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Дисертаційне дослідження Н. М. Місячної присвячене актуальній та 

важливій для сучасного суспільства загалом і психологічної науки, зокрема, 

проблемі психологічної готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання. Це виявляється особливо важливим у світлі сьогодення, а 

саме: динамічність ринку праці, вимушена міграція, поява нових професій 

збільшує кількості безробітних дорослого віку та вимагає від них вимушено 

змінювати професію та перенавчатися, щоб бути конкурентоспроможними на 

ринку праці. Тому визначення структури психологічної готовності 

безробітних до зміни професії та перенавчання дасть змогу не лише 

розширити наукове уявлення про її чинники та зміст, а й дозволить 

використовувати нове знання у психології та соціальній роботі, спрямованої 

на підтримку безробітних в процесі зміни професії та перенавчання. Отже, 

актуальність дисертаційної роботи Н. М. Місячної не викликає сумніву.

Структура дисертаційного дослідження має всі необхідні елементи та 

складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

і додатків. Основні методологічні позиції дослідження дисертанткою 

викладено коректно, чітко визначено його об’єкт і предмет, а завдання 

дослідженням підпорядковані досягненню поставленої мети. Методи 

дослідження адекватні поставленим завданням, відрізняються надійністю та 

валідністю, а у сукупності дозволяють системно дослідити визначену 

проблему.
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Надійність і вірогідність результатів дослідження забезпечена 

методологічною обґрунтованістю вихідних положень, критичним аналізом 

стану досліджуваної проблеми, використанням широкої джерельної бази (229 

джерел, з них 57 іноземною мовою) та комплексу взаємопов’язаних методів 

наукового пізнання, репрезентативністю вибірки, поєднанням кількісних та 

якісних методів аналізу даних.

Наукова новизна отриманих результатів дослідження є очевидною та 

полягає в тому, що здобувачем 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; 

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.

Загалом дисертаційне дослідження Місячної Наталії Миколаївни 

відзначається чіткістю і логічністю на всіх етапах його виконання -  як на 

етапі обґрунтування наукового апарату дослідження (визначенні 

актуальності теми, об’єкта, предмета, мети і завдань дослідження, презентації 

його методологічної бази і методів), так і при викладенні розділів дисертації 

та її висновків.

У першому розділі «Проблема професійних змін у  дорослому віці» 

представлено результати теоретико-методологічного аналізу підходів до 

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.

Детально проаналізовано структурну модель психологічної готовності 

безробітних до зміни професії та перенавчання, яка містить чотири 

компоненти: мотиваційний, орієнтаційно-цільовий, когнітивно-

компетентнісний та емоційно-вольовий. 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

Теоретичний аналіз існуючих у зарубіжній та вітчизняній 

психологічній літературі підходів до тлумачення головних понять



досліджуваної проблеми є ґрунтовним, відзначається глибиною та повнотою 

розгляду.

У другому розділі «Емпіричне дослідження соціально-психологічних 

чинників готовності безробітних до зміни професії та перенавчання» 

описано організаційні засади експериментального дослідження, обґрунтовано 

добір методичного інструментарію, здійснено розширений опис вибірки та 

інтерпретовано основні його результати.

Дисертанткою достатньо чітко визначено особливості психологічної 

готовості, типології безробітних громадян та встановлено їхній вплив на 

особистість. На підставі аналізу емпіричних даних виявлено особливості 

змістовного наповнення показників психологічної готовності до зміни 

професії та перенавчання у різних групах осіб, залежно від віку безробітних, 

виявлено значущі відмінності за статтю та зв’язок між підтримкою близьких 

та якістю життя.

За результатами емпіричного дослідження констатовано, 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.

У третьому розділі «Програма соціально-психологічної підтримки 

безробітних громадян» висвітлено загальні положення програми, визначено 

мету, основні принципи, завдання та етапи, розкрито зміст процесу надання 

соціально-психологічної підтримки.

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.

Загальні висновки в стислому вигляді підсумовують результати 

дисертаційної роботи та свідчать про досягнення поставленої мети 

дослідження, реалізацію його завдань, та окреслюють перспективи проведення 

наукових студій стосовно подальшої розробки проблеми. Висновки є науково 

обґрунтованими, чітко сформульованими, викладеними достатньо повно і в 

необхідній логічній послідовності.

Позитивної оцінки заслуговує те, що результати представленого 

дослідження впроваджені у навчальний процес факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у рамках 

дисциплін «Психологія успіху», «Соціальна політика в галузі соціальної 

роботи», «Соціальна робота у сфері перепідготовки та підвищення 

кваліфікації» (довідка № 016/667 від 05.11.2015 р.); у діяльність фахівців із 

соціальної роботи, які працюють із безробітними громадянами (в тому числі 

із вимушеними переселенцями) і є клієнтами Голосіївського Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (довідка № 1135 від 21.10.2015 

р.); у діяльність Голосіївського районного центру зайнятості (довідка № 21- 

6362 від 28.10.2015 р., довідка № 21-499 від 17.04.2019 р.)

Автореферат адекватно відображає основні теоретико-методологічні 

положення дисертації, її зміст, результати емпіричних вимірів і реалізованих 

психологічних заходів.

Висновки дисертації відображають основні здобутки теоретичної та 

емпіричної роботи дисертантки, розкривають ступінь розв’язання нею 

поставлених дослідницьких завдань та визначають перспективи подальших 

наукових досліджень в ініційованому напрямі.

Результати дисертаційного дослідження пройшли належну апробацію. 

Дисертанткою опубліковано 8 статей, серед яких 6 статей у наукових 

фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України, 1 

публікація -  у зарубіжному науковому періодичному виданні, 1 стаття -  в



інших виданнях, в яких повною мірою відображено результати проведеного 

дослідження. Теоретичні та емпіричні напрацювання Н. М. Місячної 

достатньою мірою представлені на 5 міжнародних науково-практичних 

конференціях.

Разом із цим, потрібно зазначити, що дисертація Місячної Наталії 

Миколаївни не позбавлена деяких недоліків і має положення, які можуть 

послугувати підставою для дискусії, а саме:

1. У першому розділі дисертації наводиться шерег теоретичних та 

емпіричних розвідок з проблеми дослідження (стор. 20-42). При всьому 

розмаїтті досліджень науковців недостатньо вивченими насьогодні 

залишаються питання готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання. Вважаємо недостатньо чітко обґрунтованою власну позицію 

авторки щодо пояснювального потенціалу проаналізованих підходів.

2. Авторка оминула увагою зв’язок фаху освіти з профілем професійної 

діяльності (чи за фахом людина працювала до звільнення), а це може також 

визначати готовність до перенавчання. Завдяки цьому робота набула б 

більшої ґрунтовності.

3. У висновках досить мало представлено вагомих результатів щодо 

відмінностей показників безробітних міста Києва та вимушених 

переселенців, оскільки результати є цікавими та дійсно новими.

4. У третьому розділі доцільно було б більш повно здійснити опис 

результатів реалізації програми соціально-психологічної підтримки, а саме не 

зрозуміло, робота проводилась з усіма групами респондентів одночасно, чи 

ні.

5. Недостатньо уваги, на нашу думку, приділено наявності та проявам 

професійних деформацій у тимчасових безробітних, які можуть відбуватись 

на емоційному, потім когнітивному та поведінковому рівнях, від прояву 

психологічних до появи психосоматичних симптомів, можуть виступати як 

професійна індиферентність, професійний маргіналізм та професійне 

вигорання, та впливати на готовність до зміни професії та перенавчання.



Перелічені недоліки та зауваження не впливають на загальну високу 

оцінку роботи та не зменшують її наукову, практичну значущість та цінність, 

а є побажаннями для врахування у подальшій роботі дисертантки.

Враховуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що 

дисертаційна робота Місячної Наталії Миколаївни «Соціально-психологічні 

чинники готовності безробітних до зміни професії та перенавчання» 

заслуговує на позитивну оцінку як самостійне психологічне дослідження, що 

має практичну цінність, теоретичну значущість, наукову новизну. Робота є 

цілісною, завершеною працею і відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, та вимогам МОН 

України, які висуваються до кандидатських дисертацій, а її авторка -  

Місячна Наталія Миколаївна -  заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 -  соціальна 

психологія; психологія соціальної роботи.
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офіційного опонента
на дисертаційне дослідження Місячної Наталії Миколаївни 

«Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни 
професії та перенавчання», подане на здобуття наукового ступеня 
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Сучасна політико-економічна ситуація в українському суспільстві 

поглиблює і без того гостру проблему зайнятості населення. Особливо 

важливого значення набуває готовність безробітних до змін. З огляду на 

сказане, дисертаційне дослідження Місячної Н. М. є своєчасним та 

актуальним.

Дисертацію присвячено теоретичному та емпіричному дослідженню 

соціально-психологічних чинників готовності безробітних до зміни професії 

та перенавчання. Практичне значення дослідження соціально-психологічних 

чинників готовності безробітних до зміни професії та перенавчання зумовлено 

необхідністю розв’язання низки суперечностей: між сформованою в особи 

готовністю до конкретної предметної діяльності й об’єктивною неможливістю 

її реалізувати; 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.

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

«Соціальна робота у сфері перепідготовки та підвищення квалісЬіканії»,

«Соціальна політика в галузі соціальної роботи».
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Необхідно відзначити чітку структурованість роботи та логічну 

послідовність викладання матеріалу дослідження. Визначені об’єкт та предмет 

відповідають проблемі дисертаційного дослідження, а встановлена мета -  

змісту роботи.

Виклад матеріалу першого розділу свідчить про ґрунтовність і 

ретельність проведеного теоретичного аналізу, що у повній мірі висвітлює 

стан сучасної наукової розробки проблеми, акцентує увагу на суперечних та 

малодосліджених її аспектах. Узагальнюючи теоретико-методологічний 

аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури Місячна Н. М. визначила 

структурні компоненти психологічної готовності та провідні соціально- 

психологічні чинники її формування.

У другому розділі «Емпіричне дослідження соціально-психологічних 

чинників готовності безробітних до зміни професії та перенавчання» 

дисертанткою висвітлено результати емпіричної частини дослідження, 

спрямованого на виявлення особливостей психологічної готовності 

безробітних до зміни професії та перенавчання та чинників її формування.

У тексті дисертації Місячна Н. М. досить детально описує процедуру 

емпіричного дослідження та обґрунтовує вибір методів дослідження. Для 

вивчення соціально-психологічних чинників готовності безробітних до зміни 

професії та перенавчання застосовано достатню кількість психодіагностичних 

методик.

Емпірично встановлено, 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.

Встановлено, що 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. Усвідомлення наявності 

інституційної соціальної підтримки сильно пов’язане з мотиваційним 

компонентом і створює умови, що допомагають безробітному в пошуку 

нового, більш позитивного і конструктивного бачення своєї життєвої 

перспективи, актуалізує потреби у виборі та зміні професії. Інформаційна 

компетентність має сильні зв’язки з когнітивно-компетентністним 

компонентом, що свідчить про вміння безробітного користуватися 

інформаційними технологіями, з метою пошуку професії. Включеність у 

соціальні мережі сильно пов’язана з орієнтаційно-цільовим компонентом та 

розкриває досвід таких самих безробітних (успішних та неуспішних). 

Соціально-психологічна підтримка сім’ї та родичів сильно пов’язана з 

емоційно-вольовим компонентом, оскільки формує позитивне емоційне тло, 

спонукає безробітного усвідомлено та обґрунтовано прийняти рішення щодо 

зміни професії та перенавчання.

Дисертанткою визначено, що індивідуальне рішення вимушених 

переселенців змінити професію визначають мотиваційний (розмір заробітної 

платні, структурованість роботи) та когнітивно-компетентнісний компоненти 

(можливість застосування власного досвіду та знань у майбутній професії); 

індивідуальне рішення безробітних, звільнених за ініціативи організації, 

визначає когнітивно-компетентнісний компонент (можливість зростання, 

можливість бути корисним для людей та структурованість роботи); 

індивідуальне рішення безробітних, звільнених за власним бажанням, 

визначає емоційно-вольовий компонент (професійне вигорання та моральна 

втома), що має практичну значущість.

Теоретичне узагальнення та експериментальне вивчення соціально- 

психологічних чинників готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання дали змогу розкрити їх психологічний зміст та особливості 

проявів.

У третьому розділі, узагальнюючи дані емпіричного дослідження, 

дисертантом описано розроблену та апробовану «Програму соціально-



психологічної підтримки безробітних громадян», яка враховує соціальний 

запит, соціальні базові установки безробітних, необхідні індивідуально- 

психологічні особливості осіб та має очевидну практичну значущість.

Важливо, що 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.

Аналізуючи дані виконаної роботи, дисертантом доведено, що, завдяки 

реалізації авторської програми у безробітних спостерігається підвищення 

рівня соціально-психологічної готовності. Це стосується мотиваційного 

компоненту (збільшилися показники «прагнення до досягнень», 

«самовдосконалення», «розмаїття та зміни»), орієнтаційно-цільового 

компоненту (спостерігається налаштування на «зміну професійної Я- 

концепції»), часткові зміни в когнітивно-компетентнісному компоненті 

(«налаштованість на навчання», «відкритість до нових знань»), емоційно- 

вольовому компоненті (спостерігається зниження тривожності, напруженості, 

підвищення рівня соціальної сміливості та самооцінки).

Перспективою подальших досліджень дисертантки може бути 

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, що є досить 

важливим та теоретично і практично значущим.

В цілому аналізовану роботу можна вважати новим, цікавим, науково- 

практичним дослідженням. Отримані результати мають практичне значення, а 

розроблена програма соціально-психологічної підтримки безробітних 

громадян, може бути використана в діяльності роботи районних філій 

Київського міського центру зайнятості.



Загальна оцінка дисертаційної роботи безперечно, позитивна.

Однак, як будь-яке дослідження, іцо має характер живого пошуку, дана 

робота дає простір для зауважень і побажань:

1. У меті дисертації автором заявлено визначення структури 

соціально-психологічних чинників, які зумовлюють ступінь психологічної 

готовності до зміни професії та перенавчання у безробітних, але у висновку 

номер два і три автор апелює лише до провідних соціально-психологічних 

чинників та складових психологічної готовності, не визначаючи їх структури. 

Кореляційні зв’язки між соціально-психологічними чинниками та структурно- 

функціональними компонентами психологічної готовності до зміни професії 

ми не вважаємо достатнім підґрунтям для аплеляції до структури, адже вона 

передбачає також розроблення і підтвердження моделей організації 

функціональних відносин між елементами, для емпіричного виявлення яких 

кореляційного аналізу недостатньо.

2. У роботі використано надзвичайно цікаву вибірку, яка складалася 

з безробітних громадян міста Києва та вимушених переселенців. Порівняльне 

дослідження двох зазначених категорій дало, на наш погляд, ряд цікавих і 

науково цінних результатів. Але, нажаль, ці результати не знайшли 

відображення ні у науковій новизні ні у висновках.

3. Встановлення автором того, що готові змінити та реалізувати свої 

знання, вміння, навички в майбутній професії ті безробітні, яким професія не 

подобається, які не отримали бажаного від професії, або через невелику 

заробітну платню, професійне вигорання, моральну втому є загальновідомими 

науковими фактами, і, на наш погляд, не потребували окремного винесення у 

висновки. Натомість, цікаві результати кластеризації, на підставі якої 

підтверджено виділення типів безробітних громадян не отримали вагомого 

висвітлення у висновках.

4. У третьому розділі для статистичної перевірки використано 

критерій и -  Манна-Уїтні, який призначено для перевірки двох незалежних 

вибірок. У випадку перевірки ефективності програми впливу, де



діагностується одна і та сама вибірка два рази (до і після впливу), вважаємо, 

що більш доцільним було б використання непараметричного критерію 

порівняння двох залежних вибірок, а саме: критерію Т-Вілкоксона.

Тим не менш, відмічені зауваження, а деякі з них можна розглядати як 

побажання, не впливають на загальну позитивну оцінку дисертації Місячної 

Наталії Миколаївни, яка є актуальною для сучасної психологічної науки та 

соціально-психологічної практики, відзначається науковою новизною, 

теоретичною та практичною значущістю.

Дисертацію в цілому характеризує коректний науковий стиль, 

логічність, чітка аргументація, достатньо переконливі докази емпіричних 

результатів.

Видані автором наукові статті відбивають основний зміст дисертації. 

Виклад змісту основних положень у дисертації та авторефераті є ідентичними.

Таким чином, можна вважати, що дисертаційна робота «Соціально- 

психологічні чинники готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання» за своєю теоретичною значущістю, науковою новизною та 

практичною спрямованістю отриманих результатів відповідає вимогам 

пунктів 11 та 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№567, а Місячна Наталія Миколаївна заслуговує присудження їй наукового 

ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 -  соціальна 

психологія; психологія соціальної роботи.
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