідерства. «Вам 

будуть запропоновані 12 тверджень. Будьте уважні! Розставте оцінки від 1 

(найменш підходящий опис для Вас) до 4 (найбільш підходящий опис для Вас). 

Описуйте ваші особисті якості. Описуйте себе, а не вашу роботу…» (див. 

додаток 8). 

Завершення заняття, рефлексія учасників. Завдання на самостійне 

опрацювання: За допомогою даного тесту визначити стилі лідерства своїх 

колег на робочому місці, проаналізувати ефективність виконуваних ними 

обов’язків, відповідно до стилю лідерства. Результати надіслати на електронну 

пошту. 

Тема 5: Технології управління змінами. 

Вебінар 9.  Міні-лекція «Типи психологічних бар’єрів в умовах змін». 

 Бар’єр професійної некомпетентності 

 Бар’єр пов'язаний зі страхом негативного впливу змін 

 Бар’єр звичка 

 Бар’єр інноватора, пов’язаний з недовірою до особистості.  

Вебінар 10. Знайомство з теорією Дж. Коттера про модель трансформації, 

детальне опрацювання (Коттер, 2007, с. 9–29). 

Модель передбачає 8 кроків: 

1. Для змін потрібна атмосфера обов’язковості (тривога); 

2. Для змін потрібна залученість 70% команди; 
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3. Зміни повинні бути зрозумілими, реальними, чіткими (згадуємо 

техніку SMART); 

4. Пропаганда змін; 

5. Необхідні умови для переходу; 

6. Покрокове планування цілей? 

7. Для закріплення змін необхідно демонструвати їх ефективність; 

8. Закріпити зміни в організаційній культурі. 

Завершення заняття, підсумок основних тез блоку, відповіді на запитання. 

Запропонована література з блоку «Особистісний розвиток керівника»: 

1. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе; 

2. Адизес И. Управления изменениями. Как ефективно управлять 

изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни; 

3. Чапмен М. Эмоциональный интеллект. 

Третій блок. План індивідуального розвитку. 

Вебінари 11 та 12. Два останні заняття присвячені побудові плану 

індивідуального розвитку, як резервіста, так і його майбутніх підлеглих. 

ПІР (план індивідуального розвитку) – це структурований і підтримуваний 

процес, який зобов’язує особистість задуматися над їх власним навчанням, 

результативністю та/або досягненнями і планувати свій особистий, 

навчальний та кар’єрний розвиток. 

Основна мета ПІР - поліпшити здатність особистості планувати свій 

розвиток, та брати на себе відповідальність за власний розвиток, допомагаючи: 

• стати більш ефективними, незалежними та впевненими в собі; 

• удосконалити свої загальні навички щодо навчання та управління 

кар’єрою; 

• сформулювати особисті цілі та оцінити прогрес у їх досягненні; 

• заохотити позитивне ставлення до навчання (саморозвитку) протягом 

усього життя. 
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При побудові ПІР варто користуватися чотирма базовими питання ми 

коучингу (Whitmore, 2002, с.149):  

• Що ви хочите? (Розстановка цілей); 

• Що відбувається? (Дослідження поточної ситуації реальності); 

• Що можна зробити? (Список можливостей); 

• Що ви будете робити? (Наміри. Що потрібно зробити). 

Міні лекція про методи SWOT-аналіз (2013, с. 151-157) та Колесо 

балансу (рис.3.3). Вправа на побудову  ПІР. Інструкція:  

1. Проаналізуйте і запишіть не менше восьми сфер життя, що є для вас 

актуальними; 

2. Намалюйте на аркуші коло, розділивши його на відповідну кількість 

секторів; 

3. Кожному сектору присвойте відсоток, що займає у вашому житті 

відповідна сфера та проаналізуйте побачене; 

4. Поряд запишіть бажаний відсоток. Намагайтеся урівноважити 

сектори; 

5. Опишіть кроки (цілі), якими ви будете досягати балансу. Цілі повинні 

відповідати SMART. 

6. Відповідно до SWOT-аналізу, опишіть свої сильні сторони, слабкі 

сторони, свої можливості та ризики, пов’язані з реалізацією плану; 

7. В якості домашнього завдання, варто оформити даний план і 

візуалізувати у прийнятній для себе формі (малюнок, схема тощо). 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+Whitmore&text=John+Whitmore&sort=relevancerank&search-alias=books
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Рис. 3.3. Колесо балансу 

Варто зазначити, що дану вправу учасники вебінару можуть 

пропонувати своїм колегам і підлеглим для оптимізації робочого процесу та 

ефективного використання особистісного ресурсу та часу.  

На завершальному вебінарі ми підводимо підсумки: рефлексивний 

аналіз, відповідь на запитання, результати індивідуального контролю. 

 

3.3. Якісні результати застосування програми психологічного 

супроводу особистісно-професійного розвитку  

Приступаючи до аналізу ефективності застосування програми 

супроводу, в порядку дискусії зазначимо, що здійснене дослідження 

продемонструвало ефективність оnline використання деяких сучасних 

технологій та методів підвищення кваліфікації і психологічного супроводу 

особистісного зростання працівників ДСЗУ.  

Під час процесу реалізації програми психологічного супроводу розвитку 

кадрового резерву ми активно використовували техніки спецкурсу для 

майбутніх менеджерів (Карамушка & Москальов, 2011). Аналіз виробничих 

ситуацій, групові дискусії і мозковий штурм, рольові й ділові ігри, застосовані 
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з цією метою, були адаптовані в нашій роботі для використання в режимі 

вебінарів. 

Важливим ресурсом у підготовці програми дистанційного навчання варто 

також вважати технологію коучингу, яка виявилась особливо продуктивною 

для підвищенні самоорганізації та саморегуляції освітньо-професійної 

діяльності  представників кадрового резерву. За методичну основу розробки 

своєї програми, спираючись на дослідження Романової (2010), Никоненко 

(2012),  Хоменко-Семенової (2015), ми прийняли чотирьохступеневу модель 

коучингу GROW, запропоновану Дж. Уітмором. Перший етап «goal» (у пер. з 

англ. мета) передбачає визначення цілей і завдань вирішення окресленої 

проблеми; – другий етап «reality» (з англ. реальність) – окреслення стану 

проблеми, визначення ресурсів, знань, необхідних для її вирішення; – третій 

етап «option» (з англ. варіант) – пошук можливих шляхів вирішення проблеми, 

вибір найоптимальніших шляхів; – четвертий етап «will» (з англ. воля) – 

застосування обраних стратегій та їх перевірка в дії (Whitmore, 2002). В 

нашому випадку реалізації апробованої дистанційної програми літери її назви 

позначають відповідні стадії проведення навчальної online дискусії. Наскрізне 

використання такої логіки організації віртуальної комунікації учасників 

програми активізувало формування у них відповідних навичок продуктивної 

самоорганізації власної комунікації та діяльності, що засвідчив підсумковий 

аналіз їх рефлексивного зворотного зв’язку. 

Також варто відзначити особливість і вплив застосування методів 

символдрами і наративу у форматі online. Символдраматичний метод у 

нашому випадку допоміг актуалізувати зацікавленість навчальної групи і 

показати новизну та «нестандартність» формату навчання, бо на початку 

зустрічі спостерігався деякий супротив навчанню: «Навіщо? Я вже все знаю! 

Я це чув на лекції. Я по іншому дивлюсь на життя, мені це не потрібно….». 

Тому було важливо розслабити учасників, дати зрозуміти, що вони проведуть 

час із користю. Після завершення сеансу напруга зменшилась, чому сприяв і 

факт, що роз’яснення буде наступного разу. Далі був етап аналізу малюнків і 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+Whitmore&text=John+Whitmore&sort=relevancerank&search-alias=books


149 
 

наративів резервістів. Виявилося, що для більшості дуже важко послідовно 

описати свої дії, відчуття. У наративних творах спостерігалася неоднорідність 

розповіді, стрибки ідей, відсутність опису підйому та спуску з гори. Опис 

панорами більше стосувався теперішнього та минулого, а не майбутнього. Це 

свідчить про відсутність у резервістів достатньо розвинутого механізму 

переживання особистого часу, планування дій майбутнього. З іншого боку, 

Гон, Міллер і Раппапорт (1999) розкриваючи потенціал використання 

наративної практики вважають, що її застосування не лише підвищує 

компетентність людини в часі, а й відіграє велику роль у конструюванні та 

репрезентації її ідентичності (у тому числі  й її культурної ідентичності). На 

думку науковців, у множині особистих наративів, які вони визначили як 

«наративи культурної ідентичності», оповідачі завжди  зберігають 

напруженість у відносинах між індивідуальністю і соціокультурним 

середовищем. Таким чином, подібні наративи надають унікальну можливість 

досліднику та авторам текстів, окрім усього іншого, досліджувати їх свідоме, 

рефлексивне самоконструювання, враховуючи в найповнішому обсязі  

відносини особистості з культурою, і робити очевидним для дослідження 

власне те, що детермінує поведінку  людини (Гон та ін., 1999).  

Розділивши на змістовні блоки,  виявляємо такі закономірності в описі 

Гори.  

При описі гори здалеку: дуже висока, майже до небес, густо засаджена 

деревами, важкодоступна, з гострим кінцем;  

Підйом вгору: детальний опис відсутній, вузька незручна стежка, 

вертикальна стежка, стежка, що проходить повз гору (відмова від підйому 

взагалі), важкий підйом;  

Опис панорами з вершини гори: панорама поля, будинки безлюдні, 

детальний опис дороги, по якій піднявся, бажання бути на горі постійно, 

відчуття власної значущості. 

 Спуск з гори: швидкий але болісний, дехто зривався і падав, внизу 

полегшення і омріяний спокій. 
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Далі синтаксис і пунктуація у прикладах авторські:  

Приклад 1. Чоловік, 20 років, профорієнтатор: «Гуляв по квітковому 

весняному полю, в білій сорочці 17-го століття, відчував мокру траву. Побачив 

гору високу до неба і побіг. Але підніматись не хочу, страшно. Згадав 

дитинство, треба йти вгору. Важко. На вершині гарний краєвид, будинки. 

Підніматись було не зручно, скеляста поверхня різала руки, але звик. 

Спускатися не хочу, болісні відчуття. Спустився, тоска набігла, поле 

змінилося, багато коренів. Сумно пішов гуляти по мокрому полю. На горі 

зустрів чоловіка, доречі незнайомого, усміхненого. Я розумів, що сьогодні 

прожив усе життя…».  

Приклад 2. Чоловік, 41 рік, колишній військовослужбовець: «Поле 

стиглої пшениці, запах зерна, свіже повітря, легкий вітерець, осіннє сонце. 

Спочатку була видна трикутна гора з круглими схилами, потім картинка 

перемкнулася на пологий зелений пагорб (спогад з дитинства) з прямою 

вертикальною стежкою, підніматися по ній було відносно легко, але наверху 

було набагато просторіше, почуття легкості, хотілось там бути постійно. 

Відчуття на вершині захоплюючі, власної значущості творіння добра, свободи. 

Після спуску поле змінилося на долину зелені…». 

 Стосовно малюнків  спільною особливістю можна вважати витіснення 

спогаду гори. Тобто резервісти, малюючи гору, приділяли більше уваги 

деталям Поля (лугу), який, крім символічного значення переживання першого 

року життя, має значення актуального емоційного стану (загальний фон 

настрою). Спостерігаємо зосередженість на собі, своєму «комфортному» 

стані, небажання рухатися, щось змінювати (Див. рис. 3.4. – 3.5.). 
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Рис. 3.4. Мотив «Гора» 

 

 

Рис. 3.5. Мотив «Гора» 

При впровадженні  програми психологічного супроводу для кадрового 

резерву ДСЗУ ми також стикнулися з певними технічними труднощами, 

пов’язаними з якістю комунікаційних послуг. Перебої в Інтернет-зв'язку в 
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деяких містах проживання учасників програми компенсувалися записами 

вебінарів. Окрім того, не всі студенти навчальних груп вчасно підключалися 

до заняття, також і з поважних причин, але завдяки доступності в мережі  

записів вебінарів вони мали можливість їх переглядати у зручний для себе час, 

виконувати необхідні самостійні завдання і таким чином забезпечувати собі 

більш повноцінне навчання у програмі та на наступних вебінарах. 

 

3.4. Кількісний аналіз результатів ефективності впровадження 

програми психологічного супроводу особистісно-професійного розвитку 

На завершальному етапі здійснення програми психологічного 

супроводу розвитку кадрового резерву ДСЗУ з метою виявлення 

індивідуальних змін учасників проводилось їх повторне тестування за 

шкалами, що передбачалися моделлю психологічного супроводу: потреба у 

самопізнанні (ХПС), мотивація досягнення, емпатія, управління власними 

емоціями, орієнтація в часі, креативність, пластичність поведінки та 

наполегливість. Порівняльний аналіз результатів діагностичних зрізів, до та 

після формуючого експерименту, проводився у експериментальній та 

контрольній групах резервістів відповідно, за допомогою критеріїв G-знаків та 

t-Стьюдента для залежних вибірок (див. додаток 17 – 18). 

 Як видно з таблиці 3.4., статистична значущість між показниками всіх 

задіяних для діагностики шкал (крім шкали Емпатія) до та після проходження 

учасниками програми дистанційного навчання, в експериментальній групі на 

рівні р ≤ 0,01. Значенння Z (критерій G-знаків) є нормалізованим та пов’язане 

з рівнем значущості, тому ми можемо бути впевнені в статистичній 

достовірності відмінностей показників до і після проведення програми в 

експериментальній групі досліджуваних. За шкалою Емпатія маємо 

статистично незначимі відмінності р = 0,2 > 0,05. Стосовно контрольної групи 

резервістів, то з таблиці 3.4. також видно, що за критерієм G-знаків відмінності 

між діагностичними зрізами немає, відмінність статистично незначима р > 

0,05. 
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Таблиця 3.4 

Показники   значущості відмінностей  експериментальної та 

контрольної груп резервістів ДСЗУ після проходження  програми 

супроводу особистісного розвитку у формі дистанційного навчання  

Детермінанти 

особистісного зростання 

до та після програми 

супроводу 

Експериментальна 

група 

Контрольна група 

Z Значущість 

відмінностей 

(Р) 

Z Значущість 

відмінностей 

(Р) 

ХПС -3,397 0,001 -,302 0,763 

Мотивація досягнення -3,706 0,000 -1,136 0,256 

Емпатія -1,228 0,219 -1,633 0,102 

Управління своїми 

емоціями 

-3,946 0,000 -1,732 0,083 

Орієнтація у часі -3,928 0,000 -0,378 0,705 

Креативність -3,858 0,000 -0,921 0,357 

Пластичність поведінки -3,647 0,000 -0,850 0,395 

Наполегливість -3,276 0,001 0,000 1,000 

Примітка: ХПС = Хочу пізнати себе 

p ≤ 0,05 і p ≤ 0,01 (рівень статистичної значущості) 

Для об’єктивності отриманих відмінностей між діагностичними зрізами 

до та після формувального експерименту, був обраний критерій t-Стьюдента 

для залежних вибірок. Він дозволяє порівняти середні значення двох замірів 

однієї ознаки для однієї й тієї ж вибірки. Дані таблиці 3.5. свідчать, що середнє 

значення показників досліджених нами осіб після завершення  ними програми 

дистанційного навчання виросло практично за усіма обраними шкалами. 

Виняток становить шкала Емпатії, її показники виросли лише на 0,1. 

Особливо відмінними виявились показники позитивної динаміки 

резервістів за шкалами мотивації досягнення (105,7 проти 96,8 = 8,9 пунктів). 

Високі відмінності продемонструвала  шкала орієнтації в часі (8 пунктів = 45,2 

проти 37,0). Середні результати зростання показників отримані нами за 

шкалами креативності (на 3,2 пункти = від 40,4 до 43,6) та пластичності 



154 
 

поведінки (на 4 пункти = від 38,1 до 42,1). Середньо низьке підвищення 

результатів програми зафіксоване для шкал управління емоціями (1,8 пункти 

= 4,4 проти 2,6) та наполегливості учасників (2 пункти = 11,3 проти 9,3).  

Контрольна група резервістів не показала статистично значимих відмінностей 

у жодному з діагностичних зрізів за критерієм t-Стьюдента також (р > 0,05) 

(Vlasova and Kalenichenko, 2020). 

Таблиця 3.5 

Показники особистісного розвитку резервіста ДСЗУ первинного та 

вторинного діагностичного зрізів 

Детермінанти 

особистісного 

зростання  

Експериментальна група Контрольна група 

M  

І зріз 

M  

ІІ зріз 

Різниця р M  

І зріз 

M  

ІІ зріз 

Різниця р 

ХПС 
2,8 4,2 -1,4 ,00 2,5 2,5 0 ,77 

Мотивація 

досягнення 
96,8 105,7 -8,9 ,00 87,1 87,9 -0,8 ,17 

Емпатія 
2,5 2,7 -,1 ,56 2,8 3,0 -0,2 ,10 

Управління 

своїми 

емоціями 

2,6 4,4 -1,8 ,00 2,7 2,8 -0,1 ,08 

Орієнтація у 

часі 
37,0 45,2 -8,1 ,00 37,4 38,2 -0,8 ,72 

Креативність 
40,4 43,6 -3,2 ,00 39,1 40,9 -1,8 ,35 

Пластичність 

поведінки 
38,1 42,1 -4,0 ,00 37,2 38,5 -1,3 ,36 

Наполегливість 
9,3 11,3 -2,0 ,00 8,7 8,7 0 1,0 

Примітка: ХПС = Хочу пізнати себе 

М – середнє арифметичне 

p ≤ 0,05 і p ≤ 0,01 (рівень статистичної значущості) 

 

Наостанок відзначимо, що вибірки двох діагностичних зрізів, 

експериментальної та контрольної груп резервістів корелюють між собою. Це 

підтверджує їх спорідненість, тобто в обох діагностичних зрізах брали участь 

схожі групи людей (таблиця 3.6.). 
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Таблиця 3.6 

Кореляції парних вибірок 

Пари  
Детермінанти 

особистісного зростання 
N 

Експериментальна 

група R 

Контрольна 

група R 

1 
ХПС до & ХПС після 20 0,801** 0,338* 

2 Мотивація Досягнення 

до & М.Д.  після 
20 0,971** 0,992** 

3 Емпатія до & Емпатія 

після 
20 0,362* 0,907** 

4 Управління Емоціями 

до & Управління Е. 

після 

20 0,888** 0,955** 

5 Орієнтація у часі до & 

Орієнтація після 
20 0,599** 0,990** 

6 
Пластичність поведінки 

до & Пластичність після 
20 0,956** 0,981** 

7 Креативність до & 

Креативність після 
20 0,927** 0,997** 

8 Наполегливість до & 

Наполегливість після 
20 0,942** 0,936** 

Примітка: *p<0,05., **p<0,01. 

 

Результати первинного констатуючого зрізу дослідження 

продемонстрували  низькі показники темпоральності представників кадрового 

резерву Державної служби зайнятості України як його учасників, відсутність 

у них достатньо розвиненого механізму переживання особистого часу. В 

якості методичного  інструменту розв’язання такої проблеми в роботі було 

використано методи наративу, символдрами, коучингу, при застосуванні яких 

відбувався послідовний опис особою явищ життя у заданому часовому 

відрізку та векторі. Вибір таких психотехнічних інструментів, як показують 

представлені вище статистичні розрахунки, сприяв істотному зростанню 

показників учасників за шкалою орієнтації в часі (8 пунктів = 45,2 проти 37,0).   
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Також виявлено істотну ефективність програми, спрямованої на 

розвиток компонентів мотиваційного потенціалу резервістів. Мотивація 

досягнення збільшилася на 9 пунктів (105,7 проти 96,8), що свідчить про 

спрямованість резервістів на досягнення успіху, а не уникнення невдач. 

Бажання пізнати себе виросло до прийнятних 4,2 балів (рис.3.6.), що 

переносить досліджуваних з сектору А (Можу саморозвиватися, але не хочу) 

в сектор Б (Можу і хочу саморозвиватися).  

 

Рис. 3.6. Готовність до саморозвитку резервістів після програми 

супроводу 

Програма психологічного супроводу особистісно-професійного 

зростання кадрового резерву ДСЗУ сприяла підвищенню наполегливості 

учасників та розвитку якості управління своїми емоціями. Найменш 

ефективною програма виявилася для розвитку креативності та пластичності 

поведінки, що свідчить про обмеженість засобів online формату для цих 

блоків. Неефективною програма супроводу є для розвитку Емпатії, яка, як 

відомо, має  переважно індивідуально-генетичну детермінацію проявів. 

Найвагоміший внесок нашого дослідження випливає з побудови 

програми супроводу особистісно-професійного саморозвитку працівників 

ДСЗУ. Програма розроблена таким чином, щоб студенти могли не лише краще 

пізнати себе, але й мали інструменти, кейси для подальшої роботи зі своїми 

підлеглими. 

Беручи до уваги виявлені в нашому дослідженні комплексність, 

інформативність та простоту застосування програми психологічного 
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супроводу особистісно-професійного зростання, вона рекомендується до 

більш широкого використання психологічного супроводу навчання дорослих, 

пов’язаного з розв’язанням задач методичного забезпечення їх особистісного 

зростання. 

 

Висновки до третього розділу 
 

1. Однією з умов успішної реалізації завдання розвитку особистості 

резервіста Державної служби зайнятості України є його кваліфікований 

психологічний супровід з метою формування прагнення такого фахівця до 

постійного особистісного самовдосконалення протягом усієї професійної 

діяльності. Представлене дослідження показало, що програма психологічного 

супроводу кадрового резерву ДСЗУ завдяки комплексному підходу авторів до 

її конструювання та реалізації і зацікавленому ставленню учасників до участі 

в ній дозволяє створити як зовнішні, так і внутрішні умови для саморозвитку 

особистості працівника-резервіста ДСЗУ.  

2. За даними проведеного дослідження, основними змістовними 

характеристиками актуалізації та підтримання саморозвитку особистості 

майбутнього управлінця виступають: її спрямоване розширення пізнавальних 

уявлень про себе, підвищення мотивації досягнень, емоційного інтелекту, 

набуття позитивного досвіду з розвитку орієнтації в часі та постановки цілей,  

набуття досвіду креативних рішень та збільшення пластичності власної 

поведінки. Такі компоненти психологічного супроводу, залучені до  

відповідної програми навчання кадрового резерву ДСЗУ, визначають 

спрямованість та динаміку саморозвитку майбутніх менеджерів служби 

зайнятості, сприяють досягненню зрілості тих професійно-важливих 

особистісних механізмів, використання яких дає можливість людині 

перетворювати себе, організувати самостійну діяльність для подальшого 

самовдосконалення.  
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3. Впровадження розробленої програми та перевірка її ефективності 

показали позитивні статистично значущі результати, що дозволяє її 

використання в подальшій роботі. Дистанційне навчання у форматі вебінарів 

зарекомендувало себе ефективною дидактичною формою організації 

психологічного супроводу в професійній освіті дорослих. В аспекті 

планування подальших досліджень варто звернути увагу на виявлені в 

дослідженні обмеження застосування програми психологічного супроводу 

кадрового резерву Державної служби зайнятості України. Зокрема, подальшої 

оптимізації потребує  методичне забезпечення, орієнтоване на розвиток в 

учасників психологічного навчання креативності та пластичності поведінки. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Узагальнюючи існуючі теоретичні та методологічні принципи, 

підходи  дослідження професійно-важливих особливостей зрілої особистості, 

були виділені основні позиції:  

– особистість, що розвивається є ініціатором власної активності;  

– на активність особистості впливають її потреби та мотиви;  

– саморозвиток особистості характеризується через активну 

зовнішню діяльність, спрямовану на пошук нових якостей;  

– особистісний саморозвиток працівників ДСЗУ безпосередньо 

пов'язаний з їх професійним розвитком.  

2. На основі аналізу стану, тенденцій та основних напрямків 

особистісно-професійного розвитку і освіти працівників Державної служби 

зайнятості України була розроблена концептуальна модель дослідження. 

Виділені компоненти саморозвитку працівника Державної служби зайнятості: 

професійний, особистісний, мотиваційний та соціально-демографічний – зміст 

яких визначають функціональні компетенції професійної діяльності, 

індивідуальні відмінності, мотиви та соціальна ситуація розвитку. 

Особистісний компонент передбачає сукупність особистісних якостей 

(індивідуальних відмінностей), які сприяють успішному саморозвитку 

працівників ДСЗУ; об’єднує індивідуальні відмінності працівника ДСЗУ та 

необхідні професійні знання та навички, що відповідають їх посадовій 

інструкції. Такі якості утворюють особистісний потенціал працівника ДСЗУ, 

що включає: орієнтацію у часі, креативність, розвинутий емоційний інтелект, 

відкритість досвіду, самоприйняття та пластичність поведінки. Показано 

вплив особистісних чинників саморозвитку, які пов’язані з особистісним 

потенціалом, та мотиваційних (бажання пізнавати себе, мотивація досягнення 

успіху) на саморозвиток працівника ДСЗУ. 

3. В межах розробки операціональної моделі дослідження була 

здійснена апробація та адаптація українською мовою методики В. Павлова 

«Готовність до саморозвитку». Внутрішню узгодженість параметрів тесту 
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показав відповідний рівень коефіцієнта Альфа Кронбаха (0,678). Була 

підтверджена двофакторна структура методики, що дозволило її подальше 

використання у дослідженні. 

4. За результатами емпіричного дослідження були виявленні 

індивідуально-психологічні особливості працівників Державної служби 

зайнятості України. Переважна кількість працівників ДСЗУ мають низький та 

середній рівні наполегливості, пластичності поведінки, орієнтації у часі, 

креативності, управління своїми емоціями, відповідальності за свої емоції, 

емпатії. Встановлений недостатній рівень мотивації досягнення та бажання 

пізнавати себе. 

5. Засобами статистичного аналізу встановлено статистично-

значимий зв'язок між низькою мотивацією досягнення працівників ДСЗУ та 

бажанням пізнавати себе, що свідчить про їх неготовність до особистісного 

саморозвитку. Виявлено особистісні чинники саморозвитку працівників 

Державної служби зайнятості України: пластичність поведінки, орієнтація у 

часі, наполегливість, креативність, розсудливість, управління своїми 

емоціями, відповідальність за свої емоції, емпатія. 

6. Розроблено програму психологічного супроводу особистісно-

професійного розвитку кадрового резерву ДСЗУ у форматі циклу вебінарів для 

дистанційного навчання, яка орієнтована на актуалізацію потреби резервіста в 

особистому саморозвитку. Апробація програми супроводу показали позитивні 

статистично значущі результати, що свідчить про її ефективність та 

можливість більш широкого кола застосування. 
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Додаток 1 

Бланк П’ятифакторного особистісного опитувальника 5PFQ 

(А. Б. Хромов, 2000) 

Инструкция: Прочтите парные высказывания и определите, какое из 

двух альтернативных высказываний вам больше всего подходит. Если 

подходит высказывание, записанное слева от оценочной шкалы, то 

используйте для оценки этого высказывания значение «-2» или «-1». Если вам 

подходит правое высказывание, то оно оценивается значениями «2» или «1». 

Значения «-2» или «2» выбираются в том случае, если оцениваемое 

высказывание выражено сильно. Если это высказывание выражено слабо 

(слабее), то выбирается значение «-1» или «1». В том случае, когда ни одна из 

альтернатив вам не подходит, а подходит нечто среднее между ними, то 

выбирается значение «0». Выбранное значение обведите кружочком. 

1. Мне нравиться заниматься 

физкультурой 

-2 -1 0 1 2 Я не люблю физические нагрузки 

2. Люди считают меня 

отзывчивым и 

доброжелательным человеком 

-2 -1 0 1 2 Некоторые люди считают меня 

холодным и черствым 

3. Я во всем ценю чистоту и 

порядок 

-2 -1 0 1 2 Иногда я позволяю себе быть 

неряшливым 

4. Меня часто беспокоит мысль, 

что что-нибудь может 

случиться 

-2 -1 0 1 2 «Мелочи жизни» меня не тревожат 

5. Все новое вызывает у меня 

интерес 

-2 -1 0 1 2 Часто новое вызывает у меня 

раздражение 

6. Если я ничем не занят, то это 

меня беспокоит 

-2 -1 0 1 2 Я человек спокойный и не люблю 

суетиться 

7. Я стараюсь проявлять 

дружелюбие ко всем людям 

-2 -1 0 1 2 Я не всегда и не со всеми 

дружелюбный человек 

8. Моя комната всегда аккуратно 

прибрана 

-2 -1 0 1 2 не очень стараюсь следить за 

чистотой и порядком 

9. Иногда я расстраиваюсь из-за 

пустяков 

-2 -1 0 1 2 Я не обращаю внимания на мелкие 

проблемы 

10. Мне нравятся неожиданности -2 -1 0 1 2 Я люблю предсказуемость событий 

11. Я не могу долго оставаться в 

неподвижности 

-2 -1 0 1 2 Мне не нравится быстрый стиль 

жизни   

12. Я тактичен по отношения к 

другим людям 

-2 -1 0 1 2 Иногда в шутку я задеваю самолюбие 

других 
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13. Я методичен и пунктуален во 

всем 

-2 -1 0 1 2 Я не очень обязательный человек 

14. Мои чувства легко уязвимы и 

ранимы 

-2 -1 0 1 2 Я редко тревожусь и редко чего-либо 

боюсь 

15. Мне не интересно, когда ответ 

ясен заранее 

-2 -1 0 1 2 Я не интересуюсь вещами, которые 

мне не понятны 

16. Я люблю, чтобы другие быстро 

выполняли мои распоряжения 

-2 -1 0 1 2 Я не спеша выполняю чужие 

распоряжения 

17. Я уступчивый и склонный к 

компромиссам человек 

-2 -1 0 1 2 Я люблю поспорить с окружающими 

18. Я проявляю настойчивость, 

решая трудную задачу 

-2 -1 0 1 2 Я не очень настойчивый человек 

19. В трудных ситуациях я весь 

сжимаюсь от напряжения 

-2 -1 0 1 2 Я могу расслабиться в любой 

ситуации 

20. У меня очень живое 

воображение 

-2 -1 0 1 2 Я всегда предпочитаю реально 

смотреть на мир 

21. Мне часто приходится быть 

лидером, проявлять инициативу 

-2 -1 0 1 2 Я скорее подчиненный, чем лидер 

22. Я всегда готов оказать помощь 

и разделить чужие трудности 

-2 -1 0 1 2 Каждый должен уметь позаботиться 

о себе 

23. Я очень старательный во всех 

делах человек 

-2 -1 0 1 2 Я не очень усердствую на работе 

24. У меня часто выступает 

холодный пот и дрожат руки 

-2 -1 0 1 2 Я редко испытывал напряжение, 

сопровождаемое дрожью в теле 

25. Мне нравится мечтать -2 -1 0 1 2 Я редко увлекаюсь фантазиями 

26. Часто случается, что я 

руковожу, отдаю распоряжения 

другим людям 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю, чтобы кто-то другой 

брал в свои руки руководство 

27. Я предпочитаю сотрудничать с 

другими, чем соперничать 

-2 -1 0 1 2 Без соперничества общество не 

могло бы развиваться 

28. Я серьезно и прилежно 

отношусь к работе 

-2 -1 0 1 2 Я стараюсь не брать дополнительные 

обязанности на работе 

29. В необычной обстановке я 

часто нервничаю 

-2 -1 0 1 2 Я легко привыкаю к новой 

обстановке   

30. Иногда я погружаюсь в 

глубокие размышления 

-2 -1 0 1 2 Я не люблю тратить свое время на 

размышления 

31. Мне нравится общаться с 

незнакомыми людьми 

-2 -1 0 1 2 Я не очень общительный человек 

32. Большинство людей добры от 

природы 

-2 -1 0 1 2 Я думаю, что жизнь делает 

некоторых людей злыми 

33. Люди часто доверяют мне 

ответственные дела 

-2 -1 0 1 2 Некоторые считают меня 

безответственным 

34. Иногда я чувствую себя 

одиноко, тоскливо и все 

валится из рук 

-2 -1 0 1 2 Часто, что-либо делая, я так 

увлекаюсь, что забываю обо всем 

35. Я хорошо знаю, что такое 

красота и элегантность 

-2 -1 0 1 2 Мое представление о красоте такое 

же, как и у других 

36. Мне нравится приобретать 

новых друзей и знакомых 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю иметь только 

несколько надежных друзей 

37. Люди, с которыми я общаюсь, 

обычно мне нравятся 

-2 -1 0 1 2 Есть такие люди, которых я не 

люблю 
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38. Я требователен и строг в работе -2 -1 0 1 2 Иногда я пренебрегаю своими 

обязанностями 

39. Когда я сильно расстроен, у 

меня тяжело на душе 

-2 -1 0 1 2 У меня очень редко бывает мрачное 

настроение 

40. Музыка способна так захватить 

меня, что я теряю чувство 

времени 

-2 -1 0 1 2 Драматическое искусство и балет 

кажутся мне скучными 

41. Я люблю находиться в больших 

и веселых компаниях 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю уединение 

42. Большинство людей честные, и 

им можно доверять 

-2 -1 0 1 2 Иногда я отношусь подозрительно к 

другим людям 

43. Я обычно работаю 

добросовестно 

-2 -1 0 1 2 Люди часто находят в моей работе 

ошибки 

44. Я легко впадаю в депрессию -2 -1 0 1 2 Мне невозможно испортить 

настроение 

45. Настоящее произведение 

искусства вызывает у меня 

восхищение 

-2 -1 0 1 2 Я редко восхищаюсь совершенством 

настоящего произведения искусства 

46. «Болея» на спортивных 

соревнованиях, я забываю обо 

всем 

-2 -1 0 1 2 Я не понимаю, почему люди 

занимаются опасными видами спорта 

47. Я стараюсь проявлять чуткость, 

когда имею дело с людьми 

-2 -1 0 1 2 Иногда мне нет дела до интересов 

других людей 

48. Я редко делаю необдуманно то, 

что хочу сделать 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю принимать решения 

быстро 

49. У меня много слабостей и 

недостатков 

-2 -1 0 1 2 У меня высокая самооценка 

50. Я хорошо понимаю свое 

душевное состояние 

-2 -1 0 1 2 Мне кажется, что другие люди менее 

чувствительны, чем я 

51. Я часто игнорирую сигналы, 

предупреждающие об 

опасности 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю избегать опасных 

ситуаций 

52. Радость других я разделяю как 

собственную 

-2 -1 0 1 2 Я не всегда разделяю чувства других 

людей 

53. Я обычно контролирую свои 

чувства и желания 

-2 -1 0 1 2 Мне трудно сдерживать свои 

желания 

54. Если я терплю неудачу, то 

обычно обвиняю себя 

-2 -1 0 1 2 Мне часто «везет», и обстоятельства 

редко бывают против меня 

55. Я верю, что чувства делают 

мою жизнь содержательнее 

-2 -1 0 1 2 Я редко обращаю внимание на чужие 

переживания 

56. Мне нравятся карнавальные 

шествия и демонстрации 

-2 -1 0 1 2 Мне не нравится находиться в 

многолюдных местах 

57. Я стараюсь поставить себя на 

место другого человека, чтобы 

его понять 

-2 -1 0 1 2 Я не стремлюсь понять все нюансы 

переживаний других людей 

58. В магазине я обычно долго 

выбираю то, что надумал 

купить 

-2 -1 0 1 2 Иногда я покупаю вещи импульсивно 

59. Иногда я чувствую себя жалким 

человеком 

-2 -1 0 1 2 Обычно я чувствую себя нужным 

человеком 
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60. Я легко «вживаюсь» в 

переживания вымышленного 

героя 

-2 -1 0 1 2 Приключения киногероя не могут 

изменить мое душевное состояние 

61. Я чувствую себя счастливым, 

когда на меня обращают 

внимание 

-2 -1 0 1 2 скромный человек и стараюсь не 

выделяться среди людей 

62. В каждом человеке есть нечто, 

за что его можно уважать 

-2 -1 0 1 2 Я еще не встречал человека, которого 

можно было бы уважать 

63. Обычно я хорошо думаю, 

прежде чем действую 

-2 -1 0 1 2 Я не люблю продумывать заранее 

результаты своих поступков 

64. Часто у меня бывают взлеты и 

падения настроения 

-2 -1 0 1 2 Обычно у меня ровное настроение 

65. Иногда я чувствую себя 

фокусником, подшучивающим 

над людьми 

-2 -1 0 1 2 Люди часто называют меня скучным, 

но надежным человеком 

66. Я привлекателен для лиц 

противоположного иола 

-2 -1 0 1 2 Некоторые считают меня обычным и 

неинтересным человеком 

67. Я всегда стараюсь быть добрым 

и внимательным с каждым 

человеком 

-2 -1 0 1 2 Некоторые люди думают, что я 

самонадеянный и эгоистичный 

68. Перед путешествием я намечаю 

точный план 

-2 -1 0 1 2 Я не могу понять, зачем люди строят 

такие детальные планы 

69. Мое настроение легко меняется 

на противоположное 

-2 -1 0 1 2 Я всегда спокоен и уравновешен 

70. Я думаю, что жизнь – это 

азартная игра 

-2 -1 0 1 2 Жизнь – это опыт, передаваемый 

последующим поколениям 

71. Мне нравится выглядеть 

вызывающе 

-2 -1 0 1 2 В обществе я обычно не выделяюсь 

поведением и модной одеждой 

72. Некоторые говорят, что я 

снисходителен к окружающим 

-2 -1 0 1 2 Говорят, что я часто хвастаюсь 

своими успехами 

73. Я точно и методично выполняю 

свою работу 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю «плыть по течению», 

доверяя своей интуиции 

74. Иногда я бываю настолько 

взволнован, что даже плачу 

-2 -1 0 1 2 Меня трудно вывести из себя 

75. Иногда я чувствую, что могу 

открыть в себе нечто новое 

-2 -1 0 1 2 Я не хотел бы ничего в себе менять 
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Додаток 2.1 

Самотест «Готовність до саморозвитку»  

(опитувальник В. Л. Павлова, адаптація К.М. Калениченко) 

(О. М. П’єхота ,2009)   

Призначення тесту: Визначення готовності до саморозвитку за 

наявністю і ступеню враженості двох компонентів: мотиваційного (хочу 

пізнати себе) і операційного (можу саморозвиватися). 

Інструкція: Вам пропонуються такі завдання. Прочитайте кожне 

твердження у завданні і дайте їм оцінку по відношенню до Вас. Якщо 

твердження відповідає Вам – поставте знак «+», якщо не відповідає – поставте 

знак «-». Якщо Ви не знаєте як відповісти – поставте  знак «?». До останньої 

відповіді вдавайтеся лише у крайньому випадку.  Ще раз прочитайте 

інструкцію і починайте роботу. 

Питання. 

1. У мене з’являється бажання дізнатися більше про себе як про 

особистість 

2. Я вважаю, що мені немає необхідності будь-у чому змінюватися 

3. Я впевнений (а) у своїх силах 

4. Я вірю, що все задумане мною обов’язково здійсниться 

5. Я не маю наміру знати свої позитивні та негативні сторони 

6. У своїх планах я найчастіше покладаюсь на вдачу, ніж на себе. 

7. Я маю намір краще й ефективніше працювати 

8. Коли потрібно, я вмію примусити і мотивувати себе до змін 

9. Мої невдачі у багатьох випадках пов’язані з невмінням щось 

зробити 

10. Мене цікавить думка інших щодо моїх можливостей та якостей. 

11. Мені складно самостійно досягти задуманого і вдосконалити себе 

12. У будь-якій справі я не боюся невдач чи помилок 

13. Мої якості та вміння відповідають вимогам моєї професії 

14. Обставини є сильнішими ніж я, навіть якщо я дуже хочу щось 

зробити 

Обробка: 

Значення «ключа» по кожному твердженні: 
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«+» -1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12. 

«-» - 2, 5, 6, 11, 13, 14. 

Підрахувати кількість збігів із ключем. 

Величина готовності «хочу пізнати себе» - підрахувати кількість збігів з 

номерами 1,2, 5, 7, 9, 10, 13. 

Максимальне значення ХПС (хочу пізнати себе) може дорівнювати 7 

балам. 

Тобто, ХПС = «+» - 1, 7, 9, 10; «-» 2, 5, 13. 

Величина готовності  «можу саморозвиватися» - підрахувати кількість 

збігів по твердженнями: 3, 4, 6, 8, 1,12, 14. Максимум 7 балів. 

Тобто, МСР = «+» - 3, 4, 8, 1, 12; «-» - 6, 14. 

Інтерпретація: 

Отримані значення досліджувані перенесли на графік: по горизонталі 

відкладається значення ХПС («хочу пізнати себе»), а по вертикалі - значення 

МСР («можу саморозвиватися»). По двох координатах відзначили на графіку 

точку, яка «потрапляє» в один з квадратів: А - «можу саморозвиватися», але 

«не хочу пізнати себе»; Б - «можу саморозвиватися» і «хочу пізнати себе»; В - 

«не можу саморозвиватися» і «не хочу пізнати себе»; Г - «не можу 

саморозвиватися», але «хочу пізнати себе»; 
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Квадрат «Б». Найбільш сприятливе поєднання для подальшого 

особистісного розвитку. Прагнення все більш глибоко пізнавати себе 

поєднується з потребою в дійсному самовдосконаленні.  

Квадрат «Г». Таке поєднання означає, що випробуваний бажає знати 

більше про себе, але ще не володіє навичками самовдосконалення. Це схоже 

на байку про лисицю і виноград, коли його гроно висіло для лисиці занадто 

високо. У байці Езопа лисиця, бачачи неможливість дістати його, вирішила, 

що виноград ще зелений, і пішла ... Труднощі в самовихованні не повинні 

викликати у вас таку реакцію: «не виходить - значить не буду робити». Аналіз 

тверджень по МСР, які не співпали у відповідях з ключем, покаже, де і над чим 

треба попрацювати. У самовдосконаленні потрібно пам'ятати слова: «Свої 

здібності людина може дізнатися, тільки спробувавши докласти їх». 

Квадрат «А». Досліджуваний має більше можливості до саморозвитку, 

ніж бажання зрозуміти себе. В цьому випадку слід поміркувати про 

необхідність почати з розвитку себе, а вже потім розвиватися в професії. 

Квадрат «В» - небажання працювати над собою. Аналіз повинен бути 

спрямований на ствердження, які не дали збігів з «ключем». Таким чином 

можна виявити причини небажання працювати над собою. 

Додаток 2.2 

Статистичні характеристики стандартизації самотесту 

«Готовність до саморозвитку»  

Статистики пригодности 

Альфа 

Кронбаха 

Альфа 

Кронбаха, 

основанная на 

стандартизован

ных пунктах 

Количество 

пунктов 

,678 ,700 14 
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Полная объясненная дисперсия 

Компонента Суммы квадратов нагрузок извлечения Суммы квадратов нагрузок вращения 

Итого % Дисперсии Кумулятивный 

% 

Итого % Дисперсии Кумулятивный 

% 

1 6,118 43,701 43,701 4,973 35,521 35,521 

2 2,847 20,337 64,038 3,992 28,517 64,038 

Метод выделения: Анализ главных компонент. 

 

Матрица повернутых компонентa 

 Компонента 

1 2 

у5  ,931 

у13  ,927 

у12 -,919  

у6 ,716  

у7 -,495 -,700 

у14 ,652 ,545 

у3 -,627  

у2  ,349 

у9  -,874 

у1  -,867 

у11 ,864  

у8 -,617  

у10  ,578 

у4 ,577 ,440 

Метод выделения: Анализ 

методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с 

нормализацией Кайзера. 
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a. Вращение сошлось за 3 

итераций. 

Додаток 3 

Бланк тесту на діагностику мотивації досягнення А. Мехрабиана 

(О. Б. Дарвіш, 2003) 

Инструкция. Тест состоит из ряда утверждений, касающихся 

отдельных сторон характера, а также мнений и чувств по поводу некоторых 

жизненных ситуаций. Чтобы оценить степень вашего согласия или несогласия 

с каждым из утверждений, используйте следующую шкалу: 

+ 3 - полностью согласен; 

+2 - согласен; 

+ 1 - скорее согласен, чем не согласен; 

О - нейтрален; 

-1 - скорее не согласен, чем согласен; 

2   - не согласен; 

3   - полностью не согласен. 

Прочтите утверждения теста и оцените степень своего согласия или 

несогласия. Дайте тот ответ, который первым придет вам в голову. Не тратьте 

время на обдумывание. 

                          

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь получения 

плохой. 

2. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверена, что смогу их 

решить, чем зад легкие, которые знаю, что решу. 

3. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в успехе, 

которого я уверена, чем трудное дело, в котором возможны неожиданности. 

4. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложила бы все силы, чтобы 

с этим справиться, чем перешла бы к тому, что у меня может хорошо 

получиться. 
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5. Я предпочла бы работу, в которой мои функции хорошо определены и 

зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я должна сама 

определять свою роль. 

6. Более сильные переживания у меня вызывает скорее страх неудачи, чем 

надежда на успех. 

7. Научно-популярную литературу я предпочитаю литературе 

развлекательного жанра. 

8. Я предпочла бы важное и трудное дело, хотя вероятность неудачи в нем 

равна 50%  делу, достаточно важному, но не трудному. 

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, чем 

редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 

10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже если из-

за этого у меня возникают трения с товарищами.  

11. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну 

«пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке.  

12. Если бы я собиралась играть в карты, то скорее сыграла бы в 

развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений. 

13. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все участники 

примерно равны по сипам. 

14. После неудачи я скорее становлюсь более собранной и энергичной, чем 

теряю всякое желание продолжать дело. 

15. Неудачи отравляют мою жизнь больше, чем приносят радость успехи. 

16. В новых неизвестных ситуациях у меня скорее возникает волнение и 

беспокойство, чем интерес и любопытство. 

17. Я скорее попытаюсь приготовить новое интересное блюдо, хотя оно может 

плохо получиться, чем стану готовить привычное блюдо, которое обычно 

хорошо выходило. 

18. Я скорее займусь чем-то приятным и необременительным, чем стану 

выполнять что-то, как мне кажется, стоящее, но не очень увлекательное. 
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19. Я скорее затрачу все свое время на осуществление одного дела, чем 

постараюсь выполнить за это же время два-три дела. 

20. Если я заболела и вынуждена остаться дома', то я использую время скорее 

для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, чем почитать и поработать. 

21. Если бы я жила с несколькими девушками в одной комнате и мы бы решили 

устроить вечеринку, я предпочла бы сама организовать ее, чем предоставить 

сделать это кому-то другому. 

22. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-нибудь за 

помощью, чем стану сама продолжать искать выход. 

23. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, чем 

тревога и беспокойство. 

24. Когда я берусь за трудное дело, то скорее опасаюсь, что не справлюсь с 

ним, чем надеюсь, что оно получится. 

25. Я эффективнее работаю под чьим-то руководством, чем когда несу за свою 

работу личную ответственность. 

26. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем 

знакомое задание, в успехе которого я уверена. 

27. Если бы я успешно решила какую-то задачу, то с большим удовольствием 

взялась бы еще раз решать аналогичную задачу, чем перешла бы к задаче 

другого типа. 

28. Я работаю продуктивнее над заданием, когда передо мной ставят задачу в 

общих чертах, чем когда мне конкретно указывают на то, что и как выполнять. 

29. Если при выполнении важного дела я допускаю ошибку, то чаще теряюсь 

и впадаю в отчаяние, чем быстро беру себя в руки и пытаюсь исправить 

положение. 

30. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь их 

реально осуществить. 
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Додаток 4 

Тест на Емоційну самосвідомість, О. Власова та М. Березюк 

Призначення тесту: Дана методика спрямована на діагностику 

інтраперсонального емоційного інтелекту. 

Інструкція: Уважно прочитайте кожне твердження. Якщо ви 

погоджуєтесь із ним, на бланку відповідей у клітинці з відповідним номером 

поставте позначку “+”, якщо ж не погоджуєтесь – у відповідній клітинці ставте 

знак “-“. Будь ласка, відповідайте відверто, так, як ви відчуваєте, думаєте або 

дієте, а не так, як прийнято. Вам можуть трапитись твердження, на які важко 

відповісти однозначно. В такому випадку обирайте той варіант відповіді, який 

є для вас більш характерним. 

 

1.  Як тільки я вирішую щось зробити, я потрапляю в такі обставини, 

які віддаляють мене від досягнення мети. 

2.  Іноді я даю волю почуттям, про що пізніше шкодую. 

3.  Якщо мій товариш потрапить у халепу, я дуже сильно переживаю 

і довго не можу заспокоїтись. 

4.  У спілкуванні з людьми я поводжу себе дуже стримано. 

5.  Я почуваюсь нелегко в ситуаціях, коли потрібно висловити свої 

почуття. 

6.  Хоч я іноді й потрапляю в конфліктні ситуації, я ніколи не буваю 

їх ініціатором. 

7.  Іноді я не можу утриматись від вигуків у цирку, на спортивному 

матчі та ін. 

8.  Я добре розумію, що іноді переживають люди: чи то радість, 

надію, чи то сум, страх, печаль. 

9.  Я намагаюсь не показувати свої почуття і завжди тримаю себе в 

руках. 

10. Я завжди точно знаю, через що у мене зіпсувався настрій. 

11. Якщо мені щось не вдається, це трапляється через зовнішні 

причини, які я не можу змінити. 

12. Мені буває важко приховати свій гнів і роздратування. 

13. Мій настрій сильно залежить від оточення: якщо компанія весела 

– у мене піднесений стан, якщо ж сумна – я теж можу засумувати. 

14. Мене важко підкупити сльозами. 
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15. Коли мені необхідно прийняти рішення, я точно знаю, що я 

відчуваю з приводу цієї ситуації: страх, сумніви, сподівання, 

безпеку чи ін. 

16. Я легко визнаю свої помилки, і мені важко вибачатися перед тим, 

кому я завинив. 

17. Викладачі часто роблять (робили) мені зауваження, коли я не 

можу стримати свій гарний настрій. 

18. Я можу зберігати спокій, коли люди, які поруч, відчувають 

фізичний біль. 

19. Якщо мені щось не подобається, я часто не можу сказати, що саме 

в цій людині я не сприймаю. 

20. Якщо мені хтось не подобається, я часто не можу сказати, що саме 

в цій людини я не сприймаю. 

21. На мою думку, щастя більше залежить від гарної долі, ніж від 

власних зусиль людини. 

22. Іноді, під час перегляду кінофільму, мені важко стримати сльози, 

хоча я відчуваю сором за це. 

23. Мені важко сказати людям “ні”. 

24. У своїй поведінці я керуюсь здоровим глуздом, а не тимчасовими 

емоціями. 

25. Коли мені тривожно, я добре усвідомлюю, чого саме я непокоюсь. 

26. Часто в мене псується настрій через близьких людей та друзів. 

27. Часом я не можу стримати сміх у недоречних ситуаціях. 

28. Я можу переступити через почуття інших людей заради 

досягнення мети. 

29. Я не дозволяю собі плакати. 

30. У спілкуванні з іншими людьми я іноді не можу визначитися, що 

саме до них відчуваю – інтерес, нудьгу, симпатію, презирство чи 

щось інше. 

31. Я відчуваю полегшення, коли у когось виявляється така сама 

проблема, як і у мене. 

32. Коли у транспорті починається суперечка, я іноді не можу 

стриматися і теж втручаюся в конфлікт. 

33. Якщо я виграю змагання або конкурс, я відчуваю вину перед тими, 

хто виявився слабшим за мене. 

34. Мені важко зізнатися в коханні. 

35. Я часто прислухаюся до своєї інтуїції. 

36. Почуття щастя залежить тільки від мене. 

37. Я можу бити тарілки або псувати речі, коли дуже розлючена (-

ний). 

38. Я не можу зарізати курку або забити кролика, бо мені дуже шкода 

тварин. 

39. На моєму обличчі дуже легко прочитати, що я переживаю. 
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40. У моєму житті були такі ситуації, за які я до цього часу відчуваю 

сором. 

41. Коли у мене поганий настрій, я часто зриваю злість на комусь. 

42. Якщо хто-небудь дратує мене, я можу сказати все, що я про нього 

думаю, не зважаючи на наслідки. 

43. Часто малознайомі люди люблять розповідати мені про свої 

проблеми. 

44. Я легко кажу людям компліменти. 

45. Я здатна (-ний ) на сильні почуття, такі як пристрасна любов або 

ненависть. 

46. Я легко сприймаю критику. 

47. Якщо я бачу несправедливість, мені важко промовчати, навіть 

коли це загрожує мені поганими наслідками. 

48. Коли на моїх очах трапляється нещасний випадок, я завжди 

намагаюся допомогти. 

49. Коли мені тривожно або страшно, я намагаюсь робити вигляд, що 

все гаразд. 

50. У мене не буває таких почуттів як гнів, ненависть, заздрість, 

презирство, відраза. 

 

Обробка результатів: 

Отримані в бланку відповідей результати переводяться в бали, 

відповідно до співпадіння з ключем із розрахунку: 1 співпадання – 1 бал. 

Сума балів по кожній шкалі співставляється з показниками 3-х рівнів 

розвитку здібності, яку вона діагностує: низького, середнього і високого. 

Якісна інтерпретація окремих рівнів по кожній шкалі представлена  в поданій 

далі таблиці.  

Ключі до окремих шкал: 

Шкала «Диференціація емоцій»:  відповідь «так» - питання  №№ 10, 15, 

25, 35, 40, 45; відповідь  «ні» - питання №№ 5, 20, 30, 50. 

Шкала «Вираження емоцій»:  відповідь «так» - питання  №№ 39, 44; 

відповідь «ні» - питання №№ 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 49. 

 Шкала «Емпатія»: відповідь «так» - питання №№ 3, 8, 13, 18, 23, 33, 

38, 43,48; відповідь «ні» - питання №№ 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 49. 
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 Шкала «Управління емоціями»: відповідь «ні» - питання №№ 2, 7, 12, 

17, 22, 27, 32, 37, 42, 47. 

Шкала «Прийняття відповідальності»: відповідь «так» - питання №№ 

16, 36, 46; відповідь «ні» - питання №№ 1, 6, 11, 21, 26, 31, 41. 

Загальна шкала емоційної самосвідомості або інтраособистісного 

емоційного інтелекту розраховується як сума балів за  усіма шкалами. Якісна 

оцінка показника здійснюється як інтеграція описів відповідних рівнів 

вираженості за окремими шкалами.  

Інтерпретація результатів: 

РІВНІ 

  ШКАЛИ 

РІВНІ РОЗВИТКУ 

Низький ( 0 – 3 ) Середній ( 4 –7 ) Високий ( 8 – 10 ) 

1. Диференціація 

емоцій 

Коли Вас захоплює 

вир емоцій, Вам 

важко відрізнити, 

де радість, а де 

здивування, де 

ревнощі, а де 

заздрість. Ви часто 

не можете 

визначитись у 

своєму став ленні 

до оточуючого го 

світу, людей, 

ситуацій, проблем. 

Ви добре розумієте 

своє ставлення до 

певних ситуацій, 

людей, проблем і 

знаєте, що Вам 

подобається, а що - 

ні. Проте, у вас 

бувають труднощі: 

коли Ви 

переповнені 

букетом різних 

емоцій, тоді роз  

різнити що до чого 

стає проблемою. 

Ви добре розумієте, 

коли, що і за яких 

обставин Ви відчуває 

те. Вам не важко 

відстежити, які 

емоції та почуття 

викликає та чи інша 

людина, ситуація або 

проблема. Це дає 

Вам змогу діяти  

відповідно до 

власних бажань і 

потреб. 

2. Вираження 

емоцій 

Ви настільки 

стримуєте свої 

емоції та почуття, 

що людям важко 

здогадатися, що Ви 

насправді про них 

думаєте і як Ви 

бачите ваші 

взаємостосунки. 

Близькі люди часто 

дорікають Вам за 

вашу холодність і 

черствість. 

Ви здатні виражати 

себе, поводитись 

емоційно, 

підтримувати 

компанію, 

виказувати 

негативні почуття. 

Проте,  бувають 

ситуації, коли Ви 

не дозволяєте собі 

бути природніми, 

або Вам важко 

поводити себе 

адекватним чином. 

Ви настільки чесно 

і відверто 

виражаєте себе, що 

це інколи  створює 

Вам проблеми у 

спілкуванні. Ви 

вважаєте, що 

приховування 

емоцій – нечесна 

гра з надяганням 

масок. Вам  завжди 

більше подобається  

бути відкритим. 

Для Вас не властиві 

бажання 

помститися чи 

тримати злість на 
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когось, свою думку 

Ви висловлюєте 

одразу ж. 

3. Емпатія Вам важко 

зрозуміти почуття 

інших людей, 

співчувати або 

розділити біль 

близької людини. 

Вибираючи певний 

тип поведінки, 

спробуйте уявити 

себе на місці 

Вашого 

співрозмовника. 

Можливо, Ви 

відкриєте для себе 

нове бачення того, 

як Вас сприймають 

люди, або чому 

мало хто претендує 

на Вашу дружбу. 

Ви здатні розуміти 

почуття інших 

людей, можете 

співпереживати та 

перейматися 

проблемами 

близьких вам 

людей. Але іноді 

Ви не бажаєте 

брати на себе тягар 

духовного цілите  

ля, і тоді Вам 

вдається 

відсторонитися від 

чужого горя і не 

думати про це. 

Ви на власній 

шкурі відчуваєте 

емоційний стан 

іншої людини, 

вмієте добре 

співчувати і 

співпереживати їй. 

Люди полюбляють 

ділитися з Вами 

своїми 

проблемами, 

оскільки Ви завжди  

готові вислухати  і 

допомогти. Сильно 

переймаючись 

почуттями інших, 

Ви думаєте про них 

постійно і 

ризикуєте емоційно 

виснажитись або 

навіть захворіти.  

Підвищена 

чутливість до 

чужих проблем  

стає на заваді 

Вашого спокою. 

4. Управління  

емоціями 

В емоційно 

заряджених 

ситуаціях почуття 

переповнюють Вас 

і виливаються 

назовні 

нестримним 

потоком, який 

неможливо 

спинити. У своїх 

діях Ви керуєтесь 

лише емоціями, які 

стають на заваді 

вашій раціональній 

поведінці. 

Ви знаєте, як і в 

яких ситуаціях себе 

поводи- ти, щоб 

досягти успіху чи 

задоволення від 

співбесіди. Не 

зважаю- чи на це, 

бувають ситуації, 

коли ви не може те 

стримати себе, і всі 

Ваші почуття 

виходять назовні, 

про що часом Ви 

можете шкодувати. 

Ви - володар 

власних емоцій. 

Можете стри -мати 

себе у ситуаціях, 

коли емоційне 

виявлення буде 

недоречним і 

почекати кращих 

часів, коли можна 

буде розумно і 

безпечно 

розв’язати 

проблему. 

5. Прийняття 

відповідальності 

за свої емоції 

Вам притаманне 

уявлення про те, що 

щастя - це лотерея, 

виграш від якої є 

суто випадковим, і 

тому все, що 

трапляється у 

Вашому житті – це 

Поки Вам все 

вдається, Ви 

вважаєте це 

власною заслугою. 

Та як тільки на 

шляху стає 

перешкода, що 

вимагає значних 

Ви усвідомлюєте 

свою 

відповідальність за 

те, чи будете ви 

щасливи ми, 

здоровими та 

успішними. 

Адекватно 
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збіг обставин, який 

від Вас не 

залежить. 

зусиль для її 

подолання, щастя 

висковзає з Ваших 

рук, і зовнішні 

обставини беруть 

гору над Вами. 

сприймаєте 

критику, свій 

негативний досвід 

використовуєте як 

корисний урок. 

 

Додаток 5 

Бланк Самоактуалізаційного тесту – САТ, адаптація тесту 

самоактуалізації Шострома (Е. П. Ильин, 2012) 

Инструкция: Вам предлагается тест-опросник, каждый пункт которого 

содержит два высказывания, обозначенные буквами “а” и “б”. Внимательно 

прочитайте каждое и пометьте на бланке то из них, которое в большей' степени 

соответствует Вашей точке зрения.  

1. а) Я верю в себя только тогда, когда чувствую, что могу справиться со всеми 

стоящими передо мной задачами. 

б) Я верю в себя даже тогда, когда чувствую, что не могу справиться со всеми стоящими 

передо мной задачами. 

2. а) Я часто внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты. 

б) Я редко внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты. 

3. а) Мне кажется, что человек может прожить свою жизнь так, как ему хочется. 

б) Мне кажется, что у человека мало шансов прожить свою жизнь так, как ему хочется. 

4. а) Я всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных невзгод. 

б) Я далеко не всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных невзгод. 

5. а) Я чувствую угрызения совести, когда сержусь на тех, кого люблю. 

б) Я не чувствую угрызения совести, когда сержусь на тех, кого люблю. 

6. а) В сложных ситуациях всегда надо действовать уже испытанными способами, так 

как это гарантирует успех. 

б) В сложных ситуациях всегда надо искать принципиально новые решения. 

7. а) Для меня важно, разделяют ли другие мою точку зрения. 

б) Для меня не слишком важно, чтобы другие разделяли мою точку зрения. 
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8. а) Мне кажется, что человек должен спокойно относиться к тому неприятному, что 

он может услышать о себе от других. 

б) Мне понятно, когда люди обижаются, услышав что-то неприятное о себе. 

9. а) Я могу без всяких угрызений совести отложить на завтра то, что я должен сделать 

сегодня. 

б) Меня мучают угрызения совести, если я откладываю на завтра то, что я должен сделать 

сегодня. 

10. а) Иногда я бываю так зол, что мне хочется "бросаться" па людей. 

б) Я никогда не бываю зол на столько, чтобы мне хотелось "бросаться" на людей. 

11. а) Мне кажется, что в будущем меня ждет много хорошего. 

б) Мне кажется, что мое будущее сулит мне мало хорошего. 

12. а) Человек должен оставаться честным во всем и всегда. 

б) Бывают ситуации, когда человек имеет право быть нечестным. 

13. а) Взрослые никогда не должны сдерживать любознательность ребенка, даже если 

ее удовлетворение может иметь отрицательные последствия. 

б) Не стоит поощрять излишнее любопытство ребенка, когда оно может привести к дурным 

последствиям. 

14. а) У меня часто возникает потребность найти обоснование тем своим действиям, 

которые я совершаю просто потому, что мне этого хочется. 

б) У меня почти никогда не возникает потребность найти обоснование тем своим 

действиям, которые я совершаю просто потому, что мне хочется. 

15. а) Я всячески стараюсь избегать огорчений. 

б) Я не считаю нужным для себя избегать огорчений. 

16. а) Я часто испытываю чувство беспокойства, когда думаю о будущем. 

б) Я редко испытываю чувство беспокойства, когда думаю о будущем. 

17. а) Я не хотел бы отступать от своих принципов даже ради того, чтобы совершить 

нечто, за что люди были бы мне благодарны. 

б) Я бы хотел совершить нечто, за что люди были бы мне благодарны, даже если ради этого 

нужно было отойти от своих принципов. 

18. а) Мне кажется, что большую часть времени я не живу, а как бы готовлюсь к тому, 

чтобы по-настоящему начать жить в будущем. 
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б) Мне кажется, что большую часть времени я не готовлюсь к будущей "настоящей" жизни, 

а живу по-настоящему уже сейчас. 

19. а) Обычно я высказываю и делаю то, что считаю нужным, даже если это грозит 

осложнениями в отношениях с близкими. 

б) Я стараюсь не говорить и не делать такого, что может грозить осложнениями в 

отношениях с близкими. 

20. а) Люди, которые проявляют интерес ко всему на свете, иногда меня раздражают. 

б) Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему на свете, всегда вызывают у 

меня симпатию. 

21. а) Мне не нравится, когда люди проводят много времени в бесплодных мечтаниях. 

б) Мне кажется, что нет ничего плохого в том, что люди тратят много времени на 

бесплодные мечтания. 

22. а) Я часто задумываюсь о том, правильно ли я вел себя в тех или иных ситуациях. 

б) Я редко задумываюсь о том, правильно ли я вел себя в той или иной ситуации. 

23. а) Мне кажется, что любой человек по природе своей способен преодолевать те 

трудности, которые ставит  

перед ним жизнь. 

б) Я не думаю, что любой человек по природе своей способен преодолевать те трудности, 

которые ставит перед ним жизнь. 

24. а) Главное в нашей жизни – творить, создавать что-то новое. 

б) Главное в нашей жизни - приносить пользу людям. 

25. а) Мне кажется, что было бы лучше, если бы у большинства мужчин преобладали 

бы традиционно мужские черты характера, а у женщин - традиционно женские. 

б) Мне кажется, что было бы лучше, если бы и мужчины и женщины сочетали в себе 

традиционно мужские и традиционно женские свойства характера. 

26. а) Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый из них старается, 

прежде всего, доставить удовольствие другому в противовес свободному 

выражению своих чувств. 

б) Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый из них старается, прежде 

всего, выразить свои чувства в противовес стремлению доставить удовольствие 

другому. 
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27. а) Жестокие и эгоистичные поступки, которые совершают люди, являются 

естественными проявлениями их человеческой природы. 

б) Жестокие и эгоистичные поступки, которые совершают люди, не являются 

проявлениями их человеческой природы. 

28. а) Я уверен в себе. 

б) Я не уверен в себе. 

29. а) Осуществление моих планов в будущем во многом зависит от того, будут ли у 

меня друзья. 

б) Осуществление моих планов в будущем лишь в незначительной степени зависит от того, 

будут ли у меня друзья. 

30. а) Мне кажется, что наиболее ценным для человека является его любимая работа. 

б) Мне кажется, что наиболее ценным для человека является счастливая семейная жизнь. 

31. а) Я никогда не сплетничаю. 

б) Иногда мне приятно посплетничать. 

32. а) Я мирюсь с противоречиями в самом себе. 

б) Я не могу мириться с противоречиями в самом себе. 

33. а) Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я чувствую себя обязанным ему. 

б) Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я не чувствую себя обязанным ему. 

34. а) Иногда мне трудно быть искренним даже тогда, когда мне этого хочется. 

б) Мне всегда удается быть искренним, когда мне этого хочется. 

35. а) Меня иногда (редко) беспокоит чувство вины. 

б) Меня часто беспокоит чувство вины. 

36. а) Я чувствую себя ответственным за то, чтобы у тех, с кем я общаюсь, было хорошее 

настроение. 

б) Я не чувствую себя ответственным за то, чтобы у тех, с кем я общаюсь, было хорошее 

настроение. 

37. а) Мне кажется, что каждый человек должен иметь представление об основных 

законах физики. 

б) Мне кажется, что многие люди могут обойтись без знания законов физики. 

38. а) Я считаю необходимым следовать правилу: "Не трать время даром". 
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б) Я не считаю необходимым следовать правилу: "Не трать время даром". 

39. а) Критические замечания в мой адрес снижают мою самооценку. 

б) Критические замечания в мой адрес не снижают мою самооценку. 

40. а) Я часто переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю ничего 

замечательного. 

б) Я редко переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю ничего значительного. 

41. а) Я предпочитаю оставлять приятное на потом. 

б) Я не оставляю приятное на потом. 

42. а) Я часто принимаю спонтанные решения. 

б) Я редко принимаю спонтанные решения. 

43. а) Я стараюсь открыто выражать свои чувства, даже если это может привести к 

неприятностям. 

б) Я стараюсь открыто не выражать своих чувств, если это может привести к 

неприятностям. 

44. а) Я не могу сказать, что я себе нравлюсь. 

б) Я могу сказать, что я себе нравлюсь. 

45. а) Я часто вспоминаю о неприятных для себя вещах. 

б) Я редко вспоминаю о неприятных для себя вещах. 

46. а) Мне кажется, что люди должны открыто проявлять в общении с другими свое 

недовольство ими. 

б) Мне кажется, что люди должны в общении с другими скрывать свое недовольство ими. 

47. а) Мне кажется, что я могу судить о том, как должны вести себя другие люди. 

б) Мне кажется, что я не могу судить о том, как должны вести себя другие люди. 

48. а) Мне кажется, что углубление в узкую специализацию является необходимым для 

настоящего ученого. 

б) Мне кажется, что углубление в узкую специализацию делает человека ограниченным. 

49. а) При определении того, что хорошо, что плохо, для меня важно мнение других 

людей. 

б) Я стараюсь сам определить, что хорошо, а что плохо. 

50. а) Мне бывает трудно отличить любовь от простого сексуального влечения. 
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б) Я легко отличаю любовь от простого сексуального влечения. 

51. а) Я постоянно стремлюсь к самоусовершенствованию. 

б) Меня мало волнует проблема самоусовершенствования. 

52. а) Достижение счастья не может быть главной целью человеческих отношений. 

б) Достижение счастья - это главная цель человеческих отношений. 

53. а) Мне кажется, что я могу вполне мере доверять своим собственным оценкам. 

б) Мне кажется, что я не могу в полной мере доверять своим собственным оценкам. 

54. а) При необходимости человек может достаточно легко освободиться от своих 

привычек. 

б) Человеку крайне трудно освободиться от своих привычек. 

55. а) Мои чувства иногда приводят в недоумение меня самого. 

б) Мои чувства никогда не повергают меня в недоумение. 

56. а) В некоторых случаях я считаю себя в праве дать понять человеку, что он кажется 

мне глупым и неинтересным. 

б) Я никогда не считаю себя в праве дать понять человеку, что он кажется мне глупым и 

неинтересным. 

57. а) Можно судить со стороны, на сколько счастливо складываются отношения между 

людьми. 

б) Наблюдая со стороны, нельзя сказать, на сколько удачно складываются отношения 

между людьми. 

58. а) Я часто перечитываю понравившиеся мне книги по нескольку раз. 

б) Я думаю, что лучше прочесть какую-либо новую книгу, чем возвращаться к уже 

прочитанному. 

59. а) Я очень увлечен своей работой. 

б) Я не могу сказать, что увлечен своей работой. 

60. а) Я недоволен своим прошлым. 

б) Я доволен своим прошлым. 

61. а) Я чувствую себя обязанным говорить правду. 

б) Я не чувствую себя обязанным всегда говорить правду. 

62. а) Существует очень мало ситуаций, в которых я могу позволить себя дурачить. 
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б) Существует множество ситуаций, в которых я могу позволить себя дурачить. 

63. а) Стремясь разобраться в характере и чувствах окружающих, люди часто бывают 

бестактны. 

б) Стремление разобраться в характере и чувствах окружающих естественно для человека 

и поэтому можно оправдать бестактность. 

64. а) Обычно я расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся мне вещей. 

б) Обычно я не расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся мне вещей. 

65. а) По возможности я стараюсь делать то, что от меня ждут окружающие. 

б) Обычно я не задумываюсь над тем, соответствует ли мое поведение тому, что от меня 

ждут. 

66. а) Интерес к самому себе всегда необходим человеку. 

б) Излишнее самокопание имеет дурные последствия. 

67. а) Иногда я боюсь быть самим собой. 

б) Я никогда не боюсь быть самим собой. 

68. а) Большая часть того, что я делаю, доставляет мне удовольствие. 

б) Лишь немногое, из того, что я делаю, доставляет мне удовольствие. 

69. а) Лишь тщеславные люди думают о своих достоинствах и не думают о недостатках. 

б) Не только тщеславные люди не думают о своих достоинствах. 

70. а) Я могу делать что-либо для других, не требуя, чтобы они это оценили. 

б) Я вправе ожидать от других, чтобы они оценили то, что я делаю для них. 

71. а) Человек должен раскаиваться в своих проступках. 

б) Человек совсем не обязательно должен раскаиваться в своих проступках. 

72. а) Мне необходимы обоснования для принятия своих чувств. 

б) Обычно мне не нужны никакие обоснования для принятия моих чувств. 

73. а) В большинстве ситуаций я, прежде всего, стараюсь понять, что хочу сам. 

б) В большинстве ситуаций я прежде всею стараюсь понять, что хотят окружающие. 

74. а) Я старюсь никогда не быть "белой вороной". 

б) Я позволяю себе иногда быть "белой вороной". 

75. а) Когда я нравлюсь сам себе, мне кажется, что я нравлюсь всем окружающим. 

б) Даже если я нравлюсь сам себе, я понимаю, что есть люди, которым я неприятен. 
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76. а) Мое прошлое в значительной степени определяет мое будущее. 

б) Мое прошлое очень слабо определяет мое будущее. 

77. а) Часто бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем обдумывать ситуацию. 

б) Довольно редко бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем обдумывать 

ситуацию. 

78. а) Усилия и затраты, которых требует познание истины, стоят того, так как приносят 

пользу людям. 

б) Усилия и затраты, которых требует познание истины, стоят того, так как они доставляют 

человеку эмоциональное удовольствие. 

79. а) Мне всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю. 

б) Мне не всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю. 

80. а) Я не доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно. 

б) Я доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно. 

81. а) Пожалуй, я могу сказать, что я живу с ощущением счастья. 

б) Пожалуй, я не могу сказать, что я живу с ощущением счастья. 

82. а) Довольно часто мне бывает скучно. 

б) Мне никогда не бывает скучно. 

83. а) Я часто проявляю свое расположение к человеку, независимо от того, взаимно оно 

или нет. 

б) Я редко проявляю свое расположение к человеку, не будучи уверен, что оно взаимно. 

84. а) Я легко принимаю рискованные решения. 

б) Обычно мне бывает трудно принимать рискованные решения. 

85. а) Я стараюсь во всем и всегда поступать честно. 

б) Иногда я считаю возможным мошенничать. 

86. а) Я готов примириться со своими ошибками. 

б) Мне трудно примириться со своими ошибками. 

87. а) Если я делаю что-то исключительно в своих интересах, то это вызывает у меня 

чувство вины, даже если мои действия не вредят никому. 

б) Я никогда не испытываю чувства вины, если делаю что-то исключительно для себя. 

88. а) Дети должны понимать, что у них нет тех прав и привилегий, что у взрослых. 
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б) Детям не обязательно осознавать, что у них нет тех прав и привилегий, что у взрослых. 

89. а) Я хорошо понимаю, какие чувства я способен испытывать, а какие нет. 

б) Я еще не понял до конца, какие чувства я способен испытывать, а какие нет. 

90. а) Я думаю, что большинству людей можно доверять. 

б) Я думаю, что без крайней необходимости людям доверять не стоит. 

91. а) Прошлое, настоящее и будущее представляется мне единым целым. 

б) Мое настоящее представляется мне слабо связанным с прошлым и будущим. 

92. а) Я предпочитаю проводить отпуск путешествуя, даже если это сопряжено с 

большими затратами и неудобствами. 

б) Я предпочитаю проводить отпуск спокойно, в комфорте. 

93. а) Бывает, мне нравятся люди, чье поведение я не одобряю. 

б) Мне почти никогда не нравятся люди, чье поведение я не одобряю. 

94. а) Людям от природы свойственно понимать друг друга. 

б) По природе человеку свойственно заботиться о своих собственных интересах. 

95. а) Мне никогда не нравятся сальные шутки. 

б) Мне иногда нравятся сальные шутки. 

96. а) Меня любят потому, что я сам способен любить. 

б) Меня любят потому, что мое поведение вызывает любовь окружающих. 

97. а) Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке не противоречат друг 

другу. 

б) Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке противоречат друг другу. 

98. а) Я чувствую себя уверенно в отношениях с другими людьми 

б) Я чувствую себя неуверенно в отношениях с другими людьми. 

99. а) Защищая свои интересы, люди часто игнорируют интересы окружающих. 

б) Защищая свои интересы, люди обычно не забывают интересы окружающих. 

100. а) Я всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в ситуации. 

б) Я далеко не всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в ситуации. 

101. а) Я считаю, что способность к творчеству - природное свойство человека. 

б) Я считаю, что далеко не все люди одарены природной способностью к творчеству. 
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102. а) Обычно я не расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в том, 

что я делаю. 

6) Я часто расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в чем-либо. 

103. а) Иногда я боюсь показаться слишком нежным. 

б) Я никогда не боюсь показаться слишком нежным. 

104. а) Мне легко смириться со своими слабостями. 

б) Мне трудно смириться со своими недостатками. 

105. а) Мне кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что я делаю. 

б) Мне не кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что я делаю. 

106. а) Мне часто приходится оправдывать перед самим собой свои поступки. 

б) Мне редко приходится оправдывать перед самим собой свои поступки. 

107. а) Выбирая для себя какое-либо занятие, человек должен считаться с тем, насколько 

оно необходимо. 

б) Человек должен стараться заниматься только тем, что ему интересно. 

108. а) Я могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я знаю. 

б) Я не могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я знаю. 

109. а) Иногда я не против того, когда мной командуют. 

б) Мне никогда не нравится, что мной командуют. 

110. а) Я не стесняюсь обнаруживать свои слабости перед друзьями. 

б) Мне нелегко обнаруживать свои слабости даже перед друзьями. 

111. а) Я часто боюсь совершить какую-нибудь оплошность. 

б) Я не боюсь совершить какую-нибудь оплошность. 

112. а) Наибольшее удовлетворение человек получает, добившись желаемого результата 

в работе. 

б) Наибольшее удовлетворение человек получает в самом процессе работы. 

113. а) О человеке никогда нельзя с уверенностью сказать, добрый он или злой. 

б) Обычно о человеке можно сказать, добрый он или злой. 

114. а) Я почти всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю нужным, 

несмотря на последствия. 
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б) Я далеко не всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю нужным, несмотря 

на последствия. 

115. а) Люди иногда раздражают меня. 

б) Люди редко раздражают меня. 

116. а) Мое чувство самоуважения во многом зависит от того, чего я достиг. 

б) Мое чувство самоуважения в небольшой степени зависит от того, чего я достиг. 

117. а) Зрелый человек всегда должен осознавать причины каждою своего поступка. 

б) Зрелый человек совсем не обязательно должен осознавать причины каждого своего 

поступка. 

118. а) Я воспринимаю себя таким, каким меня видят окружающие. 

б) Я вижу себя совсем не таким, каким меня видят окружающие. 

119. а) Бывает, что я стыжусь своих чувств. 

б) Я никогда не стыжусь своих чувств. 

120. а) Мне нравится участвовать в жарких спорах. 

б) Я никогда не любил участвовать в жарких спорах. 

121. а) У меня не хватает времени на то, чтобы следить за новыми событиями в мире 

искусства и литературы. 

б) Я постоянно слежу за новыми событиями в мире искусства и литературы. 

122. а) Мне всегда удается руководствоваться в жизни своими чувствами и желаниями. 

б) Мне не часто удается руководствоваться в жизни своими чувствами и желаниями. 

123. а) Я часто руководствуюсь общепринятыми представлениями в решении личных 

проблем. 

б) Я редко руководствуюсь общепринятыми представлениями в решении личных проблем. 

124. а) Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельностью, человек 

должен обладать определенными знаниями в этой области. 

б) Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельностью, человеку не 

обязательно обладать определенными знаниями в этой области. 

125. а) Я боюсь неудач.   б) Я не боюсь неудач. 

126. а) Меня часто беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем. 

б) Меня не беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем. 



205 
 

Додаток 6 

Кластерний аналіз вікових груп дослідження 

 

 

Начальные центры кластеров 

 Кластер 

1 2 3 

Вік 43 19 31 

 

 

История итерацийa 

Итерация Изменения центров кластеров 

1 2 3 

1 2,889 2,083 2,217 

2 ,269 ,000 ,283 

3 ,000 ,000 ,000 

a. Сходимость достигнута по критерию малой 

величины или отсутствия изменений в 

положении центров кластеров. Максимальное 

абсолютное изменение координаты любого 

кластера составляет ,000. Текущая итерация 3. 

Минимальное расстояние между начальными 

центрами 12,000. 

 

 

Конечные центры кластеров 

 Кластер 

1 2 3 

Вік 40 21 29 

 

 

Число наблюдений в каждом 

кластере 

Кластер 

1 36,000 

2 24,000 

3 46,000 

Валидные 106,000 

Пропущенные значения ,000 



 

Додаток 7 

Кореляційний аналіз дослідження 

Корреляции 

 МотиваціяДося

гнення 

ХПС 

МотиваціяДосягнення 

Корреляция Пирсона 1 ,475** 

Знч.(2-сторон)  ,000 

N 106 106 

ХПС 

Корреляция Пирсона ,475** 1 

Знч.(2-сторон) ,000  

N 106 106 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

 

Корреляции 

 Х

П

С 

Моти

ваці

яДос

ягне

ння 

Екст

раве

рсія1 

Акти

вніст

ь1.1 

Домі

нува

ння1

.2 

Това

рист

кість

1.3 

Пош

ук_в

раже

ння1

.4 

Пош

ук_у

ваги

1.5 

Прих

ильн

ість2 

Сим

паті

я2.1 

Спів

прац

я2.2 

Дові

рлив

ість2

.3 

Розу

мінн

я_ін

шого

2.4 

ХПС 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

1 
,475*

* 
,151 

,540*

* 
,047 -,076 -,120 ,153 ,064 

-

,026 
-,018 ,117 ,056 

Знч.(2-

сторон) 

 
,000 ,123 ,000 ,634 ,438 ,220 ,118 ,515 ,788 ,856 ,233 ,566 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Мотиваці

яДосягне

ння 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,4

75

** 

1 ,197* 
,340*

* 
-,136 ,167 -,168 

,266*

* 
-,041 

-

,119 
-,053 ,072 -,038 



 

Знч.(2-

сторон) 

,0

00 

 
,043 ,000 ,164 ,087 ,084 ,006 ,675 ,224 ,586 ,463 ,698 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Екстраве

рсія1 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,1

51 
,197* 1 ,237* 

,669*

* 

,737*

* 

,353*

* 

,415*

* 

-

,391*

* 

-

,504

** 

-

,547*

* 

-,030 

-

,352*

* 

Знч.(2-

сторон) 

,1

23 
,043 

 
,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,761 ,000 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Активніст

ь1.1 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,5

40

** 

,340*

* 
,237* 1 -,118 -,039 -,053 ,091 -,068 

-

,143 
-,061 -,050 -,009 

Знч.(2-

сторон) 

,0

00 
,000 ,014 

 
,226 ,693 ,588 ,354 ,490 ,144 ,531 ,608 ,926 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Домінува

ння1.2 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,0

47 
-,136 

,669*

* 
-,118 1 

,303*

* 

,593*

* 
-,024 

-

,201* 

-

,242

* 

-

,338*

* 

-,044 
-

,192* 

Знч.(2-

сторон) 

,6

34 
,164 ,000 ,226 

 
,002 ,000 ,803 ,039 ,012 ,000 ,655 ,049 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Товарист

кість1.3 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-

,0

76 

,167 
,737*

* 
-,039 

,303*

* 
1 ,034 ,204* 

-

,517*

* 

-

,653

** 

-

,510*

* 

-

,200* 

-

,397*

* 

Знч.(2-

сторон) 

,4

38 
,087 ,000 ,693 ,002 

 
,733 ,036 ,000 ,000 ,000 ,040 ,000 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 



 

Пошук_в

раження1

.4 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-

,1

20 

-,168 
,353*

* 
-,053 

,593*

* 
,034 1 

-

,450*

* 

-,049 
-

,063 
-,075 -,175 -,056 

Знч.(2-

сторон) 

,2

20 
,084 ,000 ,588 ,000 ,733 

 
,000 ,620 ,524 ,442 ,073 ,569 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Пошук_у

ваги1.5 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,1

53 

,266*

* 

,415*

* 
,091 -,024 ,204* 

-

,450*

* 

1 -,014 
-

,014 

-

,253*

* 

,379*

* 
-,112 

Знч.(2-

сторон) 

,1

18 
,006 ,000 ,354 ,803 ,036 ,000 

 
,887 ,890 ,009 ,000 ,253 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Прихиль

ність2 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,0

64 
-,041 

-

,391*

* 

-,068 
-

,201* 

-

,517*

* 

-,049 -,014 1 
,902

** 

,919*

* 

,855*

* 

,888*

* 

Знч.(2-

сторон) 

,5

15 
,675 ,000 ,490 ,039 ,000 ,620 ,887 

 
,000 ,000 ,000 ,000 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Симпатія

2.1 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-

,0

26 

-,119 

-

,504*

* 

-,143 
-

,242* 

-

,653*

* 

-,063 -,014 
,902*

* 
1 

,798*

* 

,700*

* 

,675*

* 

Знч.(2-

сторон) 

,7

88 
,224 ,000 ,144 ,012 ,000 ,524 ,890 ,000 

 
,000 ,000 ,000 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Співпрац

я2.2 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-

,0

18 

-,053 

-

,547*

* 

-,061 

-

,338*

* 

-

,510*

* 

-,075 

-

,253*

* 

,919*

* 

,798

** 
1 

,667*

* 

,876*

* 

Знч.(2-

сторон) 

,8

56 
,586 ,000 ,531 ,000 ,000 ,442 ,009 ,000 ,000 

 
,000 ,000 



 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Довірливі

сть2.3 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,1

17 
,072 -,030 -,050 -,044 

-

,200* 
-,175 

,379*

* 

,855*

* 

,700

** 

,667*

* 
1 

,737*

* 

Знч.(2-

сторон) 

,2

33 
,463 ,761 ,608 ,655 ,040 ,073 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Розумінн

я_іншого

2.4 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,0

56 
-,038 

-

,352*

* 

-,009 
-

,192* 

-

,397*

* 

-,056 -,112 
,888*

* 

,675

** 

,876*

* 

,737*

* 
1 

Знч.(2-

сторон) 

,5

66 
,698 ,000 ,926 ,049 ,000 ,569 ,253 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Повага_д

о_інших2

.5 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,2

44

* 

-,009 -,106 ,027 ,092 

-

,422*

* 

,317*

* 
-,058 

,762*

* 

,643

** 

,584*

* 

,597*

* 

,656*

* 

Знч.(2-

сторон) 

,0

12 
,929 ,280 ,787 ,346 ,000 ,001 ,555 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Добросов

існість3 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,4

81

** 

,336*

* 
-,143 

,293*

* 
-,186 -,191 -,059 -,082 

,554*

* 

,445

** 

,577*

* 

,434*

* 

,432*

* 

Знч.(2-

сторон) 

,0

00 
,000 ,144 ,002 ,057 ,050 ,547 ,405 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Акуратніс

ть3.1 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-

,0

21 

-,102 -,182 -,066 -,047 -,171 ,174 

-

,258*

* 

,634*

* 

,548

** 

,699*

* 

,441*

* 

,490*

* 



 

Знч.(2-

сторон) 

,8

30 
,296 ,063 ,500 ,633 ,080 ,075 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Наполегл

ивість3.2 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,7

45

** 

,525*

* 
,162 

,374*

* 
-,036 ,090 -,113 ,138 ,012 

-

,069 
-,033 ,081 ,003 

Знч.(2-

сторон) 

,0

00 
,000 ,097 ,000 ,718 ,357 ,249 ,159 ,905 ,482 ,735 ,411 ,975 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Відповіда

льність3.

3 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,5

36

** 

,300*

* 

,308*

* 

,619*

* 
-,028 ,221* -,017 ,072 -,170 

-

,264

** 

-

,201* 
-,063 -,103 

Знч.(2-

сторон) 

,0

00 
,002 ,001 ,000 ,778 ,023 ,865 ,463 ,082 ,006 ,039 ,522 ,295 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Стримані

сть3.4 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,1

04 
-,001 

-

,486*

* 

-,108 -,113 

-

,564*

* 

-,112 -,165 
,654*

* 

,636

** 

,707*

* 

,430*

* 

,513*

* 

Знч.(2-

сторон) 

,2

89 
,995 ,000 ,271 ,249 ,000 ,251 ,091 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Розсудли

вість3.5 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,6

24

** 

,473*

* 
-,033 

,253*

* 
-,124 -,107 -,112 ,082 ,199* ,135 ,136 ,203* ,142 

Знч.(2-

сторон) 

,0

00 
,000 ,739 ,009 ,204 ,276 ,252 ,401 ,041 ,169 ,164 ,037 ,146 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 



 

Нейротиз

м4 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-

,0

77 

-

,207* 

-

,571*

* 

-,018 

-

,327*

* 

-

,392*

* 

-,005 

-

,540*

* 

,294*

* 

,349

** 

,477*

* 
-,046 

,254*

* 

Знч.(2-

сторон) 

,4

34 
,034 ,000 ,858 ,001 ,000 ,957 ,000 ,002 ,000 ,000 ,637 ,009 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Тривожні

сть4.1 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-

,0

08 

-,084 

-

,625*

* 

,059 

-

,418*

* 

-

,443*

* 

-,057 

-

,538*

* 

,383*

* 

,358

** 

,595*

* 
,049 

,384*

* 

Знч.(2-

сторон) 

,9

32 
,392 ,000 ,548 ,000 ,000 ,561 ,000 ,000 ,000 ,000 ,618 ,000 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Напруже

ність4.2 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,0

09 

-

,212* 

-

,490*

* 

-,052 -,085 

-

,508*

* 

,159 

-

,511*

* 

,581*

* 

,598

** 

,672*

* 

,263*

* 

,480*

* 

Знч.(2-

сторон) 

,9

27 
,029 ,000 ,596 ,387 ,000 ,104 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Депресив

ність4.3 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-

,2

07

* 

-,183 
-

,195* 
,008 -,182 

-

,202* 
-,036 -,029 -,035 ,102 -,042 -,122 -,067 

Знч.(2-

сторон) 

,0

33 
,061 ,045 ,938 ,062 ,038 ,717 ,767 ,724 ,299 ,668 ,213 ,495 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Самокрит

ичність4.

4 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,0

37 
-,146 

-

,377*

* 

-,117 -,034 

-

,333*

* 

,146 

-

,459*

* 

,326*

* 

,394

** 

,456*

* 
,013 ,209* 

Знч.(2-

сторон) 

,7

04 
,135 ,000 ,234 ,727 ,000 ,135 ,000 ,001 ,000 ,000 ,895 ,031 



 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Емоційна

_лабільні

сть4.5 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-

,0

44 

-,014 -,137 ,032 

-

,307*

* 

,240* 
-

,216* 

-

,216* 

-

,304*

* 

-

,335

** 

-,131 

-

,356*

* 

-

,192* 

Знч.(2-

сторон) 

,6

54 
,887 ,163 ,741 ,001 ,013 ,026 ,026 ,002 ,000 ,182 ,000 ,049 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Відкритіс

ть_досвід

у5 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,6

48

** 

,296*

* 

-

,211* 

,330*

* 

-

,244* 

-

,402*

* 

-,107 ,082 
,558*

* 

,449

** 

,461*

* 

,501*

* 

,539*

* 

Знч.(2-

сторон) 

,0

00 
,002 ,030 ,001 ,012 ,000 ,274 ,401 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Цікавість

5.1 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,4

93

** 

,294*

* 
,077 

,295*

* 
-,029 -,046 -,044 ,104 ,092 ,076 ,043 ,116 ,009 

Знч.(2-

сторон) 

,0

00 
,002 ,430 ,002 ,768 ,639 ,657 ,291 ,349 ,440 ,664 ,235 ,923 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Допитлив

ість5.2 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,2

80

** 

,075 ,080 ,090 ,015 ,002 -,040 ,142 ,119 ,152 ,030 ,172 ,013 

Знч.(2-

сторон) 

,0

04 
,442 ,413 ,359 ,878 ,984 ,683 ,145 ,223 ,120 ,757 ,079 ,893 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Артистич

ність5.3 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-

,0

05 

,106 

-

,328*

* 

,099 

-

,436*

* 

-

,450*

* 

-,044 ,121 
,564*

* 

,498

** 

,474*

* 

,474*

* 

,577*

* 



 

Знч.(2-

сторон) 

,9

61 
,279 ,001 ,311 ,000 ,000 ,652 ,216 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Сензитив

ність5.4 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,0

98 
-,002 

-

,440*

* 

-,014 
-

,200* 

-

,486*

* 

,012 
-

,244* 

,804*

* 

,660

** 

,843*

* 

,616*

* 

,822*

* 

Знч.(2-

сторон) 

,3

16 
,985 ,000 ,886 ,039 ,000 ,900 ,012 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Пластичн

ість5.5 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,6

83

** 

,295*

* 
,059 

,288*

* 
,035 -,113 -,037 ,092 ,124 ,038 ,023 ,166 ,120 

Знч.(2-

сторон) 

,0

00 
,002 ,551 ,003 ,719 ,248 ,709 ,350 ,205 ,698 ,814 ,090 ,222 

N 
10

6 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

 

Корреляции 

 Пов

ага_

до_і

нши

х2.5 

Доб

росо

вісні

сть3 

Акур

атніс

ть3.

1 

Нап

олег

ливі

сть3.

2 

Відп

овід

альн

ість3

.3 

Стри

мані

сть3.

4 

Розс

удли

вість

3.5 

Ней

рот

изм

4 

Трив

ожні

сть4.

1 

Нап

руже

ність

4.2 

Депр

есив

ність

4.3 

Сам

окри

тичні

сть4.

4 

Емо

ційн

а_ла

біль

ність

4.5 

ХПС 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,244 
,481*

* 
-,021 

,745*

* 
,536 ,104 ,624 

-

,077 
-,008 ,009 -,207 ,037 -,044 

Знч.(2-

сторон) 
,012 ,000 ,830 ,000 ,000 ,289 ,000 ,434 ,932 ,927 ,033 ,704 ,654 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 



 

Мотиваці

яДосягне

ння 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-

,009*

* 

,336 
-

,102* 

,525*

* 
,300 -,001 ,473 

-

,207

** 

-,084 -,212 -,183 -,146 -,014 

Знч.(2-

сторон) 
,929 ,000 ,296 ,000 ,002 ,995 ,000 ,034 ,392 ,029 ,061 ,135 ,887 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Екстраве

рсія1 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-,106 
-

,143* 
-,182 ,162* 

,308*

* 

-

,486*

* 

-

,033*

* 

-

,571

** 

-

,625*

* 

-

,490*

* 

-

,195*

* 

-,377 

-

,137*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,280 ,144 ,063 ,097 ,001 ,000 ,739 ,000 ,000 ,000 ,045 ,000 ,163 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Активніст

ь1.1 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,027*

* 

,293*

* 

-

,066* 
,374 ,619 -,108 ,253 

-

,018 
,059 -,052 ,008 -,117 ,032 

Знч.(2-

сторон) 
,787 ,002 ,500 ,000 ,000 ,271 ,009 ,858 ,548 ,596 ,938 ,234 ,741 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Домінува

ння1.2 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,092 -,186 

-

,047*

* 

-,036 -,028 

-

,113*

* 

-

,124*

* 

-

,327 

-

,418* 

-

,085* 

-

,182*

* 

-,034 
-

,307* 

Знч.(2-

сторон) 
,346 ,057 ,633 ,718 ,778 ,249 ,204 ,001 ,000 ,387 ,062 ,727 ,001 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Товарист

кість1.3 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-,422 -,191 

-

,171*

* 

,090 
,221*

* 
-,564 -,107 

-

,392

* 

-

,443*

* 

-

,508*

* 

-

,202*

* 

-

,333* 

,240*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,000 ,050 ,080 ,357 ,023 ,000 ,276 ,000 ,000 ,000 ,038 ,000 ,013 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 



 

Пошук_в

раження

1.4 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,317 -,059 
,174*

* 
-,113 

-

,017*

* 

-,112 -,112 

-

,005

** 

-,057 ,159 -,036 ,146 -,216 

Знч.(2-

сторон) 
,001 ,547 ,075 ,249 ,865 ,251 ,252 ,957 ,561 ,104 ,717 ,135 ,026 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Пошук_у

ваги1.5 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-,058 

-

,082*

* 

-

,258*

* 

,138 ,072 
-

,165* 

,082*

* 

-

,540 
-,538 -,511 

-

,029*

* 

-

,459*

* 

-,216 

Знч.(2-

сторон) 
,555 ,405 ,008 ,159 ,463 ,091 ,401 ,000 ,000 ,000 ,767 ,000 ,026 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Прихиль

ність2 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,762 ,554 
,634*

* 
,012 

-

,170* 

,654*

* 
,199 ,294 ,383 

,581*

* 

-

,035*

* 

,326*

* 

-

,304*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,000 ,000 ,000 ,905 ,082 ,000 ,041 ,002 ,000 ,000 ,724 ,001 ,002 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Симпатія

2.1 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,643 ,445 
,548*

* 
-,069 

-

,264* 

,636*

* 
,135 ,349 

,358*

* 
,598 

,102*

* 

,394*

* 

-

,335*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,000 ,000 ,000 ,482 ,006 ,000 ,169 ,000 ,000 ,000 ,299 ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Співпрац

я2.2 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,584 ,577 
,699*

* 
-,033 

-

,201*

* 

,707*

* 
,136 

,477

** 

,595*

* 

,672*

* 
-,042 

,456*

* 

-

,131*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,000 ,000 ,000 ,735 ,039 ,000 ,164 ,000 ,000 ,000 ,668 ,000 ,182 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 



 

Довірлив

ість2.3 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,597 ,434 ,441 ,081 -,063 ,430* ,203 

-

,046

** 

,049*

* 

,263*

* 

-

,122*

* 

,013 

-

,356*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,000 ,000 ,000 ,411 ,522 ,000 ,037 ,637 ,618 ,006 ,213 ,895 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Розумінн

я_іншого

2.4 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,656 ,432 
,490*

* 
,003 

-

,103* 

,513*

* 
,142 ,254 

,384*

* 

,480*

* 

-

,067*

* 

,209*

* 
-,192 

Знч.(2-

сторон) 
,000 ,000 ,000 ,975 ,295 ,000 ,146 ,009 ,000 ,000 ,495 ,031 ,049 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Повага_

до_інших

2.5 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

1* ,487 ,504 ,127 -,010 
,483*

* 

,281*

* 
,146 

,194*

* 

,449*

* 

-

,096*

* 

,273*

* 

-

,336*

* 

Знч.(2-

сторон) 

 
,000 ,000 ,193 ,920 ,000 ,004 ,136 ,046 ,000 ,330 ,005 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Добросо

вісність3 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,487*

* 
1** ,704 

,507*

* 
,357 ,619 ,537 ,419 

,491*

* 

,604*

* 

-

,266*

* 

,389*

* 

,160*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,101 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Акуратні

сть3.1 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,504 ,704 1 ,000 -,112 ,593 ,108 
,591

** 

,563*

* 

,751*

* 

-

,064*

* 

,514*

* 

,146*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,000 ,000 

 
,998 ,254 ,000 ,270 ,000 ,000 ,000 ,512 ,000 ,135 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 



 

Наполег

ливість3.

2 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,127*

* 

,507*

* 
,000 1** ,530 ,014 ,648 

-

,054 
,030 -,007 -,227 ,016 ,047 

Знч.(2-

сторон) 
,193 ,000 ,998 

 
,000 ,886 ,000 ,582 ,762 ,943 ,019 ,867 ,631 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Відповід

альність

3.3 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-

,010*

* 

,357*

* 

-

,112*

* 

,530*

* 
1 

-

,178* 
,234 

-

,107 
,010 

-

,067*

* 

-

,374* 
-,128 ,244 

Знч.(2-

сторон) 
,920 ,000 ,254 ,000 

 
,068 ,016 ,275 ,920 ,494 ,000 ,191 ,012 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Стримані

сть3.4 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,483 ,619 
,593*

* 
,014 -,178 1** ,180 ,451 

,502*

* 

,691*

* 

-

,231*

* 

,546*

* 

-

,009*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,000 ,000 ,000 ,886 ,068 

 
,065 ,000 ,000 ,000 ,017 ,000 ,929 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Розсудли

вість3.5 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,281*

* 

,537*

* 
,108 

,648*

* 
,234 ,180 1 

-

,008 
,077* ,113 -,186 ,026* -,036 

Знч.(2-

сторон) 
,004 ,000 ,270 ,000 ,016 ,065 

 
,939 ,434 ,251 ,057 ,795 ,717 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Нейроти

зм4 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,146 ,419* 
,591*

* 
-,054 

-

,107*

* 

,451*

* 
-,008 1** 

,842*

* 

,825*

* 

,314*

* 
,713 

,502*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,136 ,000 ,000 ,582 ,275 ,000 ,939 

 
,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 



 

Тривожні

сть4.1 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,194 ,491 
,563*

* 
,030 

,010*

* 

,502*

* 
,077 

,842

** 
1** 

,806*

* 

-

,035*

* 

,602 
,354*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,046 ,000 ,000 ,762 ,920 ,000 ,434 ,000 

 
,000 ,722 ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Напруже

ність4.2 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,449 ,604* 
,751*

* 
-,007 -,067 

,691*

* 
,113 

,825

** 

,806*

* 
1** 

-

,053*

* 

,663*

* 

,239*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,000 ,000 ,000 ,943 ,494 ,000 ,251 ,000 ,000 

 
,590 ,000 ,014 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Депреси

вність4.3 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-

,096* 
-,266 

-

,064* 
-,227 -,374 

-

,231* 
-,186 ,314 -,035 -,053 1 ,056 -,075 

Знч.(2-

сторон) 
,330 ,006 ,512 ,019 ,000 ,017 ,057 ,001 ,722 ,590 

 
,571 ,447 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Самокри

тичність4

.4 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,273 ,389 
,514*

* 
,016 -,128 

,546*

* 
,026 

,713

** 

,602*

* 

,663*

* 

,056*

* 
1 ,063* 

Знч.(2-

сторон) 
,005 ,000 ,000 ,867 ,191 ,000 ,795 ,000 ,000 ,000 ,571 

 
,522 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Емоційна

_лабільні

сть4.5 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-,336 ,160 ,146 ,047 
,244*

* 

-

,009* 

-

,036* 

,502

* 

,354*

* 

,239*

* 
-,075 

,063*

* 
1* 

Знч.(2-

сторон) 
,000 ,101 ,135 ,631 ,012 ,929 ,717 ,000 ,000 ,014 ,447 ,522 

 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 



 

Відкритіс

ть_досві

ду5 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,546*

* 

,427*

* 
,113* 

,478*

* 
,307* 

,259*

* 
,470 ,010 

,149*

* 

,185*

* 

-

,174*

* 

,095*

* 

-

,195*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,000 ,000 ,250 ,000 ,001 ,007 ,000 ,915 ,129 ,058 ,074 ,331 ,045 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Цікавість

5.1 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,166*

* 

,332*

* 
,045 

,382*

* 
,368 ,102 ,241 

-

,072 
,055 ,068 -,337 ,101 -,063 

Знч.(2-

сторон) 
,089 ,001 ,647 ,000 ,000 ,300 ,013 ,461 ,574 ,490 ,000 ,303 ,520 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Допитли

вість5.2 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,147*

* 
,212 ,062 ,170 ,209 ,083 ,049 

-

,045 
-,045 ,061 -,211 ,070 ,012 

Знч.(2-

сторон) 
,133 ,029 ,529 ,081 ,031 ,397 ,621 ,649 ,650 ,536 ,030 ,477 ,905 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Артистич

ність5.3 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,492 ,038 

-

,037*

* 

-,052 

-

,039*

* 

,092*

* 
,116 

-

,194 

,024*

* 

-

,055*

* 

,006*

* 

-

,269*

* 

-

,357*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,000 ,699 ,709 ,598 ,694 ,347 ,235 ,046 ,810 ,574 ,950 ,005 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Сензитив

ність5.4 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,558 ,395 
,389*

* 
,043 

-

,100* 

,519*

* 
,137 

,346

* 

,489*

* 

,503*

* 

-

,033*

* 

,407*

* 

-

,224*

* 

Знч.(2-

сторон) 
,000 ,000 ,000 ,661 ,310 ,000 ,160 ,000 ,000 ,000 ,736 ,000 ,021 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 



 

Пластич

ність5.5 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

,284*

* 

,258*

* 
-,070 

,525*

* 
,323 ,051 ,507 

-

,148 
-,077 ,005 -,266 -,019 -,087 

Знч.(2-

сторон) 
,003 ,008 ,475 ,000 ,001 ,602 ,000 ,130 ,436 ,963 ,006 ,850 ,375 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

 

Корреляции 

 Відкритіст

ь_досвіду

5 

Цікавість

5.1 

Допитливі

сть5.2 

Артистич

ність5.3 

Сензитив

ність5.4 

Пластичні

сть5.5 

ХПС 

Корреляция 

Пирсона 
,648 ,493** ,280 -,005** ,098 ,683 

Знч.(2-сторон) ,000 ,000 ,004 ,961 ,316 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 

МотиваціяДосягн

ення 

Корреляция 

Пирсона 
,296** ,294 ,075* ,106** -,002 ,295 

Знч.(2-сторон) ,002 ,002 ,442 ,279 ,985 ,002 

N 106 106 106 106 106 106 

Екстраверсія1 

Корреляция 

Пирсона 
-,211 ,077* ,080 -,328* -,440** ,059** 

Знч.(2-сторон) ,030 ,430 ,413 ,001 ,000 ,551 

N 106 106 106 106 106 106 

Активність1.1 

Корреляция 

Пирсона 
,330** ,295** ,090* ,099 -,014 ,288 

Знч.(2-сторон) ,001 ,002 ,359 ,311 ,886 ,003 

N 106 106 106 106 106 106 

Домінування1.2 

Корреляция 

Пирсона 
-,244 -,029 ,015** -,436 -,200 ,035** 

Знч.(2-сторон) ,012 ,768 ,878 ,000 ,039 ,719 

N 106 106 106 106 106 106 



 

Товаристкість1.3 

Корреляция 

Пирсона 
-,402 -,046 ,002** -,450 -,486** -,113 

Знч.(2-сторон) ,000 ,639 ,984 ,000 ,000 ,248 

N 106 106 106 106 106 106 

Пошук_враження

1.4 

Корреляция 

Пирсона 
-,107 -,044 -,040** -,044 ,012** -,037 

Знч.(2-сторон) ,274 ,657 ,683 ,652 ,900 ,709 

N 106 106 106 106 106 106 

Пошук_уваги1.5 

Корреляция 

Пирсона 
,082 ,104** ,142** ,121 -,244 ,092* 

Знч.(2-сторон) ,401 ,291 ,145 ,216 ,012 ,350 

N 106 106 106 106 106 106 

Прихильність2 

Корреляция 

Пирсона 
,558 ,092 ,119** ,564 ,804* ,124** 

Знч.(2-сторон) ,000 ,349 ,223 ,000 ,000 ,205 

N 106 106 106 106 106 106 

Симпатія2.1 

Корреляция 

Пирсона 
,449 ,076 ,152** ,498 ,660* ,038** 

Знч.(2-сторон) ,000 ,440 ,120 ,000 ,000 ,698 

N 106 106 106 106 106 106 

Співпраця2.2 

Корреляция 

Пирсона 
,461 ,043 ,030** ,474 ,843** ,023** 

Знч.(2-сторон) ,000 ,664 ,757 ,000 ,000 ,814 

N 106 106 106 106 106 106 

Довірливість2.3 

Корреляция 

Пирсона 
,501 ,116 ,172 ,474 ,616 ,166* 

Знч.(2-сторон) ,000 ,235 ,079 ,000 ,000 ,090 

N 106 106 106 106 106 106 

Розуміння_іншого

2.4 

Корреляция 

Пирсона 
,539 ,009 ,013** ,577 ,822* ,120** 

Знч.(2-сторон) ,000 ,923 ,893 ,000 ,000 ,222 

N 106 106 106 106 106 106 



 

Повага_до_інших

2.5 

Корреляция 

Пирсона 
,546* ,166 ,147 ,492 ,558 ,284** 

Знч.(2-сторон) ,000 ,089 ,133 ,000 ,000 ,003 

N 106 106 106 106 106 106 

Добросовісність3 

Корреляция 

Пирсона 
,427** ,332** ,212 ,038** ,395 ,258 

Знч.(2-сторон) ,000 ,001 ,029 ,699 ,000 ,008 

N 106 106 106 106 106 106 

Акуратність3.1 

Корреляция 

Пирсона 
,113 ,045 ,062 -,037 ,389 -,070 

Знч.(2-сторон) ,250 ,647 ,529 ,709 ,000 ,475 

N 106 106 106 106 106 106 

Наполегливість3.

2 

Корреляция 

Пирсона 
,478** ,382** ,170 -,052** ,043 ,525 

Знч.(2-сторон) ,000 ,000 ,081 ,598 ,661 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 

Відповідальність3

.3 

Корреляция 

Пирсона 
,307** ,368** ,209** -,039** -,100 ,323* 

Знч.(2-сторон) ,001 ,000 ,031 ,694 ,310 ,001 

N 106 106 106 106 106 106 

Стриманість3.4 

Корреляция 

Пирсона 
,259 ,102 ,083** ,092 ,519 ,051** 

Знч.(2-сторон) ,007 ,300 ,397 ,347 ,000 ,602 

N 106 106 106 106 106 106 

Розсудливість3.5 

Корреляция 

Пирсона 
,470** ,241** ,049 ,116** ,137 ,507 

Знч.(2-сторон) ,000 ,013 ,621 ,235 ,160 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 

Нейротизм4 

Корреляция 

Пирсона 
,010 -,072* -,045** -,194 ,346** -,148** 

Знч.(2-сторон) ,915 ,461 ,649 ,046 ,000 ,130 

N 106 106 106 106 106 106 



 

Тривожність4.1 

Корреляция 

Пирсона 
,149 ,055 -,045** ,024 ,489** -,077** 

Знч.(2-сторон) ,129 ,574 ,650 ,810 ,000 ,436 

N 106 106 106 106 106 106 

Напруженість4.2 

Корреляция 

Пирсона 
,185 ,068* ,061** -,055 ,503 ,005** 

Знч.(2-сторон) ,058 ,490 ,536 ,574 ,000 ,963 

N 106 106 106 106 106 106 

Депресивність4.3 

Корреляция 

Пирсона 
-,174* -,337 -,211* ,006 -,033 -,266* 

Знч.(2-сторон) ,074 ,000 ,030 ,950 ,736 ,006 

N 106 106 106 106 106 106 

Самокритичність4

.4 

Корреляция 

Пирсона 
,095 ,101 ,070** -,269 ,407 -,019** 

Знч.(2-сторон) ,331 ,303 ,477 ,005 ,000 ,850 

N 106 106 106 106 106 106 

Емоційна_лабіль

ність4.5 

Корреляция 

Пирсона 
-,195 -,063 ,012 -,357 -,224** -,087* 

Знч.(2-сторон) ,045 ,520 ,905 ,000 ,021 ,375 

N 106 106 106 106 106 106 

Відкритість_досві

ду5 

Корреляция 

Пирсона 
1** ,398** ,325* ,559** ,599* ,740** 

Знч.(2-сторон)  ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 

Цікавість5.1 

Корреляция 

Пирсона 
,398** 1** ,647 ,039** ,088 ,394 

Знч.(2-сторон) ,000  ,000 ,690 ,368 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 

Допитливість5.2 

Корреляция 

Пирсона 
,325** ,647 1 ,024 ,074 ,269 

Знч.(2-сторон) ,001 ,000  ,808 ,451 ,005 

N 106 106 106 106 106 106 



 

Артистичність5.3 

Корреляция 

Пирсона 
,559 ,039 ,024** 1 ,509** ,130** 

Знч.(2-сторон) ,000 ,690 ,808  ,000 ,184 

N 106 106 106 106 106 106 

Сензитивність5.4 

Корреляция 

Пирсона 
,599 ,088 ,074** ,509 1* ,153** 

Знч.(2-сторон) ,000 ,368 ,451 ,000  ,117 

N 106 106 106 106 106 106 

Пластичність5.5 

Корреляция 

Пирсона 
,740** ,394** ,269 ,130** ,153 1 

Знч.(2-сторон) ,000 ,000 ,005 ,184 ,117  

N 106 106 106 106 106 106 

 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

 

 

Корреляции     

 ХПС Мотивація 

Досягнення 

Дефере

нціація 

Е 

Виражен

ня Е 

Емпатія Управлін

ня Е 

Відповіда

льність 

ХПС 

Корреляция 

Пирсона 
1 ,475** -,045 ,111 ,485** ,664** ,422** 

Знч.(2-сторон)  ,000 ,648 ,259 ,000 ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 106 

Мотивація 

Досягнення 

Корреляция 

Пирсона 
,475** 1 -,091 -,008** ,522 ,434** ,429** 

Знч.(2-сторон) ,000  ,356 ,935 ,000 ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 106 

Деференціаці

я Е 

Корреляция 

Пирсона 
-,045 -,091 1 -,074 -,064 -,095 ,007 

Знч.(2-сторон) ,648 ,356  ,449 ,513 ,332 ,944 



 

N 106 106 106 106 106 106 106 

Вираження Е 

Корреляция 

Пирсона 
,111 -,008 -,074 1 ,068 -,058 -,165 

Знч.(2-сторон) ,259 ,935 ,449  ,488 ,552 ,092 

N 106 106 106 106 106 106 106 

Емпатія 

Корреляция 

Пирсона 
,485** ,522** -,064 ,068** 1** ,295** ,335** 

Знч.(2-сторон) ,000 ,000 ,513 ,488  ,002 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 106 

Управління Е 

Корреляция 

Пирсона 
,664** ,434** -,095 -,058** ,295** 1 ,448** 

Знч.(2-сторон) ,000 ,000 ,332 ,552 ,002  ,000 

N 106 106 106 106 106 106 106 

Відповідальні

сть 

Корреляция 

Пирсона 
,422** ,429** ,007 -,165** ,335** ,448 1** 

Знч.(2-сторон) ,000 ,000 ,944 ,092 ,000 ,000  

N 106 106 106 106 106 106 106 

 

 

Корреляции 

 ХПС МотиваціяД

осягнення 

Підтримк

а 

Ціннісні_орі

ентації 

Пластичніст

ь_поведінки 

ХПС 

Корреляция 

Пирсона 
1 ,475** ,028 ,261** ,642** 

Знч.(2-сторон)  ,000 ,775 ,007 ,000 

N 106 106 106 106 106 

МотиваціяДосягненн

я 

Корреляция 

Пирсона 
,475** 1 -,017 ,177 ,506** 

Знч.(2-сторон) ,000  ,862 ,070 ,000 

N 106 106 106 106 106 

Підтримка 
Корреляция 

Пирсона 
,028 -,017 1 ,145 ,131 



 

Знч.(2-сторон) ,775 ,862  ,138 ,180 

N 106 106 106 106 106 

Ціннісні_оріентації 

Корреляция 

Пирсона 
,261** ,177 ,145 1 ,159 

Знч.(2-сторон) ,007 ,070 ,138  ,103 

N 106 106 106 106 106 

Пластичність_поведі

нки 

Корреляция 

Пирсона 
,642** ,506** ,131 ,159 1 

Знч.(2-сторон) ,000 ,000 ,180 ,103  

N 106 106 106 106 106 

Реактивна_чутливіст

ь 

Корреляция 

Пирсона 
-,123 -,138 ,751** ,056 ,002 

Знч.(2-сторон) ,208 ,157 ,000 ,568 ,981 

N 106 106 106 106 106 

Спонтанність 

Корреляция 

Пирсона 
,002 -,037 ,045 ,016 -,146 

Знч.(2-сторон) ,984 ,707 ,650 ,870 ,134 

N 106 106 106 106 106 

Самоповага 

Корреляция 

Пирсона 
,244* ,129 ,291** ,842** ,181 

Знч.(2-сторон) ,012 ,188 ,002 ,000 ,063 

N 106 106 106 106 106 

Самоприйняття 

Корреляция 

Пирсона 
,248* ,029 ,554** ,349** ,027 

Знч.(2-сторон) ,011 ,769 ,000 ,000 ,786 

N 106 106 106 106 106 

Уявлення_проприрод

у_людини 

Корреляция 

Пирсона 
,191* ,135 ,338** ,540** ,180 

Знч.(2-сторон) ,050 ,167 ,000 ,000 ,064 

N 106 106 106 106 106 

Синергія 

Корреляция 

Пирсона 
-,079 -,229* ,543** ,120 -,052 

Знч.(2-сторон) ,422 ,018 ,000 ,220 ,596 



 

N 106 106 106 106 106 

Прийняття_агресії 

Корреляция 

Пирсона 
,208* ,188 ,010 ,269** ,195* 

Знч.(2-сторон) ,033 ,054 ,915 ,005 ,045 

N 106 106 106 106 106 

Контактність 

Корреляция 

Пирсона 
-,110 -,041 ,168 ,328** -,052 

Знч.(2-сторон) ,262 ,677 ,085 ,001 ,598 

N 106 106 106 106 106 

Пізнавальні_потреби 

Корреляция 

Пирсона 
,165 ,137 ,040 ,048 ,154 

Знч.(2-сторон) ,090 ,162 ,686 ,622 ,114 

N 106 106 106 106 106 

Креативність 

Корреляция 

Пирсона 
,550** ,524** ,033 ,223* ,644** 

Знч.(2-сторон) ,000 ,000 ,740 ,022 ,000 

N 106 106 106 106 106 

 

Корреляции 

 Реактивна

_чутливіст

ь 

Спонтанніс

ть 

Самопова

га 

Самоприйн

яття 

Уявлення_

проприрод

у_людини 

ХПС 

Корреляция 

Пирсона 
-,123 ,002** ,244 ,248** ,191** 

Знч.(2-сторон) ,208 ,984 ,012 ,011 ,050 

N 106 106 106 106 106 

МотиваціяДосягнен

ня 

Корреляция 

Пирсона 
-,138** -,037 ,129 ,029 ,135** 

Знч.(2-сторон) ,157 ,707 ,188 ,769 ,167 

N 106 106 106 106 106 

Підтримка 
Корреляция 

Пирсона 
,751 ,045 ,291 ,554 ,338 



 

Знч.(2-сторон) ,000 ,650 ,002 ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 

Ціннісні_оріентації 

Корреляция 

Пирсона 
,056** ,016 ,842 ,349 ,540 

Знч.(2-сторон) ,568 ,870 ,000 ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 

Пластичність_повед

інки 

Корреляция 

Пирсона 
,002** -,146** ,181 ,027 ,180 

Знч.(2-сторон) ,981 ,134 ,063 ,786 ,064 

N 106 106 106 106 106 

Реактивна_чутливіс

ть 

Корреляция 

Пирсона 
1 -,093 ,134** ,459 ,094 

Знч.(2-сторон)  ,341 ,169 ,000 ,338 

N 106 106 106 106 106 

Спонтанність 

Корреляция 

Пирсона 
-,093 1 -,115 ,120 -,071 

Знч.(2-сторон) ,341  ,240 ,220 ,468 

N 106 106 106 106 106 

Самоповага 

Корреляция 

Пирсона 
,134* -,115 1** ,421** ,670 

Знч.(2-сторон) ,169 ,240  ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 

Самоприйняття 

Корреляция 

Пирсона 
,459* ,120 ,421** 1** ,518 

Знч.(2-сторон) ,000 ,220 ,000  ,000 

N 106 106 106 106 106 

Уявлення_проприро

ду_людини 

Корреляция 

Пирсона 
,094* -,071 ,670** ,518** 1 

Знч.(2-сторон) ,338 ,468 ,000 ,000  

N 106 106 106 106 106 

Синергія 

Корреляция 

Пирсона 
,577 -,102* ,273** ,447 ,359 

Знч.(2-сторон) ,000 ,296 ,005 ,000 ,000 



 

N 106 106 106 106 106 

Прийняття_агресії 

Корреляция 

Пирсона 
,006* ,126 ,041 ,027** ,113* 

Знч.(2-сторон) ,954 ,199 ,673 ,784 ,249 

N 106 106 106 106 106 

Контактність 

Корреляция 

Пирсона 
,414 ,102 ,107 ,112** ,035 

Знч.(2-сторон) ,000 ,299 ,274 ,254 ,722 

N 106 106 106 106 106 

Пізнавальні_потреб

и 

Корреляция 

Пирсона 
-,024 ,066 ,008 -,021 ,152 

Знч.(2-сторон) ,807 ,499 ,937 ,827 ,121 

N 106 106 106 106 106 

Креативність 

Корреляция 

Пирсона 
-,033** -,131** ,278 ,106* ,239** 

Знч.(2-сторон) ,736 ,182 ,004 ,280 ,014 

N 106 106 106 106 106 

Корреляции 

 Синергі

я 

Прийняття_

агресії 

Контактніс

ть 

Пізнавальні

_потреби 

Креативніс

ть 

ХПС 

Корреляция 

Пирсона 
-,079 ,208** -,110 ,165** ,550** 

Знч.(2-сторон) ,422 ,033 ,262 ,090 ,000 

N 106 106 106 106 106 

МотиваціяДосягненн

я 

Корреляция 

Пирсона 
-,229** ,188 -,041 ,137 ,524** 

Знч.(2-сторон) ,018 ,054 ,677 ,162 ,000 

N 106 106 106 106 106 

Підтримка 

Корреляция 

Пирсона 
,543 ,010 ,168 ,040 ,033 

Знч.(2-сторон) ,000 ,915 ,085 ,686 ,740 

N 106 106 106 106 106 



 

Ціннісні_оріентації 

Корреляция 

Пирсона 
,120** ,269 ,328 ,048 ,223 

Знч.(2-сторон) ,220 ,005 ,001 ,622 ,022 

N 106 106 106 106 106 

Пластичність_поведі

нки 

Корреляция 

Пирсона 
-,052** ,195** -,052 ,154 ,644 

Знч.(2-сторон) ,596 ,045 ,598 ,114 ,000 

N 106 106 106 106 106 

Реактивна_чутливіст

ь 

Корреляция 

Пирсона 
,577 ,006 ,414** -,024 -,033 

Знч.(2-сторон) ,000 ,954 ,000 ,807 ,736 

N 106 106 106 106 106 

Спонтанність 

Корреляция 

Пирсона 
-,102 ,126 ,102 ,066 -,131 

Знч.(2-сторон) ,296 ,199 ,299 ,499 ,182 

N 106 106 106 106 106 

Самоповага 

Корреляция 

Пирсона 
,273* ,041 ,107** ,008** ,278 

Знч.(2-сторон) ,005 ,673 ,274 ,937 ,004 

N 106 106 106 106 106 

Самоприйняття 

Корреляция 

Пирсона 
,447* ,027 ,112** -,021** ,106 

Знч.(2-сторон) ,000 ,784 ,254 ,827 ,280 

N 106 106 106 106 106 

Уявлення_проприро

ду_людини 

Корреляция 

Пирсона 
,359* ,113 ,035** ,152** ,239 

Знч.(2-сторон) ,000 ,249 ,722 ,121 ,014 

N 106 106 106 106 106 

Синергія 

Корреляция 

Пирсона 
1 -,480* ,236** -,126 -,145 

Знч.(2-сторон)  ,000 ,015 ,197 ,137 

N 106 106 106 106 106 



 

Прийняття_агресії 

Корреляция 

Пирсона 
-,480* 1 ,433 ,256** ,263* 

Знч.(2-сторон) ,000  ,000 ,008 ,007 

N 106 106 106 106 106 

Контактність 

Корреляция 

Пирсона 
,236 ,433 1 ,106** -,023 

Знч.(2-сторон) ,015 ,000  ,282 ,818 

N 106 106 106 106 106 

Пізнавальні_потреби 

Корреляция 

Пирсона 
-,126 ,256 ,106 1 ,027 

Знч.(2-сторон) ,197 ,008 ,282  ,782 

N 106 106 106 106 106 

Креативність 

Корреляция 

Пирсона 
-,145** ,263** -,023 ,027* 1** 

Знч.(2-сторон) ,137 ,007 ,818 ,782  

N 106 106 106 106 106 

 

Додаток 8 

Дослідження зв'язку між мотивацію досягнення працівників ДСЗУ та їх 

віком, освітою 

(критерій χ2) 

Критерии хи-квадрат мотивація досягнення та Вік 

 Значение ст.св. Асимпт. 

значимость (2-

стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 60,332a 38 ,012 

Отношение 

правдоподобия 
69,684 38 ,001 

Линейно-линейная связь 1,998 1 ,157 

Кол-во валидных 

наблюдений 
106 

  



 

a. В 56 (93,3%) ячейках ожидаемая частота меньше 5. Минимальная 

ожидаемая частота равна ,45. 

 

Критерии хи-квадрат мотивація досягнення та Освіта 

 Значение ст.св. Асимпт. 

значимость (2-

стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 245,592a 95 ,000 

Отношение 

правдоподобия 
118,089 95 ,054 

Кол-во валидных 

наблюдений 
106 

  

a. В 115 (95,8%) ячейках ожидаемая частота меньше 5. Минимальная 

ожидаемая частота равна ,04. 

 

Додаток 9 

Дослідження зв'язку між бажанням саморозвиватися працівників ДСЗУ 

та їх віком, освітою 

(критерій χ2) 

 

Критерии хи-квадрат  ХПС та Вік 

 Значение ст.св. Асимпт. 

значимость (2-

стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 14,139a 8 ,078 

Отношение 

правдоподобия 
16,220 8 ,039 

Линейно-линейная связь ,508 1 ,476 

Кол-во валидных 

наблюдений 
106 

  

a. В 7 (46,7%) ячейках ожидаемая частота меньше 5. Минимальная 

ожидаемая частота равна ,91. 



 

 

Критерии хи-квадрат ХПС та Освіта 

 Значение ст.св. Асимпт. 

значимость (2-

стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 108,054a 20 ,000 

Отношение 

правдоподобия 
60,632 20 ,000 

Кол-во валидных 

наблюдений 
106 

  

a. В 27 (90,0%) ячейках ожидаемая частота меньше 5. Минимальная 

ожидаемая частота равна ,08. 

 

Додаток 10 

Дослідження зв'язку між мотиваційним та соціальнодемографічним 

компонентами 

(Таблиці взаємної зв’язності) 

 

Таблица сопряженности Спеціалізація * МотиваціяДосягнення 

Частота   

 МотиваціяДосягнення 

57,00 72,00 76,00 78,00 79,00 80,00 

Спеціа

лізація 

бухгалтер-економіст 0 0 0 0 0 1 

майстер манікюру 0 0 0 0 0 0 

ні 2 2 6 9 3 5 

туристичний агент 0 0 0 0 0 0 

флорист 0 0 0 0 0 1 

фотограф 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 2 6 9 3 7 

Таблица сопряженности Спеціалізація * МотиваціяДосягнення 



 

Частота   

 МотиваціяДосягнення 

82,00 83,00 85,00 86,00 92,00 93,00 

Спеціа

лізація 

бухгалтер-економіст 0 0 2 0 0 0 

майстер манікюру 0 1 1 0 2 0 

ні 4 17 13 2 1 3 

туристичний агент 0 1 0 0 0 0 

флорист 0 0 0 0 0 0 

фотограф 0 0 0 0 0 0 

Итого 4 19 16 2 3 3 

Таблица сопряженности Освіта * МотиваціяДосягнення 

Частота   

 МотиваціяДосягнення 

95,00 112,00 116,00 118,00 120,00 122,00 

Спеціа

лізація 

бухгалтер-економіст 0 0 0 0 3 0 

майстер манікюру 0 1 0 2 1 0 

ні 2 0 1 4 2 0 

туристичний агент 0 1 1 1 0 2 

флорист 0 0 0 3 0 0 

фотограф 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 2 2 10 6 2 

Таблица сопряженности Освіта * МотиваціяДосягнення 

Частота   

 МотиваціяДосягнення Итого 

144,00 163,00 

Спеціалізаці

я 

бухгалтер-економіст 2 0 8 

майстер манікюру 0 0 8 

ні 0 0 76 



 

туристичний агент 2 0 8 

флорист 0 0 4 

фотограф 0 2 2 

Итого 4 2 106 

 

Таблица сопряженности Спеціалізація * ХПС 

 ХПС Итого 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Спеціа

лізаці

я 

бухгалтер-економіст 

Частота 0a 4a 4a 0a 0a 8 

Ожидаемая частота ,3 3,2 2,7 1,5 ,3 8,0 

% в ХПС 0,0% 9,5% 11,1% 0,0% 0,0% 7,5% 

% по таблице (слою) 0,0% 3,8% 3,8% 0,0% 0,0% 7,5% 

Остаток -,3 ,8 1,3 -1,5 -,3  

майстер манікюру 

Частота 0a 6a 2a 0a 0a 8 

Ожидаемая частота ,3 3,2 2,7 1,5 ,3 8,0 

% в ХПС 0,0% 14,3% 5,6% 0,0% 0,0% 7,5% 

% по таблице (слою) 0,0% 5,7% 1,9% 0,0% 0,0% 7,5% 

Остаток -,3 2,8 -,7 -1,5 -,3  

ні 

Частота 4a 30a 30a 12a 0b 76 

Ожидаемая частота 2,9 30,1 25,8 14,3 2,9 76,0 

% в ХПС 100,0% 71,4% 83,3% 60,0% 0,0% 71,7% 

% по таблице (слою) 3,8% 28,3% 28,3% 11,3% 0,0% 71,7% 

Остаток 1,1 -,1 4,2 -2,3 -2,9  

туристичний агент 

Частота 0a, b, c, d 2c, d 0b, d 6a 0a, b, c, d 8 

Ожидаемая частота ,3 3,2 2,7 1,5 ,3 8,0 

% в ХПС 0,0% 4,8% 0,0% 30,0% 0,0% 7,5% 

% по таблице (слою) 0,0% 1,9% 0,0% 5,7% 0,0% 7,5% 

Остаток -,3 -1,2 -2,7 4,5 -,3  



 

флорист 

Частота 0a, b, c 0c 0b, c 2a, b 2a 4 

Ожидаемая частота ,2 1,6 1,4 ,8 ,2 4,0 

% в ХПС 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 50,0% 3,8% 

% по таблице (слою) 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 3,8% 

Остаток -,2 -1,6 -1,4 1,2 1,8  

фотограф 

Частота 0a, b 0b 0b 0b 2a 2 

Ожидаемая частота ,1 ,8 ,7 ,4 ,1 2,0 

% в ХПС 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 1,9% 

% по таблице (слою) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 

Остаток -,1 -,8 -,7 -,4 1,9  

Итого 

Частота 4 42 36 20 4 106 

Ожидаемая частота 4,0 42,0 36,0 20,0 4,0 106,0 

% в ХПС 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% по таблице (слою) 3,8% 39,6% 34,0% 18,9% 3,8% 100,0% 

Каждая подстрочная буква обозначает набор ХПС категорий, для которых пропорции столбцов значимо не 

различаются между собой на уровне ,05. 

 

Додаток 11 

Результати покрокового регресійного аналізу для ЗЗ Мотивація 

досягнення 

11.1 

Введенные или удаленные переменныеa 

Модель Включенные 

переменные 

Исключенные 

переменные 

Метод 

1 Орієнтація_у_часі . 

Шаговый (критерий: 

вероятность F-

включения <= ,050, F-

исключения>= ,100). 



 

2 Емпатія . 

Шаговый (критерий: 

вероятность F-

включения <= ,050, F-

исключения>= ,100). 

3 Креативність . 

Шаговый (критерий: 

вероятность F-

включения <= ,050, F-

исключения>= ,100). 

4 Пошук_уваги1.5 . 

Шаговый (критерий: 

вероятность F-

включения <= ,050, F-

исключения>= ,100). 

a. Зависимая переменная: МотиваціяДосягнення 

 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат Скорректирова

нный R-

квадрат 

Стд. ошибка 

оценки 

1 ,581a ,338 ,332 17,25954 

2 ,656b ,430 ,419 16,08578 

3 ,676c ,457 ,442 15,77700 

4 ,693d ,480 ,460 15,51806 

a. Предикторы: (конст) Орієнтація_у_часі 

b. Предикторы: (конст) Орієнтація_у_часі, Емпатія 

c. Предикторы: (конст) Орієнтація_у_часі, Емпатія, Креативність 

d. Предикторы: (конст) Орієнтація_у_часі, Емпатія, Креативність, 

Пошук_уваги1.5 

 

11.2 

Дисперсионный анализa 

Модель Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

1 Регрессия 15815,899 1 15815,899 53,093 ,000b 



 

Остаток 30980,752 104 297,892   

Всего 46796,651 105    

2 

Регрессия 20145,176 2 10072,588 38,928 ,000c 

Остаток 26651,475 103 258,752   

Всего 46796,651 105    

3 

Регрессия 21407,462 3 7135,821 28,668 ,000d 

Остаток 25389,188 102 248,914   

Всего 46796,651 105    

4 

Регрессия 22474,807 4 5618,702 23,332 ,000e 

Остаток 24321,844 101 240,810   

Всего 46796,651 105    

a. Зависимая переменная: МотиваціяДосягнення 

b. Предикторы: (конст) Орієнтація_у_часі 

c. Предикторы: (конст) Орієнтація_у_часі, Емпатія 

d. Предикторы: (конст) Орієнтація_у_часі, Емпатія, Креативність 

e. Предикторы: (конст) Орієнтація_у_часі, Емпатія, Креативність, Пошук_уваги1.5 

 

 

11.3 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартиз

ованные 

коэффицие

нты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. 

Ошибка 

Бета Толерантность КРД 

1 

(Константа) -13,622 14,779  -,922 ,359   

Орієнтація_у_ч

асі 
2,809 ,385 ,581 7,286 ,000 1,000 1,000 

2 

(Константа) -3,615 13,989  -,258 ,797   

Орієнтація_у_ч

асі 
2,122 ,397 ,439 5,352 ,000 ,821 1,218 

Емпатія 5,592 1,367 ,336 4,090 ,000 ,821 1,218 

3 

(Константа) -11,988 14,216  -,843 ,401   

Орієнтація_у_ч

асі 
1,891 ,402 ,391 4,701 ,000 ,767 1,303 

Емпатія 3,754 1,570 ,225 2,392 ,019 ,599 1,670 

Креативність ,548 ,243 ,214 2,252 ,026 ,588 1,702 

4 

(Константа) -17,335 14,211  -1,220 ,225   

Орієнтація_у_ч

асі 
1,808 ,398 ,374 4,548 ,000 ,760 1,316 

Емпатія 3,520 1,548 ,211 2,274 ,025 ,596 1,678 

Креативність ,544 ,239 ,213 2,275 ,025 ,588 1,702 

Пошук_уваги1.5 1,032 ,490 ,153 2,105 ,038 ,969 1,032 

a. Зависимая переменная: МотиваціяДосягнення 



 

Исключенные переменныеa 

Модель Бета 

включения 

t Знч. Частная 

корреляция 

Статистики коллинеарности 

Толерантность КРД Минимальная 

толерантность 

1 

Пластичність5.5 ,103b 1,207 ,230 ,118 ,875 1,142 ,875 

Креативність ,333b 4,001 ,000 ,367 ,805 1,242 ,805 

Пластичність_поведінки ,299b 3,479 ,001 ,324 ,780 1,283 ,780 

Відповідальність ,184b 2,024 ,046 ,196 ,750 1,334 ,750 

УправлінняЕ ,123b 1,193 ,235 ,117 ,598 1,672 ,598 

Емпатія ,336b 4,090 ,000 ,374 ,821 1,218 ,821 

Цікавість5.1 ,154b 1,885 ,062 ,183 ,933 1,072 ,933 

Розсудливість3.5 ,251b 2,843 ,005 ,270 ,766 1,305 ,766 

Відповідальність3.3 ,040b ,439 ,661 ,043 ,787 1,271 ,787 

Наполегливість3.2 ,286b 3,052 ,003 ,288 ,673 1,486 ,673 

Пошук_уваги1.5 ,181b 2,281 ,025 ,219 ,976 1,024 ,976 

Активність1.1 ,047b ,501 ,617 ,049 ,722 1,384 ,722 

Напруженість4.2 -,098b -1,199 ,233 -,117 ,958 1,044 ,958 

Синергія -,179b -2,286 ,024 -,220 ,992 1,008 ,992 

2 

Пластичність5.5 ,051c ,632 ,529 ,062 ,852 1,174 ,762 

Креативність ,214c 2,252 ,026 ,218 ,588 1,702 ,588 

Пластичність_поведінки ,144c 1,370 ,174 ,134 ,498 2,007 ,498 

Відповідальність ,132c 1,527 ,130 ,149 ,731 1,367 ,676 

УправлінняЕ ,089c ,922 ,359 ,091 ,593 1,685 ,547 

Цікавість5.1 ,102c 1,315 ,192 ,129 ,905 1,105 ,796 

Розсудливість3.5 ,140c 1,533 ,128 ,150 ,657 1,521 ,657 

Відповідальність3.3 ,005c ,054 ,957 ,005 ,778 1,285 ,692 

Наполегливість3.2 ,197c 2,126 ,036 ,206 ,620 1,612 ,620 

Пошук_уваги1.5 ,155c 2,079 ,040 ,202 ,969 1,032 ,812 

Активність1.1 ,025c ,282 ,779 ,028 ,720 1,390 ,638 

Напруженість4.2 -,076c -,999 ,320 -,098 ,953 1,049 ,800 

Синергія -,153c -2,067 ,041 -,201 ,984 1,016 ,814 



 

 

3 

Пластичність5.5 ,047d ,595 ,553 ,059 ,852 1,174 ,587 

Пластичність_поведінки ,071d ,641 ,523 ,064 ,437 2,288 ,437 

Відповідальність ,138d 1,634 ,105 ,161 ,731 1,369 ,585 

УправлінняЕ ,057d ,596 ,552 ,059 ,579 1,727 ,538 

Цікавість5.1 ,078d 1,000 ,320 ,099 ,883 1,132 ,574 

Розсудливість3.5 ,105d 1,147 ,254 ,113 ,634 1,578 ,563 

Відповідальність3.3 -,011d -,137 ,892 -,014 ,773 1,294 ,583 

Наполегливість3.2 ,163d 1,738 ,085 ,170 ,596 1,677 ,565 

Пошук_уваги1.5 ,153d 2,105 ,038 ,205 ,969 1,032 ,588 

Активність1.1 ,002d ,018 ,986 ,002 ,709 1,410 ,579 

Напруженість4.2 -,089d -1,189 ,237 -,118 ,948 1,055 ,584 

Синергія -,140d -1,917 ,058 -,187 ,977 1,024 ,583 

4 

Пластичність5.5 ,043e ,550 ,584 ,055 ,851 1,175 ,586 

Пластичність_поведінки ,061e ,560 ,577 ,056 ,436 2,293 ,436 

Відповідальність ,124e 1,477 ,143 ,146 ,725 1,380 ,583 

УправлінняЕ ,093e ,974 ,333 ,097 ,563 1,777 ,522 

Цікавість5.1 ,069e ,908 ,366 ,090 ,881 1,135 ,574 

Розсудливість3.5 ,110e 1,227 ,223 ,122 ,633 1,580 ,560 

Відповідальність3.3 -,010e -,121 ,904 -,012 ,773 1,294 ,583 

Наполегливість3.2 ,155e 1,687 ,095 ,166 ,595 1,679 ,565 

Активність1.1 ,001e ,007 ,994 ,001 ,709 1,410 ,579 

Напруженість4.2 -,016e -,189 ,850 -,019 ,716 1,396 ,583 

Синергія -,130e -1,802 ,075 -,177 ,972 1,029 ,583 

a. Зависимая переменная: МотиваціяДосягнення 

b. Предикторы в модели: (конст) Орієнтація_у_часі 

c. Предикторы в модели: (конст) Орієнтація_у_часі, Емпатія 

d. Предикторы в модели: (конст) Орієнтація_у_часі, Емпатія, Креативність 

e. Предикторы в модели: (конст) Орієнтація_у_часі, Емпатія, Креативність, Пошук_уваги1.5 



 

Додаток 12 

Результати покрокового регресійного аналізу для ЗЗ ХПС 

12.1 

Введенные или удаленные переменныеa 

Модель Включенные переменные Исключенные переменные Метод 

1 Наполегливість3.2 . 

Шаговый (критерий: 

вероятность F-включения 

<= ,050, F-исключения>= 

,100). 

2 УправлінняЕ . 

Шаговый (критерий: 

вероятность F-включения 

<= ,050, F-исключения>= 

,100). 

3 Пластичність5.5 . 

Шаговый (критерий: 

вероятность F-включения 

<= ,050, F-исключения>= 

,100). 

4 Прийняття_агресії . 

Шаговый (критерий: 

вероятность F-включения 

<= ,050, F-исключения>= 

,100). 

5 Активність1.1 . 

Шаговый (критерий: 

вероятность F-включения 

<= ,050, F-исключения>= 

,100). 

6 Самоприйняття . 

Шаговый (критерий: 

вероятность F-включения 

<= ,050, F-исключения>= 

,100). 

7 Креативність . 

Шаговый (критерий: 

вероятность F-включения 

<= ,050, F-исключения>= 

,100). 

8 Допитливість5.2 . 

Шаговый (критерий: 

вероятность F-включения 

<= ,050, F-исключения>= 

,100). 



 

a. Зависимая переменная: ХПС 

 

 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат Скорректирова

нный R-

квадрат 

Стд. ошибка 

оценки 

1 ,745a ,555 ,551 ,61845 

2 ,826b ,683 ,677 ,52457 

3 ,869c ,755 ,748 ,46356 

4 ,894d ,800 ,792 ,42109 

5 ,901e ,811 ,802 ,41071 

6 ,906f ,821 ,810 ,40234 

7 ,911g ,829 ,817 ,39464 

8 ,915h ,836 ,823 ,38828 

a. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2 

b. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ 

c. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність  

d. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність, 

Прийняття_агресії 

e. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність, 

Прийняття_агресії, Активність1.1 

f. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність, 

Прийняття_агресії, Активність1.1, Самоприйняття 

g. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність, 

Прийняття_агресії, Активність1.1, Самоприйняття, Креативність 

h. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність, 

Прийняття_агресії, Активність1.1, Самоприйняття, Креативність, 

Допитливість5.2 

 

 

12.2 



 

Дисперсионный анализa 

Модель Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

1 

Регрессия 49,656 1 49,656 129,827 ,000b 

Остаток 39,778 104 ,382   

Всего 89,434 105    

2 

Регрессия 61,091 2 30,546 111,006 ,000c 

Остаток 28,343 103 ,275   

Всего 89,434 105    

3 

Регрессия 67,515 3 22,505 104,730 ,000d 

Остаток 21,919 102 ,215   

Всего 89,434 105    

4 

Регрессия 71,525 4 17,881 100,845 ,000e 

Остаток 17,909 101 ,177   

Всего 89,434 105    

5 

Регрессия 72,565 5 14,513 86,036 ,000f 

Остаток 16,869 100 ,169   

Всего 89,434 105    

6 

Регрессия 73,408 6 12,235 75,580 ,000g 

Остаток 16,026 99 ,162   

Всего 89,434 105    

7 

Регрессия 74,171 7 10,596 68,035 ,000h 

Остаток 15,263 98 ,156   

Всего 89,434 105    

8 

Регрессия 74,810 8 9,351 62,029 ,000i 

Остаток 14,624 97 ,151   

Всего 89,434 105    

a. Зависимая переменная: ХПС 

b. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2 

c. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ 



 

d. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність5.5 

e. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність5.5, Прийняття_агресії 

f. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність5.5, Прийняття_агресії, Активність1.1 

g. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність5.5, Прийняття_агресії, Активність1.1, 

Самоприйняття 

h. Предикторы: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність5.5, Прийняття_агресії, Активність1.1, 

Самоприйняття, Креативність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12.3 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизо

ванные 

коэффициен

ты 

t Знч. Статистики 

коллинеарности 

B Стд. Ошибка Бета Толерантнос

ть 

КРД 

1 

(Константа) -,492 ,294  -1,670 ,098   

Наполегливість3.2 ,353 ,031 ,745 11,394 ,000 1,000 1,000 

2 

(Константа) -,596 ,250  -2,380 ,019   

Наполегливість3.2 ,264 ,030 ,557 8,895 ,000 ,784 1,276 

УправлінняЕ ,345 ,054 ,404 6,446 ,000 ,784 1,276 

3 

(Константа) -1,066 ,237  -4,493 ,000   

Наполегливість3.2 ,199 ,029 ,421 6,928 ,000 ,651 1,535 

УправлінняЕ ,284 ,049 ,333 5,847 ,000 ,743 1,347 

Пластичність5.5 ,155 ,028 ,323 5,468 ,000 ,687 1,456 

4 

(Константа) -1,999 ,292  -6,858 ,000   

Наполегливість3.2 ,170 ,027 ,359 6,327 ,000 ,617 1,621 

УправлінняЕ ,341 ,046 ,399 7,458 ,000 ,691 1,446 

Пластичність5.5 ,156 ,026 ,324 6,038 ,000 ,687 1,456 

Прийняття_агресії ,018 ,004 ,222 4,755 ,000 ,910 1,099 

5 

(Константа) -2,243 ,301  -7,457 ,000   

Наполегливість3.2 ,163 ,026 ,343 6,162 ,000 ,609 1,643 

УправлінняЕ ,299 ,048 ,349 6,244 ,000 ,602 1,660 

Пластичність5.5 ,152 ,025 ,317 6,038 ,000 ,684 1,461 

Прийняття_агресії ,015 ,004 ,183 3,806 ,000 ,814 1,229 

Активність1.1 ,060 ,024 ,129 2,483 ,015 ,701 1,427 

6 

(Константа) -3,041 ,457  -6,651 ,000   

Наполегливість3.2 ,164 ,026 ,346 6,352 ,000 ,608 1,644 

УправлінняЕ ,279 ,048 ,326 5,841 ,000 ,582 1,719 



 

 

Исключенные переменныеa 

Модель Бета 

включения 

t Знч. Частная 

корреляция 

Статистики коллинеарности 

Толерантно

сть 

КРД Минимальн

ая 

толерантно

сть 

Пластичність5.5 ,147 ,025 ,307 5,945 ,000 ,679 1,472 

Прийняття_агресії ,014 ,004 ,173 3,651 ,000 ,807 1,240 

Активність1.1 ,066 ,024 ,141 2,766 ,007 ,693 1,444 

Самоприйняття ,019 ,008 ,100 2,282 ,025 ,942 1,061 

7 

(Константа) -3,170 ,452  -7,010 ,000   

Наполегливість3.2 ,147 ,027 ,310 5,537 ,000 ,556 1,800 

УправлінняЕ ,248 ,049 ,291 5,098 ,000 ,536 1,865 

Пластичність5.5 ,151 ,024 ,315 6,209 ,000 ,676 1,480 

Прийняття_агресії ,012 ,004 ,143 2,955 ,004 ,744 1,345 

Активність1.1 ,064 ,024 ,137 2,721 ,008 ,691 1,447 

Самоприйняття ,018 ,008 ,098 2,275 ,025 ,942 1,062 

Креативність ,013 ,006 ,114 2,214 ,029 ,655 1,527 

8 

(Константа) -3,460 ,467  -7,414 ,000   

Наполегливість3.2 ,146 ,026 ,309 5,604 ,000 ,556 1,800 

УправлінняЕ ,254 ,048 ,297 5,281 ,000 ,535 1,870 

Пластичність5.5 ,140 ,025 ,291 5,684 ,000 ,641 1,559 

Прийняття_агресії ,012 ,004 ,143 2,994 ,003 ,744 1,345 

Активність1.1 ,064 ,023 ,137 2,765 ,007 ,691 1,447 

Самоприйняття ,019 ,008 ,101 2,377 ,019 ,941 1,063 

Креативність ,012 ,006 ,105 2,070 ,041 ,651 1,537 

Допитливість5.2 ,043 ,021 ,088 2,059 ,042 ,916 1,091 

a. Зависимая переменная: ХПС 



 

1 

Креативність ,251b 3,549 ,001 ,330 ,771 1,297 ,771 

Прийняття_агресії ,108b 1,642 ,104 ,160 ,981 1,019 ,981 

Уявлення_проприро

ду_людини 
,050b ,752 ,454 ,074 ,963 1,038 ,963 

Самоповага ,096b 1,445 ,152 ,141 ,959 1,043 ,959 

Самоприйняття ,178b 2,798 ,006 ,266 ,991 1,009 ,991 

Пластичність_поведі

нки 
,342b 4,879 ,000 ,433 ,714 1,400 ,714 

Ціннісні_оріентації ,095b 1,418 ,159 ,138 ,947 1,056 ,947 

Орієнтація_у_часі ,343b 4,717 ,000 ,422 ,673 1,486 ,673 

Відповідальність ,137b 1,925 ,057 ,186 ,828 1,208 ,828 

УправлінняЕ ,404b 6,446 ,000 ,536 ,784 1,276 ,784 

Емпатія ,187b 2,628 ,010 ,251 ,798 1,254 ,798 

Пластичність5.5 ,403b 6,083 ,000 ,514 ,725 1,380 ,725 

Допитливість5.2 ,157b 2,422 ,017 ,232 ,971 1,030 ,971 

Цікавість5.1 ,244b 3,645 ,000 ,338 ,854 1,171 ,854 

Розсудливість3.5 ,243b 2,929 ,004 ,277 ,580 1,724 ,580 

Відповідальність3.3 ,197b 2,626 ,010 ,251 ,719 1,390 ,719 

Повага_до_інших2.5 ,152b 2,349 ,021 ,226 ,984 1,017 ,984 

Активність1.1 ,304b 4,734 ,000 ,423 ,860 1,162 ,860 

2 

Креативність ,165c 2,611 ,010 ,250 ,729 1,371 ,683 

Прийняття_агресії ,221c 4,076 ,000 ,374 ,910 1,099 ,727 

Уявлення_проприро

ду_людини 
,044c ,769 ,444 ,076 ,963 1,038 ,763 

Самоповага ,035c ,616 ,540 ,061 ,931 1,074 ,761 

Самоприйняття ,121c 2,183 ,031 ,211 ,963 1,038 ,762 

Пластичність_поведі

нки 
,236c 3,635 ,000 ,339 ,650 1,537 ,650 

Ціннісні_оріентації ,067c 1,176 ,242 ,116 ,942 1,062 ,761 

Орієнтація_у_часі ,164c 2,124 ,036 ,206 ,500 1,999 ,500 



 

Відповідальність ,029c ,447 ,656 ,044 ,762 1,312 ,722 

Емпатія ,129c 2,088 ,039 ,202 ,779 1,284 ,685 

Пластичність5.5 ,323c 5,468 ,000 ,476 ,687 1,456 ,651 

Допитливість5.2 ,155c 2,840 ,005 ,271 ,971 1,030 ,766 

Цікавість5.1 ,172c 2,905 ,005 ,276 ,818 1,222 ,728 

Розсудливість3.5 ,170c 2,354 ,020 ,227 ,564 1,772 ,533 

Відповідальність3.3 ,039c ,543 ,588 ,054 ,610 1,638 ,610 

Повага_до_інших2.5 ,178c 3,330 ,001 ,313 ,979 1,022 ,767 

Активність1.1 ,208c 3,506 ,001 ,328 ,785 1,273 ,715 

3 

Креативність ,187d 3,422 ,001 ,322 ,726 1,377 ,569 

Прийняття_агресії ,222d 4,755 ,000 ,428 ,910 1,099 ,617 

Уявлення_проприро

ду_людини 
,050d 1,011 ,315 ,100 ,962 1,039 ,635 

Самоповага ,063d 1,245 ,216 ,123 ,922 1,084 ,639 

Самоприйняття ,100d 2,031 ,045 ,198 ,957 1,045 ,651 

Пластичність_поведі

нки 
,154d 2,492 ,014 ,241 ,597 1,674 ,597 

Ціннісні_оріентації ,096d 1,909 ,059 ,187 ,932 1,073 ,626 

Орієнтація_у_часі ,182d 2,709 ,008 ,260 ,499 2,004 ,499 

Відповідальність ,014d ,240 ,811 ,024 ,761 1,315 ,616 

Емпатія ,119d 2,179 ,032 ,212 ,778 1,285 ,587 

Допитливість5.2 ,100d 1,991 ,049 ,194 ,925 1,082 ,650 

Цікавість5.1 ,115d 2,116 ,037 ,206 ,783 1,278 ,633 

Розсудливість3.5 ,093d 1,398 ,165 ,138 ,535 1,870 ,502 

Відповідальність3.3 ,049d ,782 ,436 ,078 ,610 1,640 ,569 

Повага_до_інших2.5 ,111d 2,182 ,031 ,212 ,901 1,110 ,632 

Активність1.1 ,193d 3,692 ,000 ,345 ,783 1,277 ,629 

4 

Креативність ,122e 2,267 ,026 ,221 ,657 1,523 ,562 

Уявлення_проприро

ду_людини 
,030e ,649 ,518 ,065 ,953 1,049 ,606 

Самоповага ,050e 1,073 ,286 ,107 ,919 1,088 ,608 



 

Самоприйняття ,087e 1,932 ,056 ,190 ,953 1,049 ,616 

Пластичність_поведі

нки 
,089e 1,509 ,134 ,149 ,558 1,793 ,558 

Ціннісні_оріентації ,037e ,778 ,439 ,078 ,860 1,163 ,606 

Орієнтація_у_часі ,112e 1,736 ,086 ,171 ,465 2,148 ,465 

Відповідальність -,003e -,052 ,959 -,005 ,757 1,321 ,589 

Емпатія ,090e 1,796 ,076 ,177 ,766 1,306 ,567 

Допитливість5.2 ,093e 2,049 ,043 ,201 ,924 1,083 ,616 

Цікавість5.1 ,089e 1,774 ,079 ,175 ,772 1,295 ,605 

Розсудливість3.5 ,050e ,815 ,417 ,081 ,522 1,914 ,493 

Відповідальність3.3 ,092e 1,612 ,110 ,159 ,596 1,678 ,528 

Повага_до_інших2.5 ,067e 1,403 ,164 ,139 ,862 1,160 ,616 

Активність1.1 ,129e 2,483 ,015 ,241 ,701 1,427 ,602 

5 

Креативність ,117f 2,220 ,029 ,218 ,655 1,526 ,552 

Уявлення_проприро

ду_людини 
,025f ,563 ,575 ,056 ,952 1,051 ,599 

Самоповага ,046f 1,025 ,308 ,102 ,918 1,089 ,584 

Самоприйняття ,100f 2,282 ,025 ,224 ,942 1,061 ,582 

Пластичність_поведі

нки 
,075f 1,295 ,198 ,129 ,552 1,812 ,552 

Ціннісні_оріентації ,035f ,748 ,456 ,075 ,859 1,164 ,588 

Орієнтація_у_часі ,076f 1,160 ,249 ,116 ,434 2,304 ,434 

Відповідальність ,017f ,330 ,742 ,033 ,739 1,352 ,546 

Емпатія ,085f 1,728 ,087 ,171 ,764 1,308 ,562 

Допитливість5.2 ,093f 2,083 ,040 ,205 ,924 1,083 ,602 

Цікавість5.1 ,079f 1,609 ,111 ,160 ,767 1,304 ,590 

Розсудливість3.5 ,067f 1,104 ,272 ,110 ,517 1,936 ,482 

Відповідальність3.3 ,020f ,286 ,776 ,029 ,406 2,465 ,406 

Повага_до_інших2.5 ,078f 1,683 ,095 ,167 ,854 1,170 ,601 

6 Креативність ,114g 2,214 ,029 ,218 ,655 1,527 ,536 



 

Уявлення_проприро

ду_людини 
-,037g -,728 ,469 -,073 ,689 1,450 ,578 

Самоповага ,006g ,123 ,902 ,012 ,765 1,308 ,575 

Пластичність_поведі

нки 
,093g 1,623 ,108 ,162 ,544 1,840 ,538 

Ціннісні_оріентації -,001g -,016 ,987 -,002 ,759 1,318 ,576 

Орієнтація_у_часі ,078g 1,216 ,227 ,122 ,434 2,304 ,434 

Відповідальність ,016g ,317 ,752 ,032 ,739 1,353 ,529 

Емпатія ,094g 1,956 ,053 ,194 ,760 1,316 ,562 

Допитливість5.2 ,096g 2,203 ,030 ,217 ,923 1,084 ,581 

Цікавість5.1 ,079g 1,636 ,105 ,163 ,767 1,304 ,571 

Розсудливість3.5 ,065g 1,108 ,271 ,111 ,517 1,936 ,481 

Відповідальність3.3 ,014g ,212 ,832 ,021 ,405 2,468 ,405 

Повага_до_інших2.5 ,063g 1,366 ,175 ,137 ,833 1,200 ,579 

7 

Уявлення_проприро

ду_людини 
-,056h -1,107 ,271 -,112 ,672 1,487 ,528 

Самоповага -,012h -,242 ,809 -,025 ,744 1,345 ,534 

Пластичність_поведі

нки 
,041h ,620 ,536 ,063 ,409 2,445 ,409 

Ціннісні_оріентації -,003h -,062 ,950 -,006 ,759 1,318 ,532 

Орієнтація_у_часі ,071h 1,128 ,262 ,114 ,433 2,310 ,431 

Відповідальність ,015h ,313 ,755 ,032 ,739 1,353 ,491 

Емпатія ,056h 1,030 ,306 ,104 ,584 1,711 ,504 

Допитливість5.2 ,088h 2,059 ,042 ,205 ,916 1,091 ,535 

Цікавість5.1 ,070h 1,465 ,146 ,147 ,760 1,315 ,530 

Розсудливість3.5 ,038h ,637 ,525 ,065 ,490 2,042 ,467 

Відповідальність3.3 ,015h ,225 ,822 ,023 ,405 2,468 ,405 

Повага_до_інших2.5 ,067h 1,474 ,144 ,148 ,832 1,202 ,534 

8 

Уявлення_проприро

ду_людини 
-,049i -,980 ,329 -,100 ,669 1,495 ,526 

Самоповага -,008i -,168 ,867 -,017 ,743 1,347 ,533 



 

Пластичність_поведі

нки 
,037i ,575 ,567 ,059 ,409 2,447 ,409 

Ціннісні_оріентації ,002i ,035 ,972 ,004 ,757 1,321 ,531 

Орієнтація_у_часі ,092i 1,461 ,147 ,147 ,424 2,358 ,424 

Відповідальність ,004i ,077 ,939 ,008 ,729 1,372 ,488 

Емпатія ,051i ,939 ,350 ,095 ,583 1,716 ,503 

Цікавість5.1 ,014i ,222 ,825 ,023 ,454 2,205 ,454 

Розсудливість3.5 ,061i 1,020 ,310 ,104 ,475 2,105 ,464 

Відповідальність3.3 -,012i -,188 ,851 -,019 ,389 2,573 ,389 

Повага_до_інших2.5 ,060i 1,340 ,184 ,135 ,827 1,209 ,533 

a. Зависимая переменная: ХПС 

b. Предикторы в модели: (конст) Наполегливість3.2 

c. Предикторы в модели: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ 

d. Предикторы в модели: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність5.5 

e. Предикторы в модели: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність5.5, Прийняття_агресії 

f. Предикторы в модели: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність5.5, Прийняття_агресії, 

Активність1.1 

g. Предикторы в модели: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність5.5, Прийняття_агресії, 

Активність1.1, Самоприйняття 

h. Предикторы в модели: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність5.5, Прийняття_агресії, 

Активність1.1, Самоприйняття, Креативність 

i. Предикторы в модели: (конст) Наполегливість3.2, УправлінняЕ, Пластичність5.5, Прийняття_агресії, 

Активність1.1, Самоприйняття, Креативність, Допитливість5.2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 13 

Приклад презентаційних матеріалів з блоку Постановка цілей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 14 

Приклад презентаційних матеріалів з блоку Основи управління часом 

 

 



 

 

 

Додаток 15 

Приклад презентаційних матеріалів з блоку Роль емоційного інтелекту 

 

 



 

 

Міні-тест на визначення свого стилю лідерства 

1.  А  Залучений   7.  А  Активний   

Б  Той, хто має сумнів   Б  Спостерігач   

В  Яскравий   В  Абстрактний   

Г  Чуйний   Г  Взаємодіючий   

2.  А  Прямолінійний   8.  А  Прагматичний   

Б  Аналізуючий   Б  Роздумливий   

В  Харизматичний   В  Той, хто дивиться в 
майбутнє 

  

Г  Відчуваючий   Г  Теплий   

3.  А  Людина дії   9.  А  Той, хто перемагає   

Б  Споглядаючий   Б  Точний   

В  Провокуючий   В  Концептуальний   

Г  Співпереживаючий   Г  Прагнете до консенсусу   

4.  А  Віддаєте собі звіт   10.  А  Раціональний   

Б  Оцінюючий   Б  Стриманий   

В  Той, хто йде на ризик   В  Генератор ідей   

Г  Доброзичливий   Г  Обізнаний   

5.  А  Результативний   11.  А  Діловий   

Б  Логічний   Б  Акуратний   

В  Допитливий   В  Яскравий   

Г  Інтуїтивний   Г  Приємний   

6.  А  Наполегливий   12.  А  Реалістичний   

Б  Консервативний   Б  Обережний   



 

В  Радикальний   В  Мрійливий   

Г  Товариський   Г  Об'єднуючий   

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  ∑    

А                            P  

Б                            A  

В                            E  

Г                            I  

 

  



 

Додаток 16 

Приклади наративів резервістів 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 17 

Визначення критерію G-знаків 

 

Описательные статистики 

 N Среднее Стд. 

отклонение 

Минимум Максимум 

ХПС 20 2,750 ,9665 1,0 5,0 

МотиваціяДосягнення 20 96,750 27,3031 57,0 163,0 

Емпатія 20 2,500 1,1921 1,0 6,0 

УправлінняЕ 20 2,550 ,8870 1,0 5,0 

Орієнтація_у_часі 20 37,000 4,1167 28,0 48,0 

Пластичність_поведінки 20 40,350 6,4095 32,0 55,0 

Креативність 20 38,050 5,6146 32,0 55,0 

Наполегливість3.2 20 9,300 1,9222 7,0 13,0 

ХПС_після 20 4,200 ,9515 3,0 6,0 

Мотив_після 20 105,700 26,7466 74,0 175,0 

Емпатія_після 20 2,650 ,6708 2,0 4,0 

Управ.емоц_після 20 4,350 ,7452 3,0 6,0 

Tc_після 20 45,150 4,7381 40,0 58,0 

Пластичність_після 20 43,600 6,4840 34,0 58,0 

Cr_після 20 42,100 5,8840 35,0 60,0 

Наполегливість_після 20 11,300 1,8946 9,0 15,0 

 

 

Статистики критерияa 

 ХПС_післ

я - ХПС 

Мотив_пі

сля - 

Мотиваці

яДосягне

ння 

Емпатія_

після - 

Емпатія 

Управ.ем

оц_після - 

Управлінн

яЕ 

Tc_після - 

Орієнтаці

я_у_часі 

Пластичні

сть_після 

- 

Пластичні

сть_пове

дінки 

Cr_після - 

Креативні

сть 

Наполегл

ивість_піс

ля - 

Наполегл

ивість3.2 



 

Z -3,938 -3,706 -1,228 -4,179 -3,928 -3,953 -3,944 -4,029 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,219 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Критерий знаков 

 

 

Додаток 18 

Визначення критерію t-Стьюдента для залежних вибірок 

Корреляции парных выборок 

 N Корреляция Знч. 

Пара 1 ХПС & ХПС_після 20 ,801 ,000 

Пара 2 
МотиваціяДосягнення & 

Мотив_після 
20 ,971 ,000 

Пара 3 Емпатія & Емпатія_після 20 ,362 ,047 

Пара 4 
УправлінняЕ & 

Управ.емоц_після 
20 ,888 ,000 

Пара 5 
Орієнтація_у_часі & 

Tc_після 
20 ,599 ,005 

Пара 6 
Пластичність_поведінки & 

Пластичність_після 
20 ,956 ,000 

Пара 7 Креативність & Cr_після 20 ,927 ,000 

Пара 8 
Наполегливість3.2 & 

Наполегливість_після 
20 ,942 ,000 

 

Критерий парных выборок 

 Парные разности t ст.св. Значимос

ть (2-

сторонняя

) 

Средн

ее 

Стд. 

отклонени

е 

Стд. 

ошибка 

среднего 

95% доверительный 

интервал разности 

средних 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 



 

Пара 

1 
ХПС - ХПС_після 

-

1,4500 
,6048 ,1352 -1,7331 -1,1669 

-

10,722 
19 ,000 

Пара 

2 

МотиваціяДосягне

ння - Мотив_після 

-

8,9500 
6,5572 1,4662 -12,0189 -5,8811 -6,104 19 ,000 

Пара 

3 

Емпатія - 

Емпатія_після 
-,1500 1,1367 ,2542 -,6820 ,3820 -,590 19 ,562 

Пара 

4 

УправлінняЕ - 

Управ.емоц_після 

-

1,8000 
,4104 ,0918 -1,9921 -1,6079 

-

19,615 
19 ,000 

Пара 

5 

Орієнтація_у_часі 

- Tc_після 

-

8,1500 
4,0036 ,8952 -10,0238 -6,2762 -9,104 19 ,000 

Пара 

6 

Пластичність_пов

едінки - 

Пластичність_післ

я 

-

3,2500 
1,9160 ,4284 -4,1467 -2,3533 -7,586 19 ,000 

Пара 

7 

Креативність - 

Cr_після 

-

4,0500 
2,2118 ,4946 -5,0852 -3,0148 -8,189 19 ,000 

Пара 

8 

Наполегливість3.2 

- 

Наполегливість_пі

сля 

-

2,0000 
,6489 ,1451 -2,3037 -1,6963 

-

13,784 
19 ,000 

 

 


