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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Динамічність ринку праці, вимушена міграція, поява 

нових професій збільшує кількість безробітних людей дорослого віку та вимагає від 

них вимушено змінювати професію та перенавчатися, щоб бути 

конкурентоспроможними на ринку праці. В цій ситуації набуває значущості 

психологічна готовність безробітних до зміни професії та перенавчання. 

У зарубіжних дослідженнях безробіття йдеться про: його негативні наслідки 

(М. Аргайл, К. Леана, Д. Фельдман); когнітивні оцінки ситуації безробіття (Н. Фізер, 

Б. Вайнер, У. Дейріті, А. Голдсміт, Дж. Летек, Г. Прассіа); стадії переживання цієї 

ситуації (П. Ейзенберг, П. Лазарсфельд, Х. Кауфман та ін.); зокрема, в контексті 

теорій стресу (Г. Сельє, Л. Пельцман), протидії (Дж. Брема), поведінкових реакцій 

(Р. Лазарус, Дж. Бретт, Д. Фельдман, Л. Уейнгарт); вплив втрати роботи на побудову 

кар'єри (Д. С’юпер, С. Осіпоу, Г. Елдер, А. Каспі); роль роботи в життєдіяльності 

людини (М. Яхода, П. Уорр, Н. Фізер та ін.). 

У російських дослідженнях безробіття розроблено такі аспекти: особливості 

самооцінки, проблеми самоактуалізації, саморегуляції безробітних (А. Колобкова, 

В. Солнцева, Т. Чуйкова); професійна ідентичність в процесі професіоналізації 

(К. Петраш); проблеми молодіжного безробіття (О. Сєлєзньова); особливості 

професійного самовизначення безробітних жінок (О. Завалішина); розвиток 

внутрішніх ресурсів як умова підвищення якості життя безробітних (І. Подушкіна); 

роль захисної поведінки в структурі соціальної адаптації безробітних (О. Гладков), 

типи копінг-поведінки в ситуації втрати роботи (І. Шагарова) та ін. 

Вітчизняні дослідники вивчають безробіття здебільшого за такими напрямами: 

поведінкові стратегії безробітних (О. Киричук, В. Логвиненко, С. Шароварська); 

особистісні характеристики (Л. Матвієнко, В. Рибалка, Н. Туленкова, І. Шелест); 

особливості їхньої активності (О. Корчевна, Л. Матвієнко); гендерні особливості 

безробітних (А. Алєксєєва, О. Підгорна); мотиваційна сфера (Л. Башук, М. Захарова, 

Л. Матвієнко); комунікативна діяльність (М. Бастун, О. Верьовкіна, І. Волошина); 

професійне навчання та консультування (Я. Зелінська, В. Синявський, В. Скульська, 

З. Становських); професійна орієнтація та професійне самовизначення безробітних 

(Л. Бондарчук, Є. Єгорова, Н. Побірченко); умови попередження безробіття 

(С. Герасина, І. Добренко, Н. Литвинова, Г. Татаурова); особистісно-смислові 

детермінанти переживання безробітними професійних криз (О. Рудюк); формування, 

реалізація та зміна життєвої стратегії особистості (К. Мілютіна); організаційно-

психологічні детермінанти адаптації безробітних на етапі професійної 

перепідготовки (В. Пасічна); особливості тривалого безробіття (Т. Канівець-

Цибульська); соціально-психологічні чинники професійної реадаптації безробітних 

в сучасному соціумі (К. Аксенченко). 

У психології існує чимало досліджень, які розкривають різні аспекти 

безробіття як процесу, поведінкових реакцій безробітного та ін. Водночас, феномен 

готовності безробітних до зміни професії залишається недостатньо дослідженим, що 

пов’язано з низкою суперечностей: 

- між сформованою в особи готовністю до конкретної предметної діяльності й 

об’єктивною неможливістю її реалізувати;  
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- між престижністю і модою професій та потребами і запитами суспільства на 

висококваліфікованих фахівців, в тому числі робітничих професій;  

- між наявністю теорій і концепцій безробіття індустріального суспільства та 

їхньою частковою практичною значущістю до явища безробіття в інформаційному 

суспільстві. 

Таким чином, теоретична та практична значущість феномену психологічної 

готовності дорослого населення до змін у професійній сфері зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження: «Соціально-психологічні чинники готовності 

безробітних до зміни професії та перенавчання». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження пов’язане з науковими розробками, що проводяться на факультеті 

психології  Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темою: 

«Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні 

та педагогічні аспекти» (номер державної реєстрації 0114U003481). Тему дисертації 

затверджено на засіданні Вченої ради факультету психології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 6 від 16 січня 2013 

року).  

Мета дослідження – визначення структури соціально-психологічних 

чинників, які зумовлюють ступінь психологічної готовності до зміни професії та 

перенавчання у безробітних та розробка системи методів соціальної підтримки у 

подоланні їхніх психологічних бар’єрів.  

Відповідно до визначеної мети в роботі поставлено такі завдання: 

1. Провести аналіз теоретичних підходів до визначення змісту та структури 

психологічної готовності особистості до зміни професії та перенавчання. 

2. Розробити теоретичну модель психологічної готовності безробітних 

громадян до зміни професії та перенавчання. 

3. Визначити соціально-психологічні чинники, які впливають на рівень 

психологічної готовності безробітних громадян до зміни професії та перенавчання. 

4. Розробити програму соціально-психологічної підтримки безробітних 

громадян у процесі зміни професії та перенавчання. 

Об’єкт дослідження – безробіття як соціально-психологічний феномен. 

Предмет дослідження – соціально-психологічні чинники готовності 

безробітних до зміни професії та перенавчання.  

Теоретико-методологічною основою роботи є: загальнотеоретичні підходи 

до проблем розвитку особистості у дорослому віці (Б. Ананьєв, Г. Костюк, 

С. Максименко, В. Рибалка), психолого-педагогічні концепції неперервної освіти і 

освіти протягом життя (С. Гончаренко, І. Зимня, І. Зязюн, Є. Климов, Н. Ничкало), 

теорії професійної орієнтації та готовності особистості до свідомого вибору професії 

(Л. Бондарчук, Є. Єгорова, О. Киричук, В. Синявський, Н. Побірченко та ін.); 

соціально-психологічні моделі безробіття (Л. Авдєєв, К. Аксенченко, О. Киричук, 

В. Пасічна, С. Тарасюк); концепції професійного навчання безробітних в умовах 

ринкової економіки (А. Давидочев, Ю. Деражне, В. Єрмоленко та ін.); теоретичні 

моделі соціальної та соціально-психологічної підтримки безробітних 

(К. Аксенченко, К. Мілютіна); концепції поведінки безробітних (М. Яхода, 

Р. Лазарус, Л. Уенгард, Д. Брем, П. Ейзенберг, П. Лазарсфельд, Х. Кауфман); 
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концепції життєвого шляху особистості (М. Боришевський, В. Бочелюк, 

В. Москаленко, В. Панок, М. Пірен, В. Семиченко, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, 

Ю. Швалб та ін.); розвитку як активного суб’єкта життєдіяльності (Л. Божович, 

І. Ващенко, С. Гарькавець, А. Коваленко, О. Кононенко, С. Максименко, 

А. Петровський, Н. Повʼякель та ін.). 

Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети та вирішення 

поставлених завдань використано такі методи дослідження: а) теоретичні – аналіз, 

синтез, типологізація, інтерпретація, аналогія, методи системного, порівняльного та 

структурно-функціонального аналізу – для пізнання психологічних особливостей 

безробітних; б) емпіричні – опитування, спостереження, анкетування, узагальнення 

отриманих результатів, зокрема психодіагностичні методики, які використовуються 

на базі Центрів зайнятості: «Дослідження мотивації досягнень» (в основі методики 

Ф. Герцберга та К. Замфір у модифікації А. Реана) – для вивчення структури 

мотиваційної сфери особистості; «Дослідження IQ та інтелектуальних професійно 

значущих якостей» (Р. Амтхауер) – для визначення загального рівня розвитку та 

структури інтелекту; «Дослідження соціально-психологічних професійно значущих 

чинників» – для визначення стабільних та ситуативних психологічних особливостей 

особистості; «Спрямованість особистості» (М. Смекал, М. Кучер) – для виявлення 

видів спрямованості; «Мета-засоби-результат» (А. Карманов) – для дослідження  

структури діяльності; авторська анкета – для з’ясування соціально-психологічних 

чинників готовності безробітних до зміни професії та перенавчання; в) методи 

математично-статистичної обробки даних – кореляційний, кластерний, 

регресійний (метод рекурсивного дерева) аналізи; U-критерій Манна-Уїтні. 

Статистичний аналіз здійснювався за допомогою пакету статистичних програм 

«SPSSv 22.0» та «Microsoft Office Excel 2007». 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в тому, що  

 вперше:  
- розроблено теоретичну модель психологічної готовності безробітних до зміни 

професії та перенавчання, яка містить такі структурні компоненти: мотиваційний, 

орієнтаційно-цільовий, когнітивно-компетентнісний та емоційно-вольовий; 

- емпірично визначено провідні соціально-психологічні чинники готовності до 

зміни професії та перенавчання, а саме: усвідомленість інституційної соціальної 

підтримки безробітних; інформаційна компетентність щодо працевлаштування та 

перенавчання; особиста включеність до профільних соціальних мереж; наявність 

соціально-психологічної підтримки з боку рідних та близьких людей; 

- доведено, що рівень психологічної готовності індивіда до зміни професії та 

перенавчання залежить від змістовного наповнення та ступеню збалансованості 

мотиваційного, орієнтаційно-цільового, когнітивно-компетентнісного та емоційно-

вольового компонентів ставлення особистості до власної ситуації безробіття; 

- визначено змістовні складові психологічної готовності, які визначають 

індивідуальне прийняття рішення щодо зміни професії та перенавчання: суб’єктивна 

задоволеність професією, орієнтація на власний професійний досвід та стаж роботи, 

можливість зростання, можливість бути корисним для людей, мотивація 

самовдосконалення;  
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- виокремлено типи безробітних громадян за показниками психологічної 

готовності до зміни професії та перенавчання: соціально успішний; 

невмотивований; дезорієнтований; професійно-орієнтований; емоційно-

нестабільний; соціально неуспішний;  

- розроблено та апробовано програму соціально-психологічної підтримки 

безробітних у процесі зміни професії та перенавчання, яка містить чотири 

структурно-функціональні блоки, а саме: психодіагностичний, психокорекційний, 

психолого-просвітницький, довідково-інформаційний; 

 набула подальшого розвитку система знань про сутність та особливості 

поведінки безробітних громадян на ринку праці; 

вдосконалено методи соціально-психологічної підтримки безробітних у процесі 

пошуку нової роботи, зміни професії та перенавчання.  

Практична значущість отриманих результатів дослідження полягає у 

можливості їх використання у психодіагностичній, консультативній, навчальній 

діяльності для формування психологічної готовності безробітних до зміни професії 

та перенавчання. Теоретичні та емпіричні положення можуть бути використані при 

викладанні навчальних дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Практикум із загальної 

психології», «Психологія особистості», «Психологія управління», «Психологія 

успіху», «Психологія мотивації», «Соціальна робота у сфері перепідготовки та 

підвищення кваліфікації», «Соціальна політика в галузі соціальної роботи». 

Результати дослідження впроваджено в діяльність Голосіївського районного 

центру зайнятості (довідка № 21-6362 від 28.10.2015 р., довідка № 21-499 від 

17.04.2019 р.), Голосіївського районного в м. Києві центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (довідка № 1135 від 21.10.2015 р.), навчальний процес 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 016/667 

від 05.11.2015 р.).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження доповідалися на міжнародних форумах: 

VI Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми емпіричних 

досліджень у психології» (м. Київ, 2012); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, 

соціологічні, правові аспекти» (м. Київ, 2014); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і 

психологічних наук» (м. Харків, 2015); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток 

сучасного суспільства» (м. Харків, 2015); на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції: «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» 

(м. Київ, 2015); на засіданнях кафедри соціальної роботи факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Зміст та результати роботи відображено у 13 публікаціях, з них 6 

статей у наукових фахових виданнях, включених до переліку, затверджених МОН 

України, 1 – у зарубіжному виданні, 1 – у науковому виданні та 5 тез доповідей на 

наукових форумах. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Список використаних джерел 
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містить 229 найменувань, з них 57 – іноземною мовою. Основний зміст роботи 

викладено на 175 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 233 сторінки. Робота 

містить 43 таблиць (на 15 сторінках), 7 рисунків (на 3 сторінках) та 8 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; визначено об’єкт, предмет, 

сформульовано мету та завдання роботи; розкрито теоретико-методологічну основу 

і методи дослідження; висвітлено наукову новизну і практичну значущість; 

наведено відомості про апробацію та впровадження результатів, публікації, 

структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Проблема професійних змін у дорослому віці» – 

викладено результати теоретико-методологічного аналізу підходів щодо понять 

«безробіття», «психологічна готовність», «професійна орієнтація»; висвітлено роль 

професійної орієнтації у вирішенні проблеми безробіття; визначено структуру 

психологічної готовності, зокрема, психологічної готовності безробітних громадян 

до зміни професії та перенавчання. 

Теоретико-методологічний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури  

свідчить, що безробіття для особистості є кризовою, стресовою подією в житті, що 

характеризується порушенням психологічної рівноваги, загостренням внутрішніх 

суперечностей, відсутністю засобів до існування, зростанням психологічної напруги 

(Л. Башук).  

Більшість учених зазначають, що безробіття пов’язане з професійними 

кризами (Н. Михайлова, Ю. Павлов, Л. Пельцман, О. Рудюк, Т. Чуйкова, 

А. Вайнфілд, Р. Лазарус) та має негативний вплив на особистість та членів її родини, 

призводить до погіршення стосунків у сім’ї, до агресії, частих конфліктів та 

розлучень (М. Аргайл, К. Леана і Д. Фельдман); погіршення здоров’я (М. Бреннер, 

Е. Лахельма, С. Маніла).  

Серед психологічних особливостей безробітних визначають, першою чергою, 

низьку готовність до змін у житті та у професійній сфері, невміння та небажання 

брати на себе відповідальність за своє життя, схильність відкладати реалізацію своїх 

намірів на невизначений термін. Їм властиві такі риси як: високий рівень 

тривожності; конформність; відокремленість; часті сумніви і підозрілість 

(С. Дановський, А. Дьомін, О. Мандрикова, М. Удальцова); складнощі адаптації до 

втрати роботи (С. Дановський, Л. Коростильова); переважання екстернального 

локусу контролю (О. Мандрикова, Н. Михайлова). 

 Професійна орієнтація існує як система психолого-педагогічних заходів щодо 

вибору особою професійної діяльності, яка базується на запитах суспільства, а 

також як орієнтування людини у світі професій (В. Синявський). Перенавчання 

дорослого населення має особливості, а саме: провідну роль відіграють потреби, 

мотиви і професійні проблеми тих, хто навчається; дорослій людині надаються 

можливості для самостійності, самореалізації, самокерованості; враховується 

попередній життєвий досвід, який зазвичай, формує у дорослої людини низку 

бар’єрів (зокрема, психологічного характеру) (О. Киричук, В. Скульска, Л. Сігаєва, 
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що може проявлятися у психологічній неготовності до подальшої активної 

професійної діяльності у змінених умовах (Н. Михайлова).  

Психологічна готовність є особистісним утворенням, багаторівневою 

структурою рис, властивостей і станів, які дозволяють суб’єкту успішно виконувати 

професійну діяльність. З одного боку, вона містить запас професійних знань, умінь  і 

навичок; з іншого – риси особистості: переконання, здібності, інтереси, професійну 

пам’ять, мислення та ін (В. Моляко). 

У ході теоретичного аналізу виокремлено компоненти психологічної 

готовності безробітних до зміни професії та перенавчання: мотиваційний, 

орієнтаційно-цільовий, когнітивно-компетентнісний, емоційно-вольовий та 

соціально-психологічні чинники її формування (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель психологічної готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання та соціально-психологічні чинники її формування 

 

Особа, яка змінює професію, здійснює оцінку зовнішньої ситуації вибору за 

такими соціально-економічними показниками: пільги, розмір заробітної платні, 

близькість до помешкання, зручність транспортного сполучення, умови праці 

(шкідливі умови), престиж установи, можливість одночасно працювати та 

навчатись. На вибір професії впливають особистісні особливості, професійні 

інтереси, соціальний та професійний досвід, розвинене професійне мислення; 

включеність особи у комунікативну інфраструктуру (володіння засобами сучасного 

спілкування та зв’язку, усвідомлення наявності інституційної соціальної підтримки), 

що створює можливості для самостійного розв’язання особою нагальних задач 

працевлаштування. 

Включеність у 

соціальні мережі 

Усвідомленість 

інституційної соц. 

підтримки 

Інформаційна 

компетентність 

Когнітивно-

компетентністний  

Соціально-

психологічна 

підтримка 

Орієнтаційно-

цільовий  
Мотиваційний  Емоційно-

вольовий  

Прагнення до 

досягнень та змін 

Спрямованість на 

зміну себе (зміна 

професійної Я-

концепції) 

Усвідомленість 

можливості 

реалізувати свої 

знання, вміння та 

навички в 

майбутній 

професії  

Емоційна 

стабільність 

Компоненти психологічної готовності безробітного 

Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни професії 
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Таким чином, ці показники можуть бути узагальнені у соціально-психологічні 

чинники готовності безробітного до зміни професії та перенавчання: усвідомленість 

інституційної соціальної підтримки, інформаційна компетентність, включеність у 

соціальні мережі та соціально-психологічна підтримка. 

У другому розділі – «Емпіричне дослідження соціально-психологічних 

чинників готовності безробітних до зміни професії та перенавчання» – 

висвітлено результати емпіричної частини дослідження, спрямованого на виявлення 

особливостей психологічної готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання.  

У дослідженні взяло участь всього 350 осіб – безробітні громадяни, які стояли 

на обліку Печерського, Солом’янського, Шевченківського, Святошинського, 

Голосіївського районних центрів зайнятості м. Києва, а також на базі Голосіївського 

районного в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. З них 

238 осіб з м. Києва та 112 осіб вимушені переселенці з Донецької, Луганської 

областей та з АР Крим. 

Результати дослідження психологічної готовності дають підстави виокремити 

три групи безробітних громадян за ознакою провідного чинника втрати роботи: 1) 

особи, які звільнилися з роботи за власним бажанням (самі є ініціаторами 

звільнення: незадоволеність місцем та змістом роботи, заробітною платою, 

відсутність кар’єрного росту, конфлікти з колегами та керівництвом); 2) особи, яких 

було звільнено за ініціативою адміністрації (за статтею, за згодою сторін, за 

скороченням); 3) особи, які втратили роботу внаслідок об’єктивних обставин, які не 

залежать від самої людини (вимушені переселенці, закриття організації тощо) 

(табл.1). 

Таблиця 1 

Порівняння професійно значущих якостей безробітних за причиною втрати 

роботи (у стенах)  
        

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

Безробітні, які звільнилися з роботи за власним бажанням, мають високий 

рівень прагнень до змін (U=274,5; p<0,001), готовності до дій. 65,9 % осіб 

незадоволені останнім місцем роботи, внаслідок чого прагнуть професійних змін у 

Шкали/Групи За власним 

бажанням 

За ініціативою 

адміністрації 

Вимушені 

переселенці 

Прагнення до досягнень 4,93 4,54  5,18* 

Самовдосконалення  4,42 4,35  3,83* 

Прагнення до змін    6,07* 4,22 4,15 

Структурована робота 4,32     5,72**    5,88** 

Самооцінка  4,14 4,02  5,99* 

Напруженість  4,85 4,51  5,92* 

Тривожність  4,12 4,18    6,10** 

Емоційна стабільність 4,24  5,77* 4,29 

Дисциплінованість  4,84  3,69* 4,53 

Ідеалізм  4,37  6,02* 4,25 
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своєму житті; з них 36,6 % бажають змінити місце роботи, а не професію, оскільки 

вони нею задоволені, а 29,3 % осіб замислюються над зміною професії, внаслідок 

професійного вигорання та через моральну втому. 

Безробітні, звільнені за ініціативою адміністрації, мають низький рівень 

емоційної стабільності (U=525; p=0,011), нерідко виникають стани емоційної 

напруженості, втоми, дратівливості. Особи, звільнені за статтею, мають низький 

рівень за шкалою дисциплінованість (U=528; p=0,012), недостатнє прагнення до 

дотримання соціальних стандартів і виконання соціальних нормативів, високий 

рівень ідеалізму (U=387,5; p=0,007), схильність йти в мрії та фантазії, що заважає 

коректно оцінити довкілля. Саме ці змістовні складові психологічної готовності 

ускладнюють процес перенавчання. В основі індивідуального рішення змінити 

професію є можливість зростання, бути корисним для людей, структурованість 

роботи. 

Для вимушених переселенців характерний високий рівень тривоги (U=327; 

p=0,005) та напруження (U=423; p=0,022); середній рівень прагнень до досягнення 

(U=519,5; p=0,009), оскільки безробітні очікували, що держава забезпечить їх тими 

статками, які були в них до переселення; відсутність потреби в самовдосконаленні 

(U=525; p=0,011), що ускладнюють процес зміни професії. Водночас, розмір 

заробітної платні, структурованість роботи та можливість застосування власного 

досвіду та знань в майбутній професії впливають на бажання переселенців змінити 

професію. 

З’ясовано, що в осіб, яким власна професія подобається та приносить 

задоволення, відсутнє бажання до зміни професії та перенавчання (r=,324; p≤0,01), 

вони намагаються шукати роботу за фахом. Особи, яким не подобається своя 

професія, пробують себе в чомусь новому (r=,239; p≤0,01). 

Таблиця 2 

Рівень соціально-психологічної готовності за емоційно-вольовим компонентом 

(у %)  

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

Виявлено, що після втрати роботи особи, які звільнилися за власним 

бажанням, переживають розчарування (U=327; p=0,006) в своїй професії; 

полегшення (U=412; р=0,009). Стан полегшення характерний для людей з 

професійним вигоранням та емоційним виснаженням. Саме ці складові впливають 

на готовність безробітного змінити професію. Особи, звільнені за ініціативи 

адміністрації, відчувають гнів та розгубленість (U=409; р=0,035). Але ті, які 

задоволені своєю професією та мають високий показник самовдосконалення в 

Шкали/Групи  За власним 

бажанням 

За ініціативи 

адміністрації 

Вимушені 

переселенці 

Тривожність  22,4 21,5 44,8* 

Розгубленість, гнів 15,6 44,8** 41,6* 

Розчарування  40,2* 16,3 10,7 

Полегшення  37,0** 24,2 2,9 

Страх перед майбутнім 15,2 21,6 45,7* 
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межах своєї професії, не бажають її змінювати. Вимушені переселенці після втрати 

роботи (в тому числі житла, звичного способу життя) відчувають: страх перед 

майбутнім (U=296; р=0,002); тривожність (U=518; р=0,001); розгубленість, 

розчарування, гнів (U=273; р=0,007). У розпачі та розгубленому стані переселенці 

відмовляються змінювати професію та перенавчатися, вони не можуть коректно 

оцінити ситуацію на ринку праці й свої шанси. 

Відмінності за статтю свідчать, що на готовність жінок змінити професію 

впливають професійне вигорання (U=420; р=0,018) та відсутність можливості 

професійного зростання (U=624; р=0,009). Не бажають змінювати професію жінки з 

високим рівнем кваліфікації (U=369; р=0,002) та відчуттям корисності для 

суспільства  (U=471; р=0,024). Чоловіки не бажають змінювати професію, якщо вона 

приносить задоволення (U=205; р=0,001) та матеріальний достаток (U=304; 

р=0,016). У них простежується установка, що набуті знання важко реалізувати в 

іншій професії (U=449; р=0,012). 

За допомогою методу рекурсивного дерева побудовано прогноз того, чи 

готовий безробітний змінити власну професію. В основі індивідуального рішення 

щодо зміни професії лежать такі складові психологічної готовності: суб’єктивна 

задоволеність професією, стаж, можливість зростання, можливість бути корисним 

для людей, мотивація самовдосконалення. Виявлено дві групи осіб, які бажають 

змінити професію: а) незадоволені своєю професією та працюють у ній менше 18 

років; б) задоволені професією, але не бачать кар’єрного зростання та не відчувають 

себе корисними. Також виявлено дві групи осіб, які не виявляють бажання 

змінювати професію: а) ті, кому професія не подобається, але вони працюють в ній 

більше 18 років; б) ті, хто задоволений професією, не бачить кар’єрного зростання, 

але мають сильну мотивацію самовдосконалення в цій професії. 

Встановлено, що соціально-психологічна підтримка, як соціально-

психологічний чинник, впливає на емоційну стабільність особи (r=0,52 при p≤0,01) 

та знижує рівень напруги (r=0,47 при p≤0,01). З усім тим, психологічна та 

матеріальна підтримка безробітних погіршує психологічну готовність особи до 

зміни професії (r=0,64 при p≤0,01).  

Таблиця 3 

Оцінка можливості задоволення базових та актуальних потреб після втрати 

роботи (у %) 

Шкали/Групи м. Київ Переселенці р 

Рівень прибутку 51,2** 32,1 0,001 

Якість харчування 56,5** 29,3 0,001 

Можливість придбання одягу 76,8 74,9 1 

Житлові умови 32,4 30,8 0,825 

Можливість придбати побутову техніку, меблі 48,6** 21,5 0,02 

Можливість придбати авто 5,9 5,2 1 

Матеріальне становище родини 62,7** 35,8 0,001 

Життя взагалі 50,8 39,0 0,02 

  Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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Виявлено зв’язки між втратою роботи та якістю життя, а саме: якість 

харчування, можливість придбання побутової техніки, меблів у вимушених 

переселенців нижча, ніж у безробітних міста Києва; можливість придбання одягу, 

авто, можливість професійного вдосконалення, перспективи кар’єри однакові, що у 

безробітних міста Києва, що у вимушених переселенців; матеріальне становище 

родини краще у безробітних міста Києва; і життя в цілому як непогане у 50,8 % 

безробітних міста Києва та 39 % вимушених переселенців. 

Виявлено зв’язок якості життя з бажанням змінити професію. Безробітні, які 

мали високий рівень життя до втрати роботи вагаються змінювати професію (r=,487; 

p≤0,01), для них важливим є збереження високої заробітної платні. Безробітні, які 

мали низький рівень життя, готові до зміни професії (r=,594; p≤0,01), не бажають 

змінювати професію безробітні (r=,603; p≤0,01), які оцінили свій рівень життя як 

середній. 

Визначено зв’язок психологічної готовності з віком безробітних, а саме у 

безробітних віком від 20 до 35 років існує спрямованість на зміну себе (r=0,49 при 

p≤0,01), набуття рис, які необхідні у здобутті нової професії (r=0,61 при p≤0,01), 

встановленні відносин з новими людьми (r=0,58 при p≤0,01); більшість безробітних 

у цьому віці готові до зміни професії. Для безробітних від 35 до 55 років характерна 

спрямованість на завдання (r=0,45 при p≤0,01), на продуктивність праці (r=0,50 при 

p≤0,01), але змінювати професію вони не готові. У безробітних старших 55 років 

відсутня готовність до зміни професії та перенавчання, що пов’язано зі зниженням 

емоційної стабільності (r=0,72 при p≤0,01) та підвищенням рівня тривожності 

(r=0,46 при p≤0,01). 

У вимушених переселенців подібна ситуація: особи від 20 до 35 років, які 

переїхали з окупованої території краще адаптуються до нових умов, вони 

знаходяться в пошуку себе в професійній діяльності і готові перенавчатися. 

Безробітним від 35 до 55 років внаслідок виявлених суб’єктивних обмежень важче 

адаптуватися до нових умов, змінювати себе, опановувати нові знання та вміння. 

Особи від 47 до 55 років та особи старші 55 років очікують, що все налагодиться і 

вони повернуться на свої робочі місця (4 %). 

Встановлено шість типів безробітних громадян: соціально успішний, 

невмотивований, дезорієнтоваий, професійно-орієнтований, емоційно-нестабільний, 

соціально неуспішний. З’ясовано соціально-психологічні особливості безробітного 

відповідно до теоретичної моделі психологічної готовності безробітних до зміни 

професії та перенавчання, які впливають на професійну успішність особистості.  

Безробітних з подібними характеристиками було варіативно поєднано у кластери (за 

кластерним аналізом методом k-середніх).  

Соціально успішний тип характеризується високим рівнем потреби в 

самовдосконаленні (r=0,74 при p≤0,01), а саме потребою в особистісному та 

професійному розвитку і зростанні (r=0,51 при p≤0,01), бажанням самостійності та 

незалежності, відчуттям затребуваності, а також високим рівнем мотивації в 

постановці для себе складних цілей, дотриманням поставлених цілей та 

самомотивацією (r=0,44 при p≤0,01).  

Невмотивований тип має низький рівень прагнень до особистісного і 

професійного розвитку (r=0,40 при p≤0,01), до досягнення успіху та поставлених 
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цілей, низьку мотивацію до змін у власному житті (r=0,49 при p≤0,01); вони не 

прагнуть змінювати ситуацію, в якій опинилися, їхнє особистісне зростання 

непередбачуване, багато в чому випадкове.  

Дезорієнтований тип безробітних має низький рівень спрямованості на зміну 

професійної Я-концепції (r=0,55 при p≤0,01), розкриття особистісних та 

професійних якостей, які необхідні у здобутті нової професії (r=0,33 при p≤0,01). 

Після втрати роботи вони не бачать мети в житті і не здатні її самостійно 

сформулювати.  

Професійно-орієнтований тип спрямований на беззаперечну цінність набутого 

професійного досвіду, але має установку, що набуті знання не можливо реалізувати 

в іншій професії (r=0,68 при p≤0,01); закритий до нових знань, некоректно оцінюють 

ситуацію, в якій опинився. 

Емоційно-нестабільний тип має занижену самооцінку (r=0,41 при p≤0,01), 

відчуття розгубленості та безвиході (r=0,73 при p≤0,01); нездатність управляти 

власними емоціями (r=0,67 при p≤0,01). 

Соціально неуспішний тип характеризується сильно фрустрованим станом, це 

виражається в неможливості ставити перед собою конструктивні цілі (r=0,59 при 

p≤0,01), схильністю недооцінювати результати своєї діяльності (r=0,52 при p≤0,01), 

схильністю до тривожно-депресивних станів (r=0,71 при p≤0,01). 

Отже, соціально-психологічні чинники (усвідомленість інституційної 

соціальної підтримки, інформаційна компетентність, включеність у соціальні мережі 

та соціально-психологічна підтримка) пов’язані із структурно-функціональними 

компонентами психологічної готовності до зміни професії та перенавчання (рис. 2). 

У цілому, усвідомлення наявності інституційної соціальної підтримки сильно 

пов’язане з мотиваційним (r=0,53 при p≤0,01) та помірно з емоційно-вольовим 

компонентами (r=0,31 при p≤0,01) і створює умови, що допомагають безробітному в 

пошуку нового, більш позитивного і конструктивного бачення своєї життєвої 

перспективи, актуалізує потреби у виборі та зміні професії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зв’язки між соціально-психологічними чинниками та структурно-

функціональними компонентами психологічної готовності до зміни професії  
Примітка: де,           сильні зв’язки,         слабкі зв’язки 
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Інформаційна компетентність має сильні зв’язки з когнітивно-

компетентністним компонентом (r=0,62 при p≤0,01), що свідчить про вміння 

безробітного користуватися інформаційними технологіями, з метою пошуку 

професії; та слабкі – з орієнтаційно-цільовим (r=0,31 при p≤0,01). 

Включеність у соціальні мережі сильно пов’язана з орієнтаційно-цільовим 

компонентом (r=0,58 при p≤0,01), зокрема розкриває досвід таких самих безробітних 

(успішних та неуспішних), а також помірно пов’язана з когнітивно-компететнісним 

(r=0,37 при p≤0,01), оскільки при обміні корисною інформацією безробітний може 

співставити свої компетенції з вимогами конкретної професії та обрати найбільш 

привабливу сферу своєї майбутньої професійної діяльності. 

Психологічна підтримка сім’ї та родичів сильно пов’язана з емоційно-

вольовим компонентом (r=0,64 при p≤0,01) та помірно – з мотиваційним (r=0,33 при 

p≤0,01), оскільки формує позитивне емоційне тло, впевненість у собі та 

завтрашньому дні, спонукає безробітного усвідомлено та обґрунтовано прийняти 

рішення щодо зміни професії та перенавчання. 

У третьому розділі – «Програма соціально-психологічної підтримки 

безробітних громадян» – висвітлено методологічну структуру програми соціально-

психологічної підтримки безробітних та результати її апробації. 

Програма соціально-психологічної підтримки безробітних громадян у процесі 

пошуку нової роботи, зміни професії та перенавчання має на меті актуалізувати 

професійно-особистісний потенціал особистості, що перебуває в ситуації безробіття, 

сприяти соціально-професійному самовизначенню особистості, підвищенню 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

Програма соціально-психологічної підтримки безробітних складається з таких 

етапів: 1) психодіагностика, яка дає можливість усвідомити свої психологічні 

особливості та професійно важливі риси; 2) психокорекційна підтримка, спрямована 

на зниження напруження, тривоги, підвищення впевненості в собі, стимулювання 

активності, готовності протидіяти негативним обставинам; 3) профінформаційна та 

психолого-просвітницька підтримка, спрямована на самопізнання та 

самоідентифікацію безробітних; 4) довідково-інформаційна підтримка спрямована 

на ознайомлення безробітного з переліком вакантних робочих місць за даними 

служби зайнятості та ін. 

На формувальному етапі емпіричної частини дослідження сформовано 5 груп 

безробітних громадян у кількості 68 осіб, з них 28 осіб – безробітні з міста Київ та 

40 осіб – вимушені переселенці. Для участі у тренінговій програмі залучено 

безробітних, які мають низький та середній рівень соціально-психологічної 

готовності. 

За U-критерієм Манна-Уїтні встановлено динаміку змін у всіх 5 групах, а саме 

відбулися зміни у мотиваційному блоці за такими шкалами: прагнення до досягнень 

(р≤0,05), самовдосконалення (р≤0,01), розмаїття та зміни (р≤0,01); середні 

показники за шкалою самовдосконалення у безробітних жінок (U=598; p=0,014) та 

чоловіків  (U=362,5; p=0,026) значуще зросли. Це дає можливість підвищення рівня 

власної професійної компетенції і розвитку професійно значущих рис відповідно до 

соціальних вимог та умов нової професійної діяльності. Також, у жінок (U=355,5; 

p=0,007) та чоловіків (U=349,5; p=0,124) відбулося підвищення прагнень до 
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досягнень, що свідчить про усвідомлення ними зв’язку свого професійного успіху з 

самопізнанням, самоконтролем й самовдосконаленням. Покращення показника 

прагнення до змін у жінок (U=687,5; p=0,259) та чоловіків (U=567; p=0,122) свідчить 

про усвідомлення ними того, що для досягнення успіху необхідно постійно 

накопичувати нові знання, різні моделі поведінки. 

За U-критерієм Манна-Уїтні, встановлено відмінності в орієнтаційному 

блоці: безробітні знайшли виходи із ситуації безробіття та побачили переваги цього 

періоду життя, усвідомили важливість навчання, перенавчання, підвищення 

кваліфікації для успішного працевлаштування. У жінок (U=412; p=0,002) та 

чоловіків (U=387,5; p=0,015) виявлено зміни за шкалами «мета-засіб-результат», 

вони оволоділи навичками цілепокладання, розстановки пріоритетів, організації 

часу. Покращився показник за шкалою «зміна професійної Я-концепції», 

шляхом стимулювання особистісного зростання та самовдосконалення 

безробітних для досягнення ідеального образу Я-професіонал. Існують зміни і в 

когнітивному блоці, а саме: прагнення опановувати нові знання та вміння в процесі 

оволодіння новою професією, спрямованість на виконання нових завдань; змінилися 

уявлення щодо неможливості застосування своїх знань та умінь в іншій професії; 

набули знань про актуальні професії на ринку праці та їхній зміст. 

Відбулися зміни в емоційно-вольовому блоці між такими показниками, як 

емоційна стабільність (р≤0,01), самоконтроль (р≤0,05), спонтанність (р≤0,05), 

самооцінка (р≤0,05). У жінок (U=437,5; p=0,102) та чоловіків (U=320; p=0,009) 

підвищився рівень емоційної стійкості у складних життєвих обставинах, безробітні 

усвідомили, що негаразди в житті є тимчасовими. У жінок (U=322; p=0,278) та 

чоловіків (U=464,5; p=0,865) відбулося покращення за шкалою самооцінка, це 

свідчить про те, що вони навчилися співвідносити свої можливості й здатності, 

реально дивитися на свої невдачі й успіхи та ставити перед собою реальні цілі; 

керувати своїми емоціями в стресовій ситуації (шкала самоконтроль). З’явилася 

позитивна тенденція і за шкалою спонтанність, підвищився рівень імпульсивності, 

безробітні оволоділи навичками планування з врахуванням можливих наслідків.  

Суттєвих змін не відбулося за такими шкалами, як тривожність (група 1), 

ідеалізм (група 1 та 2), емоційна стабільність (група 4) та самовдосконалення 

(група 5). Такий результат може свідчити про недостатність часу групової роботи. 

У цілому загальний рівень психологічної готовності покращився, що свідчить 

про ефективність та відповідність тренінгової програми поставленим завданням. 

Таблиця 4 

Динаміка змін в експериментальних групах на різних етапах формувального 

впливу (у %) 
Компоненти 

соціально-

психологіч-

ної 

готовності 

Рівень Група 1 

(N=14) 

Група 2 

(N=14) 

Група 3 

(N=14) 

Група 4 

(N=14) 

Група 5 

(№=12) 

До 

 

Піс-

ля 

До 

 

Піс- 

ля 

До 

 

Піс-

ля 

До 

 

Піс-

ля 

До Піс-

ля 

Мотивацій-

ний 

Низький  92,9 14,3 85,7 7,1 78,6 14,3 92,8 14,3 83,3 25,0 

Середній 7,1 57,1 14,3 71,5 21,4 57,1 7,1 71,4 16,7 66,7 

Високий 0,0 28,6 0,0 21,4 0,0 28,6 0,0 14,3 0,0 8,3 
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Орієнтацій-

ний 

Низький  78,6 21,4 85,7 14,3 92,8 21,4 92,8 14,3 75,0 16,7 

Середній 21,4 57,1 14,3 64,3 7,1 57,1 7,1 64,3 25,0 66,7 

Високий 0,0 21,4 0,0 21,4 0,0 21,4 0,0 21,4 0,0 16,6 

Когнітивний  Низький  78,6 7,1 78,6 7,1 78,6 7,1 92,8 7,1 66,7 8,3 

Середній 21,4 64,3 21,4 64,3 21,4 64,3 7,1 64,3 33,3 75,0 

Високий 0,0 28,6 0,0 28,6 0,0 28,6 0,0 28,6 0,0 16,7 

Емоційно-

вольовий 

Низький  92,9 7,1 85,7 7,1 100 7,1 92,8 7,1 91,6 25,0 

Середній 7,1 64,3 14,3 64,3 0,0 64,3 7,1 64,3 8,4 66,7 

Високий 0,0 28,6 0,0 28,6 0,0 28,6 0,0 28,6 0,0 8,3 

Загальний 

рівень 

готовності 

Низький  85,7 12,5 83,9 8,9 87,5 12,5 92,8 10,7 79,2 18,8 

Середній 14,3 60,7 16,1 66,1 12,5 60,7 7,1 66,0 20,8 68,8 

Високий 0,0 26,8 0,0 25,0 0,0 26,8 0,0 23,3 0,0 12,4 

 

Суб’єктивна оцінка безробітних (суб’єктивний критерій ефективності 

тренінгу) свідчить про дієвість тренінгової програми, а саме: 76,7 % безробітних 

оцінили важливість теми тренінгу для себе; 87,5 % осіб зазначили, що отримали нові 

знання та досвід від групи; для 85,7 % безробітних тренінг був цікавим; 69,7 % осіб 

вклали багато особистих сил, емоцій та досвіду для досягнення особистих та 

групових цілей. 

На третьому етапі програми соціально-психологічної підтримки кожному 

учаснику тренінгу запропоновано професію, яка найбільш відповідає особистим 

якостям безробітного (відповідно до результатів діагностики).  

На четвертому етапі програми безробітним надано інформацію про 

актуальні професії на ринку праці, умови працевлаштування, про вимоги 

роботодавців до фахівця та професії, де є можливість перенавчання. 

Таким чином, виявлено позитивну динаміку змін у поведінці безробітних 

громадян, що вказує на підвищення рівня їхньої психологічної готовності до зміни 

професії та перенавчання порівняно із показниками контрольної групи. 

 

ВИСНОВКИ 
У дисертації наведено теоретико-емпіричне узагальнення та запропоновано 

нове вирішення наукової проблеми соціально-психологічних чинників готовності 

безробітних до зміни професії та перенавчання, що дозволило зробити такі 

висновки: 

1.Теоретико-методологічний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури  

дозволив визначити основні підходи до вивчення поняття психологічної готовності, 

а саме особистісний та функціональний. Психологічна готовність є складним 

особистісним утворенням, багаторівневою структурою рис, властивостей і станів, 

які дозволяють суб’єкту успішно виконувати діяльність та має такі структурні 

компоненти: мотиваційний, орієнтаційно-цільовий, когнітивно-компетентністний та 

емоційно-вольовий.  

2. Теоретична модель психологічної готовності безробітних до зміни професії 

та перенавчання містить такі складові: а) прагнення до досягнень та змін; потреба в 

самовдосконаленні, самоствердженні та визнанні; потреба у винагороді та гарних 

умовах праці (мотиваційний компонент); б) спрямованість на зміну професійної Я-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


15 

концепції; спрямованість на встановлення нових завдань та постановки нових цілей; 

спрямованість на встановлення нових соціальних зв’язків (орієнтаційно-цільовий 

компонент); в) усвідомленість можливості реалізувати свої знання, вміння, навички 

в майбутній професії; відкритість до нових знань; саморозвиток (когнітивно-

компетентнісний компонент); г) емоційна стабільність; соціальна сміливість; 

самоконтроль, дисциплінованість, радикалізм, самодостатніть, наполегливість 

(емоційно-вольовий компонент). 

Визначено провідні соціально-психологічні чинники психологічної готовності 

до зміни професії та перенавчання: усвідомленість інституційної соціальної 

підтримки безробітних; інформаційна компетентність щодо працевлаштування та 

перенавчання; особиста включеність до профільних соціальних мереж; наявність 

соціально-психологічної підтримки з боку рідних та близьких людей. 

3.  Емпірично встановлено, що у прийнятті індивідуального рішення щодо 

зміни професії визначальними є такі змістовні складові психологічної готовності: 

суб’єктивна задоволеність професією, стаж, рівень кваліфікації, можливість 

зростання, можливість бути корисним для людей, мотивація самовдосконалення в 

межах своєї професії. 

Встановлено, що готові змінити та реалізувати свої знання, вміння, навички в 

майбутній професії ті безробітні, яким професія не подобається (мотиваційний 

компонент), які не отримали бажаного від професії (розвитку, кар’єри, задоволення) 

(когнітивно-компетентнісний), або через невелику заробітну платню 

(мотиваційний), професійне вигорання, моральну втому (емоційно-вольовий). 

Індивідуальне рішення безробітних: а) вимушених переселенців змінити 

професію визначають мотиваційний (розмір заробітної платні, структурованість 

роботи) та когнітивно-компетентнісний компоненти (можливість застосування 

власного досвіду та знань у майбутній професії); б) осіб, звільнених за ініціативи 

організації, визначає когнітивно-компетентнісний компонент (можливість 

зростання, можливість бути корисним для людей та структурованість роботи); в) 

осіб, звільнених за власним бажанням, визначає емоційно-вольовий компонент 

(професійне вигорання та моральна втома). 

Існує зв’язок між підтримкою близьких та якістю життя. У безробітних, в яких 

відсутня будь-яка психологічна та матеріальна підтримка, якість життя набагато 

гірша, ніж в тих, в кого така підтримка є. Безробітні, які мають матеріальну 

підтримку, змінювати професію не поспішають. Такий чинник, як соціально-

психологічна підтримка впливає на емоційно-вольовий компонент, формує 

позитивне емоційне тло та спонукає усвідомлено приймати індивідуальні рішення 

щодо зміни професії. 

Виявлено особливості змістовного наповнення показників психологічної 

готовності до зміни професії та перенавчання залежно від віку безробітних, а саме 

особи від 25 до 35 років мають більш сформовану готовність змінити професію, ніж 

особи після 45 років.  

Виявлено значущі відмінності за статтю, а саме психологічна готовність жінок 

до зміни професії та перенавчання, насамперед, пов’язана з професійним 

вигоранням та відсутністю можливості професійного зростання. Не готові 

змінювати професію жінки з високим рівнем кваліфікації та відчуттям корисності 
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для суспільства. Психологічна готовність чоловіків до зміни професії, насамперед, 

пов’язана з задоволеністю професією, високою заробітною платнею. 

Встановлено специфічний вплив соціально-психологічних чинників на 

психологічну готовність осіб, а саме інституційна соціальна підтримка (виплати по 

безробіттю, гуманітарна допомога тощо) та соціально-психологічна підтримка 

можуть формувати низький рівень мотивації до досягнень та змін, що призводить до 

небажання особи працювати. 

Встановлено типи безробітних громадян: соціально успішний; 

невмотивований; дезорієнтований; професійно-орієнтований; емоційно-

нестабільний; соціально неуспішний. 

4. У результаті реалізації програми соціально-психологічної підтримки у 

безробітних відбулися суттєві зміни в змісті психологічної готовності, а саме: 

зростання рівня мотивації до змін; усвідомлення своєї цінності як фахівця; 

розкриття якостей, які можна застосувати в іншій професії; збалансованість 

емоційно-вольової сфери. Відбулося покращення орієнтування безробітних у 

структурі та діяльності соціальних інституцій, спрямованих на їх підтримку та 

працевлаштування; зросла інформаційна компетентність; відбулося встановлення 

соціальних зв’язків між безробітними внаслідок обміну досвідом, взаємної 

підтримки та інформування. Ефективність програми підтверджено проведенням 

анкетування до та після тренінгу, що дало змогу виявити динаміку змін, яка 

відбулася в ході проведеної роботи. 

Перспективою подальших досліджень є з’ясування особливостей видів та 

форм поведінки безробітних на сучасному ринку праці; змісту психологічної 

готовності до видів професійної діяльності у різних суб’єктів праці (наприклад, у 

представників спільноти прекаріату); вдосконалення технік роботи з потенційними 

безробітними. 
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АНОТАЦІЯ 

Місячна Н. М. Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до 

зміни професії та перенавчання. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 

2019.    

Дисертацію присвячено теоретичному та емпіричному дослідженню 

соціально-психологічних чинників готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання. Проаналізовано основні підходи до вивчення понять психологічної 

готовності у вітчизняній та зарубіжній психологічній науці. 

Показано, що структуру психологічної готовності складають такі компоненти: 

мотиваційний, орієнтаційно-цільовий, когнітивно-компетентнісний, емоційно-

вольовий. Побудовано теоретичну модель психологічної готовності безробітних до 

зміни професії та перенавчання і соціально-психологічних чинників її формування.  

На основі емпіричного дослідження побудовано типологію безробітних 

громадян: соціально успішний; невмотивований; дезорієнтований; професійно-

орієнтований; емоційно-нестабільний; соціально неуспішний. В її основу покладено 

соціально-психологічні особливості безробітного відповідно до структури 

психологічної готовності безробітних до зміни професії та перенавчання, які 

впливають на професійну успішність особистості. 

З метою підвищення рівня психологічної готовності безробітних до зміни 

професії та перенавчання розроблено програму соціально-психологічної підтримки 

безробітних. Одержані результати довели ефективність програми, що виявилося у 

зростанні показників кожного з компонентів психологічної готовності. 

Ключові слова: безробіття, безробітний, вимушені переселенці, психологічна 

готовність, соціально-психологічні чинники, професійна переорієнтація, програма 

соціально-психологічної підтримки безробітних. 

 

АННОТАЦИЯ 

Мисячная Н. Н. Социально-психологические факторы готовности 

безработных к смене професии и переобучению. – Рукопис. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 – социальная психология; психология социальной работы – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины. –

Киев, 2019. 
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Диссертацию посвящено теоретическому и эмпирическому исследованию 

социально-психологических факторов готовности безработных к смене профессии и 

переобучению. Проанализированы основные подходы к изучению понятия 

«психологическая готовность» в отечественной и зарубежной психологической 

науке. 

Показано, что структуру психологической готовности составляют такие 

компоненты: мотивационный, ориентационно-целевой, когнитивно-

компетентностный, эмоционально-волевой. Построена теоретическая модель 

психологической готовности безработных к смене професии и переобучению и 

социально-психологических факторов ее формирования.  

Выявлено ведущие социально-психологические факторы готовности к смене 

профессии и переобучению: осознанность институциональной социальной 

поддержки безработных; информационная компетентность по трудоустройству и 

переобучению; личная включенность в профильные социальные сети; наличие 

социально-психологической поддержки со стороны родных и близких людей. 

Эмпирически установлено, что на принятие индивидуального решения по 

изменению профессии влияют такие содержательные составляющие 

психологической готовности: субъективная удовлетворенность профессией, стаж, 

уровень квалификации, возможность роста, возможность быть полезным для людей, 

мотивация самосовершенствования в пределах своей профессии. 

Установлено, что готовы изменить и реализовать свои знания, умения, навыки 

в будущей профессии те безработные, которым профессия не нравится 

(мотивационный компонент), которые не получили желаемого от профессии 

(развития, карьеры, удовлетворения) (когнитивно-компетентностный), или 

небольшую заработную плату (мотивационный), профессиональное выгорание, 

моральную усталость (эмоционально-волевой). 

В индивидуальном решении вынужденных переселенцев сменить профессию 

определяющую роль играют мотивационный (размер заработной платы, 

структурированность работы) и когнитивно-компетентностный компоненты 

(возможность применения собственного опыта и знаний в будущей профессии); в 

индивидуальном решении безработных, уволенных по инициативе организации, 

определяющую роль играет когнитивно-компетентностный компонент 

(возможность роста, возможность быть полезным для людей и структурированность 

работы); в индивидуальном решении безработных, уволенных по собственному 

желанию, определяющую роль играет эмоционально-волевой компонент 

(профессиональное выгорание и моральная усталость). 

Выявлено значимые различия по полу, а именно психологическая готовность 

женщин к смене профессии и переобучению, прежде всего, связана с 

профессиональным выгоранием и отсутствием возможности профессионального 

роста. Не готовы менять профессию женщины с высоким уровнем квалификации и 

ощущением полезности для общества. Психологическая готовность мужчин к смене 

профессии, прежде всего, связана с удовлетворенностью профессией, высокой 

заработной платой. 

Установлено специфическое влияние социально-психологических факторов на 

психологическую готовность личности, а именно институциональная социальная 
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поддержка (выплаты по безработице, гуманитарная помощь и т.д.) и социально-

психологическая поддержка могут формировать низкий уровень мотивации к 

достижениям и изменениям, что приводит к нежеланию работать. 

Установлено типы безработных граждан: социально успешный; 

немотивированный; дезориентированый; профессионально-ориентированный; 

эмоционально-нестабильный; социально неуспешный.  

С целью повышения уровня психологической готовности безработных к смене 

профессии и переобучению построено программу социально-психологической 

поддержки безработных. Полученные результаты показали эффективность 

программы, что отразилось в росте показателей каждого из компонентов 

психологической готовности. 

Ключевые слова: безработица, безработный, вынужденные переселенцы, 

психологическая готовность, социально-психологические факторы, 

профессиональная переориентация, программа социально-психологической 

поддержки безработных. 

 

SUMMARY 

Misyachna N. N. Social-psychological factors influencing readiness of the 

unemployed to change their professions and to retraining. – Manuscript. 

The dissertation for the PhD in Psychological Sciences, specialty 19.00.05 – Social 

Psychology; Psychology of Social Work, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

the Ministry of Education and Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertational work presents the theoretical and empirical research on the social-

psychological factors influencing unemployed people’s readiness to change their 

professions and to retraining. The basic approaches to the “psychological readiness” 

concepts in the national and foreign psychological science are analyzed. 

The structure of psychological readiness consists of the following components: 

motivational, goal-oriented, cognitive-competent and emotional-volitional. The theoretical 

model of psychological readiness of the unemployed people to change their professions 

and to retraining and its socio-psychological factors are discussed. 

The typology of unemployed citizens was determined on the basis of the empirical 

research: socially successful; unmotivated; disoriented; professionally oriented; 

emotionally unstable; socially unsuccessful. This typology is based on the socio-

psychological characteristics of the unemployed, respectively, the structure of unemployed 

people’s psychological readiness to change their professions and to be retrained that 

influence professional success. 

In order to increase unemployed people’s psychological readiness to change their 

professions and to be retrained, a program of social and psychological support for the 

unemployed was developed. The obtained results proved the program effectiveness, which 

was reflected in the increased indicators for each components of psychological readiness. 

Keywords: unemployment, unemployed, internally displaced persons, 

psychological readiness, socio-psychological factors, professional reorientation, program 

of socio-psychological support for the unemployed. 
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