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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, Київ, 

2019.  

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.  

Теоретико-методологічний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури  

дозволив визначити, що 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. 

Розроблена 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-концепції; 

спрямованість на встановлення нових завдань та постановки нових цілей; 

спрямованість на встановлення нових соціальних зв’язків (орієнтаційно-
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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). 

Узагальнення результатів теоретичного аналізу літератури дало 

підстави виокремити провідні соціально-психологічні чинники готовності 

безробітних 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. 

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. 

На підставі результатів емпіричного дослідження 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. 

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: мотиваційним, орієнтаційно-цільовим, когнітивно-

компетентснісним та емоційно-вольовим.  
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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. 

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. 

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). 

Виявлено особливості змістовного наповнення показників 

психологічної готовності до зміни професії та перенавчання залежно від віку 
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безробітних, а саме особи від 25 до 35 років мають більш сформовану 

готовність змінити професію, ніж особи після 45 років.  

Визначено 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 для суспільства. Психологічна готовність чоловіків до 

зміни професії, насамперед, пов’язана з задоволеністю професією, високою 

заробітною платнею. 

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. 

Ключові слова: безробіття, безробітний, вимушені переселенці, 

психологічна готовність, соціально-психологічні чинники, професійна 

переорієнтація, програма соціально-психологічної підтримки безробітних. 
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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 practical importance of the 

presented research is conditioned by the need to resolve a number of 

contradictions: between an individual’s readiness for a specific subject activity and 

his/her objective inability to implement it; between the prestige and fashion for 

some professions and the real needs and demands of society for highly qualified 

specialists, including working professions; between the existing theories and 

concepts of unemployment in industrial society and their only partial practical 

relevance in the conditions of modern informational society. 

The performed theoretical and methodological analysis of national and 

foreign literature allowed us to determine the main approaches to the study of the 

“psychological readiness” concept: personal and functional. Psychological 

readiness is a complex personal formation, a multi-level structure of personal traits, 

properties and states that allow an agent to successfully perform certain activities 

and it has the following structural components: motivational, goal-oriented, 

cognitive-competent and emotional-volitional. 
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The developed theoretical model of psychological readiness of unemployed 

people to change their professions and to retraining contains the following 

components: a) striving for achievement and changes; the need for self-

improvement, self-affirmation and acknowledgment; the need for work 

remuneration and good labour conditions (the motivational component); b) focus 

on changing professional self-concept; on setting new goals and objectives; focus 

on establishing new social ties (the goal-oriented component) c) awareness on an 

opportunity to implement their knowledge, skills, competencies in a future 

profession; openness to new knowledge; self-development (the cognitive-

competence component); d) emotional stability; social courage; self-control, 

discipline, radicalism, self-sufficiency, persistence (the emotional-volitional 

component). 

By summarizing the results of the performed theoretical analysis of the 

scientific literature, we determined the leading socio-psychological factors 

influencing unemployed people’s readiness to change their professions and to 

retraining, namely: awareness on institutional social support for the unemployed; 

informational competence in employment and retraining; personal participation in 

the specialized social networks; existing social and psychological support from 

relatives and loving ones. 

The performed empirical study revealed that an individual’s psychological 

readiness to change their profession and to be retrained depends on the content of 

motivational, orientation-goal, cognitive-competence and emotional-volitional 

components of their attitude to own unemployment and the balance of these 

components.  

Basing on the empirical study results, we determined the substantive 

components of psychological readiness that determine one’s individual decision 

about change of his/her profession and retraining: subjective satisfaction with the 

profession, orientation to one’s professional experience and employment history, 

possibility of personal growth, opportunity to be useful for people, motivation of 

self-improvement. 
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The social-psychological factors (awareness on institutional social support, 

informational competence, participation at social networks and social-

psychological support) are related with the structural and functional components of 

psychological readiness to change a profession and to be retrained: motivational, 

gaol-orientation, cognitive-competence and emotional-volitional. 

Awareness on institutionalized social support is strongly linked to the 

motivational component and creates the conditions that help the unemployed to 

find a new, more positive and constructive vision of their life prospects, actualize 

the needs for choosing and changing their professions. 

Informational competence has strong links with the cognitive-competence 

component, which show unemployed people’s ability to use informational 

technologies in order to seek a profession. Social inclusion is also strongly linked 

to the cognitive-competence component and reveals the same unemployed people’s 

experience (successful or unsuccessful). Social and psychological support from 

families and relatives is strongly linked to the emotional-will component because it 

forms a positive emotional background, encourages the unemployed to make 

informed decisions about changing their professions and retraining. 

The specific influence of social and psychological factors on the 

psychological readiness was also determined; namely, institutional social support 

(unemployment benefits, humanitarian aids, etc.) and social and psychological 

support can make lower the motivation for achievement and changes, which leads 

to a person’s unwillingness to work. 

Individual decisions of internally displaced persons to change their 

profession are determined by the motivational (salary amount, structured work) 

and cognitive-competence components (possibility to use their own experience and 

knowledge in a future profession); individual decisions of the unemployed, 

dismissed at an initiative of their organizations, are determined by the cognitive-

competence component (opportunities for personal growth, ability to be useful for 

people and structured work); individual decisions of the unemployed, left at their 
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own accord, are determined by the emotional-volitional component (professional 

burnout and moral fatigue). 

The indicators of psychological readiness to change a profession and to 

retraining have different meanings depending on the unemployed people’s age; 

namely, persons from 25 to 35 years are more willing to change profession than 

persons after 45 years. 

The performed correlation analysis identified significant differences by 

gender; women are more willing to change their professions and to be retrained. 

Such readiness is mainly related to professional burnout and absence of 

opportunities for professional development. Women with high skills and a sense of 

usefulness to society are not ready to change their professions. The psychological 

readiness of men to change their profession is, first and foremost, related to job 

satisfaction and high salary. 

After participation in the proposed program of social-psychological support, 

the unemployed have undergone significant changes in the content of their 

psychological readiness, namely: their motivation for changes grew; they became 

aware on their value as specialists, disclosed their qualities that could be applied in 

another profession and balanced their emotional-volitional sphere. The 

unemployed understand better the structure and purposes of social institutions 

aimed at their support and employment; their informational competence is higher; 

the unemployed created social bonds through the exchange of experience, mutual 

support and information sharing. The program effectiveness was confirmed with 

the pre- and post-training surveys, which revealed the dynamics of changes during 

the work. 

Keywords: unemployment, unemployed, internally displaced persons, 

psychological readiness, social-psychological factors, professional reorientation, 

program of socio-psychological support for the unemployed. 
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ВСТУП 

 

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, 
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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;  

- 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». 
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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, 
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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); 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 
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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 
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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.  

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.).  



19 
 

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 містить 229 найменувань, з них 57 – іноземною мовою. 

Основний зміст роботи викладено на 175 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації – 233 сторінок. Робота містить 43 таблиць (на 15 сторінках), 7 

рисунків (на 3 сторінках) та 8 додатків. 
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РОЗДІЛ I 

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗМІН У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ 

 

1.1. Проблема безробіття як необхідність змін у сфері професійної 

діяльності 

У науці є достатньо велика кількість досліджень, які стосуються 

проблеми безробіття. Більшість вчених визначають, що безробіття має 

негативний вплив на особистість та членів його родини, а саме призводить до 

погіршення відносин в сім’ї, агресії, частих конфліктів та розлучень 

(М. Аргайл, К. Леана і Д. Фельдман) [16, 80]; погіршення здоров’я 

(М. Бреннер, Е. Лахельма, С. Маніла) [98, 177]; спричинює професійні кризи 

(А. Барбер, М. Бендюков, А. Вайнфілд, Н. Глуханюк, І. Городецька, 

М. Дмітрієва, Дж. Дозьє, Б. Ешфорт Л. Кален, Р. Каталано, Р. Лазарус, 

Дж. Летек, Н. Михайлова, Ю. Павлов, Л. Пельцман, О. Рудюк, Т. Чуйкова, 

А. Сакс, М. Тіджман, Н. Фізер, С. Фінеман, Б. Хьюстон) [23, 31, 34, 40, 98, 99, 

109, 128, 163].  

М. Бендюков розробив концепцію і стадіальну модель професійної 

кризи безробітних [23]; А. Дьомін розглядав безробіття як індивідуальну 

кризу зайнятості [37]; Н. Саврілова досліджувала психологічні стратегії 

подолання кризи зайнятості у безробітних [129]; О. Рудюк досліджував 

особистісносмислові детермінанти переживання професійних криз у 

безробітних [128] та ін. 

У своїй теорії М. Jahoda підкреслює, що, крім явних, прямих 

функціональних ознак роботи, як власне заробіток на життя, існують також 

латентні переваги, які слугують підтримкою для зв’язку з реальністю. Вона 

виділяє п’ять прихованих переваг: часова структура, соціальні контакти 

(причетність), зовнішні цілі (смисли), статус та ідентичність, вимушена 

діяльність (забезпечує активність суб’єкта) [205].  

К. Леана і Д. Фельдман у своєму дослідженні зафіксували негативний 

вплив безробіття на сім'ю. Так, автори встановили, що чоловік та жінка, 
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втративши роботу, часто проявляють меншу згуртованість і взаємну 

підтримку, ніж раніше, у зв'язку з цим, частіше виникають конфлікти. 

Відзначається, що безробітні віддаляються від сім'ї, залишають її або 

розлучаються в 3-4 рази частіше, ніж ті, хто працює, на підставі чого автори 

роблять висновок про значну загрозу безробіття сім'ї [80]. 

І. Городецька, М. Дмитрієва, Л. Пельцман, Д. Фельдман, Т. Чуйкова 

приділяли увагу впливу рівня домагань, структурі трудової мотивації та 

локус контролю особистості після втрати роботи [34, 40, 80, 109, 163]. 

Н. Михайлова в дослідженні виділила особистісні риси безробітних жінок: 

занижена самооцінка, тривожність, песимізм, заклопотаність, практичність, 

здатність до абстрагування, екстернальний локус контролю [99]. 

О. Александрова, О. Боголюбова, Н. Васильєва зазначають, що на зміну 

психологічному стану безробітного впливають не тільки зовнішні чинники 

(соціальний статус, рівень заробітної плати, сімейні обставини), але й 

внутрішні (локус контроль, рівень домагань та самооцінка) [8].  

Науковці (С. Дановський, А. Дьомін, О. Мандрикова, М. Удальцова та 

інші) у своїх працях визначали загальні особистісні якості, які властиві 

клієнтам центру зайнятості: конформність, високий рівень тривожності й 

неспокою; консервативність; зниження комунікативних схильностей; 

песимістичність, відокремленість, часті сумніви й підозрілість, зумовлені 

низькою самооцінкою, складнощами адаптації до втрати роботи, висока 

ригідність, екстернальний локус контроль [35, 37, 97, 154]. 

С. Дановський виділяє сукупний портрет безробітного, який має 

загальні психологічні якості: невисокий рівень соціальної сміливості; 

покірність; поступливість; конформність; песимістичність; підозрілість, 

недовіра: високий рівень тривоги та неспокою; досить добре розвинутий 

інтелект; обов’язковість у виконанні соціальних норм поведінки [35]. 

Російський вчений О. Гладков в дисертації писав (2012), що втрата 

роботи – це кризова, стресова подія в житті людини, тому необхідно вивчати 

особистісні передумови позитивної соціальної адаптації людини в цих 
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умовах. Неадаптивний стиль психологічних захистів у безробітних більш 

виражений, ніж у людей, що працюють. Вони частіше вдаються до таких 

захисних реакцій, як соматизація, регресія, уникнення, іпохондрія, пасивна 

агресія. У захисному поводженні безробітних зустрічаються такі неадаптивні 

захисні реакції, як відреагування, коли вони діють без урахування наступних 

негативних наслідків; та пасивна агресія, яка виражена в непрямій агресії до 

інших людей, що може перешкоджати безробітним у сфері налагодження 

соціальних контактів, конструктивної поведінки в рамках спілкування з 

іншими людьми. У поведінці безробітних людей, в стресовій ситуації, 

з'являються реакції соматизації та іпохондрії, які проявляються в тілесних 

симптомах, скаргах на здоров'я і самопочутті, що також не сприяє позитивній 

адаптації в соціумі. Також можна говорити про переважання фантазій та 

занурення в себе, в захисній поведінці безробітних, що дозволяє їм вирішити 

внутрішній конфлікт й отримати задоволення, але лише у віртуальній 

площині. Такі показники, як стать, вік не впливають в даній вибірці на 

процес адаптації й не мають диференційованого впливу. Це говорить про те, 

що ситуація втрати роботи буде впливати на стиль захисної поведінки й 

адаптацію особистості більшою мірою, ніж гендерні, вікові та індивідуально-

типові особливості [30]. 

І. Подушкіна досліджувала проблему безробіття через показник якості 

життя. За загальним показником якості життя безробітні та ті громадяни, 

котрі працюють, не мають відмінностей, вони виявляються лише у різних 

життєвих сферах особистості. Зокрема, особливістю суб'єктивної оцінки 

якості життя безробітного є одночасне її зниження у фізичній та 

психологічній сферах, також у сфері соціальних та духовних 

відносинах [115].  

Існують психологічні чинники, що впливають на оцінку якості життя 

безробітних, які включають: «Проблеми з внутрішнім світом» (неприйняття 

себе, зниження самооцінки, емоційний дискомфорт); «Проблеми з соціумом» 

(дезадаптація, неприйняття інших, соціальна фрустрованість); «Проблеми з 
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самореалізацією» (знижене прагнення до досягнення, збереження власної 

індивідуальності). До числа основних внутрішніх ресурсів особистості, 

розвиток яких сприяє адекватному сприйняттю ситуації втрати роботи й 

успішності працевлаштування, відносяться: емоційна стійкість, прийняття 

себе та інших, інтернальність в області виробничих та міжособистісних 

відносин, адекватна самооцінка, прагнення до постановки й досягнення 

життєвої мети [115]. 

Л. Башук в дисертаційній роботі визначила, що безробіття для 

особистості – це порушення психологічної рівноваги, загострення внутрішніх 

суперечностей, відсутність засобів до існування, зростання психологічної 

напруги [20]. 

В. Пасічна у дисертаційній роботі (2018) дослідила організаційно-

психологічні детермінанти адаптації безробітних на етапі професійної 

перепідготовки за такими компонентами, як: індивідуально-психологічний 

потенціал адаптації, мотиваційний, соціально-психологічний, професійний, 

емоційно-вольовий. Нею розроблено концептуальну модель психологічного 

супроводу вторинної адаптації безробітних на етапі перепідготовки [107]. 

К. Аксенченко в дисертаційній роботі (2018) виділила соціально-

психологічні чинники професійної реадаптації безробітних в умовах 

сучасного соціуму: на інтраперсональному рівні – інноваційний та 

реалізаційний стилі реагування на ситуацію професійного виключення й 

активна стратегія її вирішення; толерантність до невизначеності; актуалізація 

особистісного адаптивного потенціалу (нервово-психічної стійкості, 

комунікативних здібностей, моральної нормативності); професійні мотиви 

активності, самореалізації, пізнання, досягнення успіху з позитивною 

емоційною та вольовою регуляцією; відповідність індивідуально-

психологічного профілю обраній професії; здатність до трансформації 

професійного досвіду; готовність до професійного навчання та професійного 

зростання. На інтерперсональному рівні – включеність в соціальний час; 

застосування високоадаптивних стратегій поведінки у ситуації безробіття; 
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наявність інструментальної, психологічної підтримки; розширена мережа 

соціальної підтримки; інтеграція у професійне середовище та апробація 

нових моделей поведінки; встановлення нових зв’язків та соціальних 

ідентичностей; реалізація соціально-психологічної та професійної 

компетентності; проектування професійного шляху та реалізація спектру 

професійних ролей; реалізація конструктивного досвіду професійної та 

соціальної взаємодії; гнучкість та мобільність соціальної поведінки; 

ефективна соціальна інтеграція [4]. 

О. Киричук у своїй роботі писав, що ситуація безробіття належить до 

психологічних ситуацій, що травмують – стресогенних, таких, що 

викликають зміни у самосвідомості людини, яка втратила роботу. 

Перебування у ситуації безробіття, спричиняє значні зміни у Я-концепції 

безробітного. Ці зміни можуть мати позитивний характер і тоді відбувається 

позитивна трансформація Я-концепції. Та негативний характер: погіршення 

самоставлення, невротизація особистості безробітного, зменшення 

інтегрованості та конгруентності Я-концепції, створення фіктивної Я-

концепції. Такі безробітні перебувають у стані дезадаптації. Форми 

дезадаптації можуть бути різними, зокрема: хронічне відчуття тривоги; 

невротичні розлади (субдепресивні стани, депресії, психосоматичні 

порушення); загострення акцентуацій, втрата віри у власні сили (власну 

здатність вирішити свої проблеми); втрата віри у майбутнє (відчуття 

невизначеності), що є порушенням психічного здоров’я [62]. 

К. Мілютіна розглядала проблеми формування, реалізації та зміни 

життєвої стратегії особистості. Нею виявлено, систему взаємозв'язків між 

життєвою стратегією, життєвим стилем, життєвою перспективою та 

проаналізовано особливості Я-концепції, життєвого шляху особистості, 

життєві та ціннісні диспозиції сприйняття свого соціального статусу та 

життєві наративи в різних за соціальним статусом учасників: наркозалежних, 

безробітних протягом тривалого часу, безробітних, які проходять 

перенавчання, слухачів, які отримують другу вищу освіту та представників 
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групи кадрового резерву. Розроблена типологія адаптивних стратегій: 

захисна, регресивна, стабілізуюча, еволюційна, революційна [100]. 

С.  Тарасюк досліджувала феноменологію сенсожиттєвих орієнтацій 

безробітних. Вона виявила, що на вибір поведінкової стратегії безробітного 

впливають сенсожиттєві орієнтації безробітного, зокрема: локус контроль 

«Я», локус контроль «життя», цілі у житті, процес і результат життя 

безробітного та низька самооцінка. Низька самооцінка формує в людини 

відчуття невпевненості та загрозу від оточення, як наслідок безробітний 

стримує свою активність, тому що боїться що його не зрозуміють, не 

проявляє ініціативу і в результаті – не реалізує своїх можливостей [145]. 

О. Рудюк досліджував смислодіяльнісні детермінації переживання 

кризи у безробітних. Він дослідив, що у переживанні кризових ситуацій, що 

пов’язані з втратою роботи, важливу роль відіграє така особистісна 

характеристика як інтернальний локус контроль [128].  

Серед причин безробіття істотну роль відіграють такі явища, як 

невідповідність професійної підготовки фахівців, недостатність 

усвідомленого сприйняття ними сучасних професійних вимог та потреб 

роботодавців, а відтак і їх не конкурентоспроможність на ринку праці. 

Безробіття в складних соціально-економічних умовах призводить до суттєвих 

психологічних труднощів особистості, пов’язаних, зокрема, із нездатністю 

безробітної людини коректно оцінити ситуацію й причини втрати роботи та 

виявити активну особистісну поведінку в професійній перепідготовці [107]. 

Безробіття як соціальна проблема є об’єктом соціальної роботи, 

здійснюваної як у межах національних програм подолання безробіття, так і у 

формі діяльності закладів соціального обслуговування безробітних – 

регіональних центрів зайнятості. Безробіття негативно впливає на всіх його 

членів, викликаючи зростання рівня захворювань, сприяють появі інших 

проблем: алкоголізму, наркоманії, розлучень, насильства тощо. Вихід 

людини з кризової ситуації, її реалізація, гідне життя в суспільстві є основою 

соціальної роботи з безробітними, спрямованої на підвищення здатності 
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адаптуватися до нових та складніших життєвих умов. Соціальний працівник 

постає як посередник між державою та клієнтом й покликаний бути 

захисником прав громадян. Необхідність такого посередництва зумовлена 

тим, що держава завжди є тією інстанцією, що гарантує правовий та гідний 

способи існування людей. Зворотною реакцією людини, яка не отримує 

гідних гарантій у стабільності робочого місця, виплаті зарплати, є 

відчуження, асоціальна поведінка, психологічна криза. Соціальний працівник 

з урахуванням знання соціальних закономірностей й різної форми їх 

практичної реалізації адаптує інтереси держави та людини. Допомога 

соціального працівника спрямована безпосередньо на захист прав та 

інтересів безробітного, поліпшення умов його життя, зняття небажаних 

психічних станів. Опосередковану допомогу надають через роботу в 

соціальному оточенні безробітного (сім’я, друзі, родичі), через різні державні 

фонди й організації [3].  

Складна ситуація на ринку праці протягом останніх років збільшує 

кількість безробітних працездатного віку. Дослідники О. Киричук, 

С. Тарасюк, В. Синявський визнають, що до наслідків на макросоціальному 

рівні відносять: бідність населення, вимушені міграції, зростання соціальних 

патологій та проявів асоціальної поведінки, нестабільність та посилення 

соціальної напруги. До наслідків безробіття на мікросоціальному рівні 

науковці відносять: обмеження соціальних можливостей індивіда; 

відсутність заробітку; втрату соціальних зв’язків; безробіття впливає на 

стосунки в сім’ї; та руйнує професійний потенціал особистості, оскільки 

безробітний, щоб задовольнити свої потреби, змушений шукати будь-якого 

заробітку, забуваючи про роботу за спеціальністю. Наслідки безробіття на 

психологічному рівні: розгубленість; пасивність; споживацька позиція; у 

безробітних немає вираженої особистої й соціальної активності; 

фрустрованість; невміння і нездатність адаптуватися у соціально-

економічних умовах, що різко змінилися [62, 135, 145].  
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Дорослий вік є насиченим в професійному аспекті самореалізації. На 

цьому відрізку життєвого шляху особистість, здійснивши вдале професійне 

самовизначення та маючи суттєвий професійний досвід, досягає 

професіоналізму. Професіоналізм характеризується високим рівнем 

опанування якостей у професійній діяльності, внесення індивідуальних 

здобутків у професію, стимуляція в суспільстві інтересу до своєї праці. І саме 

втрата роботи в цьому віці стає для людини великим потрясінням [133]. 

У людей, які мають певну професію або спеціальність, певний 

життєвий та професійний досвід і в силу обставин змушені змінити вид 

професійної діяльності, спостерігаються пасивність, розгубленість, злість, 

розчарування. Багато з них перекваліфікацію сприймають, як життєву кризу. 

Вимушена перерва в роботі протягом тривалого часу послаблює мотивацію 

до праці, спричинює професійну декваліфікацію та неможливість 

задоволення власних потреб. 

Проблема професійних змін є актуальною та теоретично й практично 

значущою. Динамічні зміни, які відбуваються в усіх сфера життєдіяльності 

людини, вимагають від особи бути більш гнучким, швидко приймати 

рішення, адаптуватися до умов, які змінюються, бути готовим до постійного 

поглиблення знань, самовдосконалення, тобто бути мобільною. Сучасні 

технології безперервно змінюють якість та умови професійної діяльності, 

внаслідок чого людина змушена неодноразово опановувати нові способи й 

види діяльності, підвищувати рівень своєї кваліфікації або навіть змінювати 

місце роботи, чи професію [135]. 

Дослідженню проблемі готовності особистості до самореалізації та 

мобільності приділяли увагу психологи: К. Абульханова-Славська, 

Б. Ананьєв, А. Борисюк, Ю. Бохонкова, О. Блинова, Г. Вайзер, П. Горностай, 

Ю. Дворецька, Н. Завацька, І. Зимня, Е. Зеєр, Є. Клімов, М. Кліщевська, 

О. Краснорядцева, О. Леонтьєв, А. Маркова, Н. Михайлова, Л. Орбан-

Лембрик, М. Пряжников, С. Рубінштейн, Д. Узнадзе, П. Шавир, 

А. Штейнмец та ін. Професійну мобільність як готовність до змін у 
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професійному середовищі досліджували: Ю. Дворецька, О. Нікітіна, 

І. Нікуліна та ін. [112]. 

В умовах економічної кризи, суспільного динамізму, швидкості 

оновлення техніки й розробки сучасних технологій людина може декілька 

разів змінювати свій професійний статус, кваліфікацію, виробничий колектив 

та навіть професію.  

Л. Лесохіна, Л. Рибникова розглядають поняття професійної 

мобільності в контексті зміни професії: 1) з одного боку, це зміна професії, 

спричинена зовнішніми умовами, а саме: відсутність робочих місць, низька 

заробітна плата тощо; 2) з іншого, професійна мобільність зумовлена 

внутрішніми чинниками, а саме потреба у самоорганізації, самовизначенні та 

саморозвиткові, здатності швидко реагувати на зміни в соціумі [113]. 

Л. Шевченко характеризує професійну мобільність, як здатність 

швидко перебудовуватись в залежності від ситуації, оскільки найбільш 

ефективною здатністю особи в невизначеній та проблемній ситуації є 

гнучкість поведінки, що проявляється в його здатності вчасно змінювати 

стратегію або засіб дій відповідно до умов праці, що змінюються. При цьому 

показником гнучкості є швидкість зміни стратегій в залежності від зміни 

ситуації [113]. 

Л. Сушенцева стверджує, що основою професійної мобільності 

особистості є динамізм її мотиваційних, інтелектуальних і вольових процесів, 

завдяки чому створюється індивідуальне поле готовності до зміни професії 

[143]. 

Професійна мобільність, як тривалий процес, містить у собі процеси й 

відповідні соціальні дії: 1) набуття нового професійного статусу; 2) зміну 

професій або роду професійної зайнятості. Професійна мобільність є 

здатністю особистості реалізувати свою потребу в певному виді діяльності, 

що відповідає схильностям і можливостям з користю для суспільства, уміло 

переходити від одного виду діяльності до іншого, тобто проявляти свою 
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професійну компетентність, розширюючи й поглиблюючи характер 

діяльності [113]. 

Щоб діяти у постійно мінливих умовах ефективно, фахівець повинен, 

по-перше, мати такі якості, як креативність мислення, швидкість прийняття 

рішень, здатність до частого навчання та вміння пристосовуватися до нових 

обставин, стійкість до стресових ситуацій, уміння відслідковувати та 

правильно оцінювати стан довколишнього простору; по-друге – бути готовим 

до змін, тобто до того, що людина може внести суттєві зміни у своє життя й 

діяльність без будьякого втручання або тиску; по-третє – бути активною 

особистістю, оскільки соціально-професійна активність, як показник ступеня 

соціалізації особистості, проявляється не лише в пристосуванні особистості 

до інших професійних умов, а й спрямована на їхню зміну. Ступінь зміни цих 

умов є показником активності, а, отже, і мобільності фахівця в професійній 

сфері [113]. 

Для аналізу ситуації вибору професії важливо зрозуміти, як об’єктивні 

передумови її вибору трансформуються в особистісно значущі й активні 

спонукання, що спрямовують професійну діяльність. Людина не лише реагує 

на конкретні умови, об’єктивні обставини, імпульси середовища та 

суспільства, а й співвідносить їх із своїм індивідуальним життєвим досвідом 

[18]. 

Вибір й прийняття нової професії завжди кризовий, оскільки 

пов'язаний із розв'язанням низки суперечностей між індивідуальними й 

соціальними потребами особистості на вимогу ринку праці. В основному це 

стосується оцінки зовнішньої ситуації й відповідності своїх можливостей, 

інтересів та схильностей обраній професії [18]. 

Особистість, яка змінює професію, здійснює оцінку зовнішньої ситуації 

за наступними показниками: пільги, розмір заробітної платні, близькість до 

помешкання, зручність транспортного сполучення, графік роботи (змінний, 

сталий або вільний), умови праці, наявність шкідливих умов виробництва, 

надійність й престиж установи, міра відповідальності, можливість одночасно 
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з роботою навчатись у ЗВО, психологічний клімат у колективі, система 

заохочень та покарань (штрафи тощо) [18]. 

Б. Барчі узагальнивши результати дослідження науковців визначила, 

що на вибір професії впливають зовнішні чинники: економічна і політична 

ситуація в країні, зміни ринку праці, місце проживання; соціальна ситуація; 

соціальне середовище (освітнє, життєве, сімейне, емоційне, професійне); 

внутрішні: особливості психіки особистості; соціальний досвід; професійний 

досвід; особистісні особливості (усвідомлювані та неусвідомлювані мотиви, 

що залежать від інтересів, цілей, потреб; професійний інтерес, ціннісні 

орієнтації, вольові якості, передбачливість, рішучість, планування. 

асертивність) [18]. 

Важливою характеристикою особистості у процесі зміни професії є 

самостійність, тобто людина буде задоволена своїм професійним рішенням 

лише у тому випадку, коли вона буде сприймати це рішення як своє власне, а 

не нав'язане ззовні. В протилежному випадку безробітний буде відчувати 

злість, агресію та невдоволеність [18]. 

Досить змістовно виділено чинники успішного опанування новою 

професією у працях В. Зеєра. Автор виділяє: спрямованість особистості 

(мотиви, ціннісні орієнтації, професійну позицію, соціально-професійний 

статус); професійну компетентність (сукупність знань, умінь і способів 

виконання професійної діяльності; здатність проектувати свій професійний 

розвиток); професійно важливі риси, ті які визначають продуктивність, якість 

та результативність діяльності та професійно значимі психофізіологічні 

властивості (властивості, які розвиваються в ході освоєння конкретної 

діяльності) [49]. 

Однією з найважливіших особливостей професійної переорієнтації є 

наявність у її суб’єкта вже сформованих та закріплених у попередній 

діяльності досвіду, знань, вмінь та навичок і головне – професійно важливих 

особистісних якостей. Ще одна важлива риса переходу дорослої людини до 

нового виду діяльності – вікові, психологічні та психофізіологічні 
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особливості, а саме: зниження об’єктивних можливостей розвитку, якісні 

зміни особистості, утворення у неї певних психологічних структур, що 

відповідають вимогам певної діяльності. Велику роль в ситуації 

переорієнтації відіграє діапазон професійних та позапрофесійних інтересів, 

широта сфер діяльності, в яких людина випробувала свої сили й накопичила 

відповідні знання та вміння [2]. 

О. Киричук стверджує, що професійна орієнтація відіграє важливу роль 

у формуванні ефективної зайнятості населення через науково обґрунтований 

і усвідомлений вибір громадянами професій, створює передумови для 

отримання максимальних результатів від трудової діяльності, сприяє 

раціональній структурній перебудові господарства з урахування реальної 

потреби в кадрах, є одним з дієвих засобів профілактики безробіття, активної 

психологічної підтримки незайнятого населення. Тобто, професійна 

орієнтація населення є вагомим чинником, що суттєво впливає на 

формування, збереження та розвиток трудового потенціалу країни [62]. 

Важливим завданням профорієнтаційної роботи є сприяння професійному 

самовизначенню та професійній самореалізації безробітних, які перебувають 

на обліку у державній службі зайнятості.  

В. Логвиненко визначає, що професійна переорієнтація є зміною 

життєвого курсу особистості, а це означає, що вона є критичною ситуацією з 

необхідністю здійснення життєво важливого вибору, здійснення якого, 

незалежно від змісту, є адаптивною життєвою активністю. Він неодмінно 

супроводжується, у свідомості безробітного, конфліктом особистісних 

смислів, мотиваційним конфліктом, що означає, що людина, вибравши 

втілення в життя одного смислу, однієї потреби, у ту ж мить віддаляється від 

реалізації іншої. Процес професійного навчання вимагає від безробітного 

високого рівня адаптивного потенціалу, оскільки для дорослої людини 

ситуація навчання є стресогенною, що вимагає значної мобілізації сил та 

високого рівня саморегуляції як неусвідомлюваної (централізованої, що 

визначається на індивідному рівні як успадковані чи набуті психічні 
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властивості), так і усвідомлюваної (децентралізованої, що визначається на 

особистісному рівні як вияви мотиваційно-смислової сфери). Низький рівень 

адаптивного потенціалу сукупно із пережитими раніше психологічними 

травмами, що характерно для безробітних з довгим терміном безробіття, 

супроводжується проявом тих, чи інших симптомів посттравматичного 

синдрому, що значно ускладнює як сам процес навчання, так і його 

ефективність [85]. 

Питанням профорієнтації присвятили свої праці німецькі науковці 

М. Бернард, Г. Густе, А. Ягер та інші [171, 204]. Слід зазначити, що 

профорієнтацією в контексті структурних змін у світі професій займалися 

Р. Домбоіс, В. Досталь, К. Шобер [186, 188, 218]; профорієнтацію як освітню 

систему і систему зайнятості досліджували Л. Реeтц, Г. Фамулла, Н. Яке 

[216]. На професійну орієнтацію особливих груп молоді звернули увагу 

У. Гекер, М. Гранато, Б. Німеєр, дидактичними аспектами професійної 

орієнтації займалися Г. Дедерінг, Г. Дібберн, Д. Леммерміле, А. Люмпен та 

інші [184, 185, 213].  

Об'єктом дослідників психологічного аспекту профорієнтації служать: 

внутрішні та зовнішні психологічні чинники, що впливають на вибір 

професії; питання психологічної підготовки до професійної діяльності; 

психологічні особливості особистості (інтереси, нахили, здібності, потреби, 

запити тощо); ціннісні установки й мотивація, що сприяють формуванню 

професійної спрямованості.  

Професійна орієнтація складне й багатопланове явище, в якому 

поєднуються економічні процеси з соціальними, освітні з психологічними. У 

зв'язку з цим виділяють наступні аспекти професійної орієнтації. 

1. Психолого-педагогічний. Профорієнтаційна робота надає виховний 

вплив на професійні інтереси людей, тобто сприяє формуванню позитивних 

мотивів вибору професії, що забезпечують узгодження інтересів особистості 

й суспільства. Для сфери освіти орієнтація на майбутнє може означати 

завдання підготувати людину до відтворення і подальшого збагачення 
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культури суспільства, що охоплює всі сфери життя (матеріальне і духовне 

виробництво, соціальний устрій), до саморозвитку й реалізації своїх 

можливостей на благо суспільного прогресу, виходячи з реальних умов 

суспільного розвитку. 

2. Медико-біологічний. Правильно організований і грамотний вибір 

професії передбачає врахування вимог до здоров'я й окремих фізичних 

якостей, необхідних для певної діяльності. Крім того, важливо, щоб молода 

людина мала уявлення про те, який вплив надає вибрана ним професійна 

діяльність на здоров'я й особистість людини. Це пов'язано з тим, що в 

багатьох сферах діяльності неминуче посилюються деякі професійно важливі 

якості, що призводить до так званих «професійних деформацій» – 

патологічних і часто незворотних змін особистості, негативно впливає на 

поведінку людини в сім'ї та інших непрофесійних сферах життя. Умови 

праці, такі як мала рухливість, високий рівень емоційної напруги, 

запиленість, контакт зі шкідливими для здоров'я хімічними речовинами 

тощо, при недотриманні техніки безпеки, режиму праці та відпочинку 

призводять до виникнення професійних захворювань.  

3. Соціально-економічний. Вибір професії й подальша 

професіоналізація особистості припускають процес засвоєння певної системи 

знань, норм, навичок, що дозволяють здійснювати професійну діяльність. 

Економічна задача у зв'язку з цим прагнути до найкращого використання 

основних національних ресурсів країни, а саме: людей, їх можливостей і 

прагнень. В ідеалі кожна держава, яка зацікавлена у своєму процвітанні, має 

створювати умови для того, щоб всі громадяни без винятку набували 

максимум доступних їм майстерності й знань, прагнули б до самореалізації, 

працювали там, де їм подобається, де вони зможуть проявити свої таланти 

найбільш повно. Таким чином, узгодження особистих та суспільних інтересів 

виступає, як показник ефективності професійної орієнтації [2]. 

Людина в системі профорієнтації є суб'єктом своєї діяльності та здатна 

вибудовувати ієрархію особистісних мотивів та цінностей, смислів своєї 
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діяльності на вищому рівні свого розвитку, при цьому, усвідомлювати цю 

ієрархію. Основною характеристикою суб'єкта праці є активність. Людські 

реакції та вчинки часто визначаються не стільки зовнішніми умовами й 

подіями, скільки факторами внутрішнього порядку (потребами, бажаннями, 

переконаннями тощо) [70]. Як зазначає А. Асмолов, саме така готовність до 

спонтанних вчинків дозволяє людині зробити щось не «тому що», а «просто 

так». Специфіка суб'єктної активності полягає, перш за все, в «творчості» або 

авторській позиції, усвідомленості та довільності. Саме авторство й творче 

начало визначають наявне різноманіття індивідуально особливих форм 

вираження проявів людини [113].   

Виявляти й усвідомлювати внутрішні спонукання людині допомагає 

рефлексія, тобто здатність робити свої думки, емоційні стани, дії та 

відносини предметом спеціального розгляду, аналізу та оцінки, а можливо, й 

практичного перетворення. Реалізація задумів і рішень неможлива без 

мобілізації вольових зусиль. Таким чином, необхідними умовами виникнення 

суб'єктності як нової якості особистості є: творча активність, здатність до 

рефлексії, досить високий рівень розвитку вольової сфери. Залежно від того, 

в якій сфері проявляється суб'єктність, людина розглядається як суб'єкт 

пізнання, суб'єкт переживання, суб'єкт діяльності тощо. 

Перенавчання дорослого населення має свої особливості (В. Скульска, 

Л. Сігаєва, О. Киричук): у процесі навчання провідну роль відіграють 

потреби, мотиви й професійні проблеми тих, хто навчається; дорослій людині 

необхідно надати можливості для самостійності, самореалізації, 

самокерованості; доцільно враховувати попередній життєвий досвід, який 

зазвичай, формує у дорослої людини низку бар’єрів, як правило, 

психологічного характеру, що може заважати ефективному навчанню 

(стереотипи, установки, страх тощо) [65, 137, 138]. 

Підготовку безробітних до опанування нової професії слід розглядати 

як складне соціально-психологічне явище, що охоплює професійну 

орієнтацію, професійне навчання та професійну адаптацію. 
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Професійна переорієнтація – довготривалий, надзвичайно складний та 

суперечливий процес вибору особистістю нової професії на основі набутих 

професійних здібностей, сформованої системи ціннісних орієнтацій, поглядів 

та стану ринку праці [2].  

Перенавчання повинно забезпечити відповідності підготовки 

спеціаліста вимогам й умовам нового робочого місця, як основної 

передумови успішної професійної адаптації здобувача робочого місця в 

стабільних умовах; а також розвиток мотивації професійного навчання й 

пошуку роботи, розвиток додаткових фахових умінь й професійно значущих 

якостей, як основної передумови розвитку конкурентоспроможності, 

успішної професійної адаптації спеціаліста в умовах розвитку ринку праці 

[2].  

Встановлено, що професійна орієнтація впливає на: вироблення у 

безробітного правильного уявлення про суспільну значущість і зміст 

майбутньої професійної діяльності; професіоналізацію знань із кожної 

дисципліни; формування ціннісних орієнтацій пов’язаних із професійною 

діяльністю; зміцнення професійної самооцінки, вироблення 

ціннісносмислового змісту Я-концепції, її соціально-професійного аспекту 

(«Я – успішний», «Я – майбутній фахівець» та ін.); стимулювання самоосвіти 

безробітного; формування психологічної готовності до майбутньої 

професійної діяльності [135]. 

Освіта дорослих є обов’язковою частиною політики навчання 

впродовж усього життя, та необхідною для життя в умовах конкуренції для 

забезпечення можливостей працевлаштування, соціальної інтеграції та 

особистого розвитку. У зв'язку з цим Європейська Комісія з питань освіти 

наголошує, що потрібно докладати значних зусиль для гарантування участі 

ще більшої кількості дорослих в освітньому процесі протягом їхнього життя. 

Організатором професійної перепідготовки безробітних стає служба 

зайнятості населення, основною функцією якої є сприяння безробітним 

громадянам у працевлаштуванні. Фахівці служби зайнятості надають 
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професійно-орієнтаційні послуги безробітному на етапі вибору нового 

професійного шляху. Безробітний потребує такої допомоги, оскільки не 

готовий самостійно зробити вибір. Мета перепідготовки фахівців – підтримка 

їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці [135].  

Науковці зазначають, що нове покоління для досягнення успіху 

протягом життя має, у середньому, чотири рази міняти сферу професійної 

діяльності. А фахівці, які залишаються зайнятими в одній галузі тривалий 

час, підвищувати свою кваліфікацію не рідше, ніж один раз в три роки. 

Міжнародна статистика свідчить, що у працівників з низьким рівнем 

кваліфікації, ризик стати безробітним, в чотири рази вищий, ніж у 

кваліфікованих спеціалістів [9]. 

За оцінками спеціалістів США щорічно оновлюються 5% теоретичних і 

20% професійних знань, якими володіють інженери, лікарі, педагоги ті інші 

фахівці. У сучасному світі знання змінюються дуже швидко, а подвоєння 

кількості інформації відбувається менше ніж за рік. Саме динамічність ринку 

праці, поява нових професій збільшує кількість безробітних людей дорослого 

віку та вимагає від безробітних вимушено змінювати професію та 

перенавчатися [11]. 

Робота є одним із головних чинників, що визначає внутрішнє 

самопочуття людини. Роки професійної діяльності виказують сильний 

перетворюючий вплив на інтелект, характер, звички й схильності людини. 

Дорослість характеризується висококваліфікованим виконанням обраних у 

молодості професійних та соціальних ролей, досягненням піку у посадовому 

статусі, а також деяким зниженням соціальної активності. Поведінка 

безробітних дорослого віку у процесі професійних змін суттєво залежить від 

життєвого досвіду, статусного положення, рівня освіченості, тому вони 

драматично сприймають втрату роботи й досягнутого статусного положення. 

Їх хвилюють зміни та труднощі в освоєнні нового, через що деякі з них 

мають сумніви у своїх власних можливостях щодо опанування, у разі 
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потреби, нової професії. Всі ці особливості впливають на рівень готовності 

безробітних до зміни професії та перенавчання [2].  

Поняття психологічної готовності розуміється, як складне особистісне 

утворення, багатопланова й багаторівнева структура якостей, властивостей та 

станів, які у своїй сукупності дозволяють конкретному суб’єкту успішно 

опанувати нову професію. Психологічна готовність, містить з однієї сторони, 

запас професійних знань, умінь та навичок; з іншої – риси особистості: 

інтереси, переконання, здібності, професійна пам'ять, мислення, увага, 

працездатність, потенціал особистості, що забезпечать успішне опанування 

новою професією [104]. 

Науковці (М. Дьяченко, Е. Зеєр та Л. Кандибович) визначають, що 

психологічна готовність дає можливість особистості швидко адаптуватися до 

змін, що відбуваються у житті людини, адекватно оцінити ситуацію, вдало 

управляти власними ресурсами та здобувати відсутні знання й уміння, що 

забезпечують ефективність нової професійної діяльності. Щоб бути 

конкурентноспроможним та професійно мобільним, безробітному, потрібно 

проявляти ініціативність, постійно самовдосконалюватися, ризикувати. Не 

маючи сформованих особистісних якостей професійної мобільності, 

безробітний перебуває в стані розгубленості та безвиході [43, 48]. Як 

зазначає Н. Михайлова, проявляється психологічна неготовність до 

подальшої активної професійної діяльності у змінених умовах [99].  

Важливою проблемою сучасного ринку праці є й наявність в ньому 

потоку вторинних безробітних. Вдруге, безробітним вважається здобувач 

робочого місця, який отримав професійне перенавчання, але не 

працевлаштувався або працевлаштувався, але не закріпився, не адаптувався 

на новому робочому місці. Це відбувається в силу неузгодженості власних 

очікувань, професійної кваліфікації з об’єктивними потребами та 

очікуваннями роботодавця на ринку праці. 

Завдання та результат професійного перенавчання безробітних 

полягають не тільки в опануванні ними нових знань й умінь, а й у 
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формуванні у них мотивації опанування нової професії, виявленні здатності 

визначити й успішно пройти власний шлях нового професійного 

становлення [2]. 

Профорієнтаційна робота з безробітними дорослого віку, в першу 

чергу, повинна бути спрямована на: зняття психологічних бар’єрів, 

пов’язаних з віком; підвищення професійної мобільності; підвищення рівня 

самоактуалізації; підвищення мотивації до пошуку роботи; формування 

власної стратегії пошуку роботи; виявлення власних смислів своєї трудової 

діяльності (що я хочу, що я можу, якщо я буду працювати); визначення 

власних конкурентних переваг відповідно до вимог ринку праці; визначення 

наявних можливостей безробітного щодо відкриття власної справи [2].  

Найчастіше багатьом безробітним дорослого віку необхідна 

психологічна допомога, яка полягає, в першу чергу, у підвищенні соціальної 

активності. Як приклад, профконсультанту необхідно звернутися до досвіду 

безробітного з опорою на його особистісні характеристики, виявити 

стереотипні уявлення про себе як про ефективного працівника, виявити 

дійсні потреби опанування професією без урахування реально наявних 

можливостей [2]. Після аналізу даної інформації профконсультант здійснює 

корекційну та орієнтаційну роботу, яка спрямована на активізацію якостей і 

станів безробітного, що допомагають розглядати питання відсутності робочої 

зайнятості з точки зору конструктиву (наприклад, є привід опанувати нові 

види діяльності, зайнятися підприємницькою діяльністю тощо). Безробітний 

завдяки такій співпраці з профконсультантом формує в собі більш впевнену 

позицію й самовідчуття.   

 

1.2. Теоретичні підходи до вивчення поняття «психологічна 

готовність» особистості 

Професійні зміни впливають на особистісний та професійний розвиток 

людини та її життєвий шлях. Дорослі люди в сучасному світі часто 

стикаються з питаннями вибору професії та планування кар'єри через вплив 
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внутрішніх та зовнішніх чинників. Важливими особистісними якостями 

безробітних в процесі змін є професійна гнучкість й мобільність, тобто 

здатність у разі потреби швидко перекваліфікуватися або навіть змінити 

професію. Важливими елементами перекваліфікації стають вища освіта, 

широка професійна підготовка, високий культурно-технічний рівень, вміння 

швидко оновити й поповнити знання. Від соціально-психологічної готовності 

людини, активно шукати нове місце роботи, володіння навичками цього 

пошуку, схильності змінювати професію і місце проживання, багато в чому 

залежить конкурентна спроможність працівника на ринку праці, успішність у 

працевлаштуванні [112].  

Провідним видом діяльності протягом дорослого віку залишається 

праця. Професійний досвід, попит, відчуття значущості дають змогу людині 

компенсувати вікові зміни в організмі. Основним чинником розвитку 

особистості в цьому віці є успіхи на роботі, які сприяють її самоактуалізації. 

Зміни в професійній діяльності для людей дорослого віку стають цілим 

викликом. У безробітних погіршується настрій, виникає страх за своє 

майбутнє, невдоволеність своїм життям [137]. Важливим для даної ситуації є 

сформована готовність людини до зміни діяльності та стиль реагування на 

життєві обставини, що змінюються. Готовність безробітних до зміни професії 

та перенавчання дозволить мінімізувати рівень реального безробіття, дасть 

змогу швидкого та успішного включення їх в діяльність. 

В науці існують багато підходів до розуміння та аналізу психологічної 

готовності. Її розглядають, як тимчасовий ситуативний стан – П. Рудик; 

інтегративну здібність (система, комплекс, конгломерат, констеляція 

здібностей) – Б. Ананьєв, Г. Балл, С. Рубінштейн; особливий функціональний 

та психологічний стан, спрямованість свідомості на виконання необхідної дії 

– М. Виноградов, М. Дьяченко, Л. Кандибович, Є. Корабліна Н. Левітов, 

Б. Ломов, Л. Нерсесян, В. Пушкін, О. Ухтомський та ін.; якість особистості – 

К. Платонов, В. Ширінський; синтез властивостей особистості – 

В. Крутецький, С. Лібін; ставлення – А. Вєдєнов; установку – С. Рубінштейн, 
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К. Юнг, Д. Узнадзе та ін.; своєрідний стан особистості, що характеризується 

«оптимальним рівнем емоційного збудження», усвідомленою мотивацією 

прагнення досягти поставленої мети – Г. Тотермілова [122].  

Основними підходами розгляду феномену психологічної готовності до 

професійної діяльності є: особистісний (А. Авдєєва, Б. Ананьєв, 

Я. Коломинський, О. Михайлова, В. Моляко, А. Реан, О. Смірнов, 

Є. Шипілова та інші) та функціональний (В. Алаторцев, Г. Гаєва, Ф. Гєнов, 

Е. Ільїн, М. Котик, Н. Левітов, Л. Нерсесян, В. Пушкін та інші). Окремим 

підходом, можна виокремити особистісно-діяльнісний підхід (Л. Виготський, 

К. Дурай-Новікова, М. Дьяченко та Л. Кандибович, А. Леонтьєв, та інші) 

[122]. 

Психологічна готовність у межах особистісного підходу розглядається 

як необхідна складова розвитку особистості в цілому, пов’язуючи її з 

усвідомленням особистістю власних потреб, цілеспрямованою активністю 

особистості. Психологічна готовність впливає на формування оптимальної 

працездатності та є передумовою успішної продуктивної професійної 

діяльності (Б. Ананьєв, А. Деркач, К. Дурай-Новікова, Л. Карамушка, 

В. Моляко, В. Сластьонін, В. Шадріков та ін.) [45].  

З точки зору особистісно-діяльнісного підходу, психологічна 

готовність, розглядається як кінцевий результат підготовки до певної 

професійної діяльності (А. Журкіна, А. Маркова, С. Чистякова та ін.) [45]. 

Науковці функціонального підходу (Є. Ільїн, Л. Нерсесян, А. Пуні, 

О. Ухтомський та ін.) психологічну готовність розглядають як 

короткостроковий або тривалий стан психологічних функцій, що за умов 

сформованості та внутрішнього резерву можливостей особистості 

забезпечують високий рівень досягнень при виконанні того чи іншого виду 

діяльності [45]. 

К. Дурай-Новакова, М. Дьяченко, Л. Кандибович, В. Сластьонін 

визнають психологічну готовність, як складне особистісне утворення, 

багатопланову й багаторівневу структуру якостей, властивостей та станів, які 
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у своїй сукупності, дозволяють конкретному суб’єкту, успішно виконувати 

діяльність [36]. 

Н. Левітов визначав готовність як ситуативний психічний стан, що 

виникає при вирішенні конкретних завдань, і визначає успішність дії у 

конкретизований момент [122].  

О. Дмитрієва розглядає психологічну готовність як стійку 

характеристику особистості та суттєву передумову до цілеспрямованої 

діяльності, яка складається з таких компонентів, як: мотиваційно – ціннісний, 

когнітивний, операційно– діяльнісний [122].  

В. Бозаджієв під готовністю розуміє суб’єктивний стан особистості, яка 

вважає себе здатною та підготовленою до виконання певної професійної 

діяльності в умовах специфічної професійної ситуації й прагне її 

виконувати [122].  

І. Бринза визначає готовність до змін як складний комплексний 

конструкт, що виникає на певному етапі психологічного процесу змін. 

Готовність до змін є результатом орієнтовно-пошукової вольової поведінки, а 

також усвідомлення цієї поведінки, які ведуть до ефективних змін у 

суб’єктивній та об’єктивній реальностях особистості, тобто до звершень, 

досягнень, нововведень, розвитку, свободи, збагачення тощо [26].  

На думку вченої, саме несформована психологічна готовність (її 

відсутність) робить пошукову поведінку особистості неефективною, 

викликає внутрішній опір змінам, видає помилкові стратегії та поведінкові 

патерни. І навпаки, сформована або активна готовність розширює 

поведінкові патерни, спектр рішень та шляхів досягнення, збагачує 

мотиваційну сферу особистості [26].  

Л. Рибалко розглядає готовність як інтегровані новоутворення у 

свідомості, мисленні, якостях особистості (інтелектуальних, психічних, 

фізичних), які забезпечують високопродуктивне виконання професійної 

діяльності [126]. 
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Д. Усмонов вважає, що готовність є складним динамічним утворенням, 

має складну структуру, що складається з мотиваційного, орієнтаційного, 

операційного, вольового та оцінювального компонентів [157]. 

Е. Зеєр поняття «готовність» розглядає як складне особистісне 

утворення, що характеризується двома особливостями. З одного боку, це 

прагнення опанувати нову професійну діяльність, а з іншого – здатність, 

підготовленість до професійної діяльності. Формування готовність до зміни 

діяльності починається з мотиваційної сфери, а саме: побудови мети, 

розробка плану, схем подальшої дії, враховуючи власні потреби. Потім 

людина приступає до втілення готовності, шукає та застосовує дієві засоби 

для досягнення певного результату [48].  

Р. Терьохін наголошує, що психологічна готовність є ключовим 

компонентом загальної готовності до дії, який визначається психологічними 

факторами: наявність знань, умінь та навичок у відповідній сфері, а також 

охоплює загальну інформованість про події та їх наслідки, рівень 

підготовленості [146]. Дослідник зауважує, що високий рівень психологічної 

готовності допомагає особистості більш успішно виконувати покладені на неї 

обов’язки, грамотно використовувати отриманий раніше досвід та 

особистісний потенціал, застосовувати найбільш ефективні способи 

саморегуляції та швидко реагувати на різного роду ситуативні зміни [146]. 

Щодо готовності до змін як одного з видів психологічної готовності 

Р. Терьохін зазначає, що цей феномен являє собою соціально-психологічне 

ставлення до об’єктивних або суб’єктивних несподіванок, невизначеності, 

що таїться у змінах різних ситуацій, яке характеризується установкою на 

певну поведінку в умовах мінливої ситуації відповідно до отриманого раніше 

досвіду [146].  

Готовність до змін в організаційному контексті, зазначає О. Наумцева, 

розглядається як ступінь, у якому працівники дотримуються позитивної 

думки про необхідність організаційних змін; ступінь, у якій працівники 

вважають, що такі зміни можуть мати позитивні наслідки для них самих і 
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всієї організації, а також ступінь прийняття на себе відповідальності за 

широкомасштабні ініціативи [106].  

Готовність охоплює не лише різного роду усвідомлені та неусвідомлені 

установки на визначені форми реагування, а й моделі вірогідності поведінки, 

певні оптимальні способи діяльності, оцінку своїх можливостей в їх 

співвідношенні з майбутніми труднощами та необхідністю досягнення 

визначеного результату [67]. Як вважають більшість учених, психологічна 

готовність до діяльності – це складне соціально-психологічне явище, форма 

зв’язку професійної спрямованості з іншими важливими рисами особистості 

(світоглядом, життєвими настановами й духовними цінностями), а також з її 

морально-вольовою та емоційною сферами. Вона передбачає активну 

самоосвіту та самовиховання, є системним утворенням, яке формується під 

впливом великої кількості факторів [67]. Готовність до змін у виконуваній 

діяльності як вид психологічної готовності повинна містити подібні 

характеристики, які ставлять питання щодо значущості особистісної зрілості 

суб’єкта цієї готовності. 

Узагальнюючи результати аналізу літератури можна сказати, що вчені 

по-різному визначають поняття й структуру психологічної готовності. 

Найчастіше виділяють такі компоненти готовності, як мотиваційний, 

змістовий та операційний [67].  

В. Моляко наголошує, що готовність до того чи іншого виду діяльності 

є особистісною якістю, інтегральним вираженням всіх підструктур 

особистості. Готовність має структурну будову та має багаторівневий 

характер. Основними психологічними компонентами готовності до трудової 

діяльності як стійкої характеристики особи є знання, вміння, навички, мотиви 

діяльності [104].  

Ю. Пелех, у докторській дисертації, готовність розглядає як 

інтегровану якість особистості, спрямовану на адекватну реакцію щодо 

можливості ситуативного вирішення універсальних (різнопланових), освітніх 
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завдань із допомогою активізації й застосування набутої у навчально-

виховному процесі системи компетенцій [108]. 

К. Дурай-Новакова, М. Дьяченко, Л. Кандибович, В. Сластьонін 

готовність розглядають як ступінь мобілізації внутрішніх ресурсів людини з 

метою найбільш ефективного розв’язання певних завдань [41, 42, 142]. 

В. А. Крутецький розглядає «готовність» як синтез якостей особистості, які 

визначають її придатність до діяльності [75].  

Найбільш вживаними структурними компонентами психологічної 

готовності є компоненти за М. Дьяченко, Л. Кандибович: мотиваційний; 

орієнтаційний; операційний; вольовий; оцінювальний. Достатня виразність 

цих компонентів і їх цілісної єдності – показник високого рівня професійної 

психологічної готовності спеціаліста до праці, його активності, 

самостійності, творчості [42]. 

Л. Кондрашова, Г. Троцко у визначенні сутності готовності 

підкреслюють, що вона містить не лише професійні знання, уміння, навички, 

а й певні особистісні риси, що забезпечують успішне виконання професійних 

функцій [69, 151]. В. Сластьонін у професійній готовності педагога до 

виховної роботи виокремлює два взаємопов'язані компоненти: мотиваційно-

ціннісний (особистісний) та виконавський (процесуальний) [142].  

Узагальнюючи результати теоретичного дослідження психологічної 

готовності та її структурних компонентів, можна стверджувати, що 

мотиваційний компонент виокремлюється майже усіма авторами. 

Л. Кондрашова [69], М. Дьяченко, Л. Кандибович [43], Г. Троцко [151] у 

своїх роботах виокремлюють орієнтаційний копонент. Пізнавально-

операційний компонент досліджувався І. Вужиною, О. Пєхотою [111], 

змістовий та діяльнісний (С. Литвиненко) [84], змістовий та процесуально-

діяльнісний (І. Гавриш), деякі автори виділяють інтеграційний компонент 

(О. Пєхота) [111], креативний (С. Литвиненко) [84] тощо. 

Розбіжності у визначенні сутності готовності до діяльності та її 

компонентного складу зумовлені передусім предметом дослідження 
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науковця, різним контекстом розгляду проблеми, методологічними засадами 

й авторською концепцією дослідження. Однак, різні трактування цього 

поняття не виключають, а розширюють та поглиблюють уявлення про 

досліджуваний феномен. 

Проаналізувавши всі підходи до поняття та структури психологічної 

готовості нами розроблена теоретична модель психологічної готовності 

безробітних до зміни професії та перенавчання, яка містить такі структурні 

компоненти: мотиваційний, орієнтацій-цільовий, когнітивно-

компетентнісний, емоційно-вольовий (рис. 1.1). 

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 навчатися. На вибір професії впливають особистісні 

особливості, професійні інтереси, ціннісні орієнтації, вольові якості, 

соціальний та професійний досвід, розвинене професійне мислення [18]; 

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. 

Таким чином, ці показники можуть бути узагальнені у соціально-

психологічні чинники готовності безробітного до зміни професії та 

перенавчання: усвідомленість інституційної соціальної підтримки 

безробітних, інформаційна компетентність працевлаштування та 

перенавчання, особиста включеність до профільних соціальних мереж; 

наявність соціально-психологічної підтримки з боку рідних та близьких 

людей (рис.1.1). 
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Рис. 1.1. Теоретична модель психологічної готовності безробітних 

до зміни професії та пернавчання і соціально-психологічні чинники її 

формування 

Мотиваційний компонент психологічної готовності. У вітчизняних та 

закордоних психологічних джерелах проблемі мотивації вибору професії 
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присвячено чимало наукових праць Н. Алексєєв, Л. Башук, Е. Зеєр, В. Ільїн, 

Є. Клімов та інші [20, 48, 57, 73]. 

Л. Башук в дисертаційній роботі на тему: «Мотиваційні чинники 

працевлаштування особистості юнацького та дорослого віку» визначила, що 

мотивація працевлаштування – складний, багатогранний психологічний 

процес, який інтегрує в собі та показує тривалий прояв суперечливої єдності 

внутрішніх спонукань та зовнішніх впливів. Вона дослідила, що в якості 

мотиваційних чинників працевлаштування безробітного населення 

виступають: потреби особистості, що актуалізуються в ситуації безробіття 

(матеріальні, у безпеці, соціальні – в афіліації, самовираженні, визнанні, у 

досягненні успіху; мотиви як спонуки до самореалізації, пізнавального 

інтересу, повинності, зацікавленості й захопленості певною діяльністю, 

задоволення від самого процесу діяльності, престижність професії й сімейні 

традиції, бажання самостійно вирішувати життєві проблеми та можливість 

впливати на інших людей, матеріальна зацікавленість; психологічні 

настанови на ситуацію працевлаштування (егоїзм – альтруїзм; процес – 

результат; свобода – влада; праця – гроші) [20]. 

Дослідники визначають, що мотиваційний компонент психологічної 

готовності до зміни професії може містити: позитивне ставлення до професії, 

інтерес до неї, бажання вдосконалювати свою підготовку, стійкість поглядів 

та намірів стосовно майбутньої професії, професійні установки та прагнення 

опановувати нову професію, прагнення до досягнень.  

Отже, узагальнивши результати теоретичного аналізу літератури, в 

мотиваційний компонент психологічної готовності до зміни професії та 

перенавчання ми включили такі складові: заробітна платня; умови праці 

(потреба в належних санітарно-гігієнічних, естетичних, фізичних та 

комфортних умовах конкретної професії, що впливають на здоров’я та 

працездатність людини); потреба в самовдосконаленні (потреба в 

професійному та особистісному розвитку, зростанні, бажання самостійності 

та самовдосконалення); прагнення до змін (готовність до дій, бажання 
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змінювати ситуацію безробіття); прагнення до досягнень; потреба в 

соціальних контактах (встановлення надійних професійних зв’язків). 

Орієнтаційно-цільовий компонент психологічної готовності. 

Професійна спрямованість є важливою змістовною стороною психологічної 

готовності до професійної діяльності, бо вона забезпечує послідовність у 

професійних діях, цілеспрямованість у роботі.  

До структурного компонента психологічної готовності ми віднесли 

спрямованість на зміну професійної Я-концепції, спрямованість на виконання 

нових завдань та спрямованість на встановлення нових відносин.  

Спрямованість на встановлення нових відносин свідчить про готовність 

безробітного входити в новий колектив, встановлювати нові професійні 

зв’язки, формувати та підтримувати довгострокові, стабільні відносини у 

колективі.  

Спрямованість на виконання нових завдань, показує ступінь прояву 

прагнення безробітного опановувати нову професію та бажання працювати за 

нею. Процес становлення професіонала в новій професії, засвоєння правил і 

норм професії, формування й усвідомлення себе як професіонала, залежить 

від готовності безробітного виконувати нові завдання за обраною професією. 

Людина з такою спрямованістю проявляє інтерес до процесу праці, 

орієнтується на якісне виконання завдань, домагається найбільшої 

продуктивності праці, як своєї, так і інших людей. 

Спрямованість на зміну професійної Я-концепції свідчить, що 

безробітні, які орієнтовані на зміну себе, мають потребу в особистісному та 

професійному розвитку і зростанні, такі особи готові вдосконалювати та 

розкривати нові професійні та особистісні риси, які необхідні йому у здобутті 

нової професії.  

Показники позитивної Я-концепції фахівця у процесі змін: 

рефлексивність, незалежність суджень, критичність та гнучкість мислення; 

пізнавальна відкритість, готовність прийняти нові знання та досвід; 

професійно-рольова ідентичність; відносна стійкість та стабільність уявлень 
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про себе як фахівця, суб’єкта професійної діяльності; аутосимпатія, 

прийняття себе як особистості та фахівця; адекватна самооцінка «Я»; 

емоційна стійкість; низький рівень особистісної тривожності; домінування 

позитивних внутрішніх мотивів професійної діяльності, професійного 

самовдосконалення; здатність до вольової дії щодо подолання суб’єктивних 

обмежень власного «Я».  

Когнітивного-компетентнісний компонент психологічної готовності 

до зміни професії та перенавчання містить такі складові: рівень освіченості 

та кваліфікації; прагнення до саморозвитку; відкритість до засвоєння нових 

знань; усвідомлення можливості реалізування своїх знань, вмінь та навичок у 

майбутній професії.  

Емоційно-вольовий компонент психологічної готовності містить такі 

складові: почуття, вольові процеси, що забезпечують успішний перебіг зміни 

професії та перенавчання, емоційну стабільність, соціальну сміливість, 

самоконтроль, самодостатність, самовладання, наполегливість, 

ініціативність, рішучість, самостійність, самокритичність, дисциплінованість.  

Емоційна стабільність характеризує рівень емоційної зрілості 

безробітного, здатність управляти своїми емоціями в стресових ситуаціях. 

Соціальна сміливість характеризує рівень чутливості нервової системи та 

стресостійкості, здатність переносити екстремальні ситуації. Самоконтроль 

визначає рівень організованості та розвитку вольових якостей. Спонтанність 

характеризує рівень спонтанності й відкритості поведінки з елементами 

планування та врахування можливих наслідків. Наполегливість характеризує 

тривале збереження зусиль при досягненні поставленої мети. Радикалізм 

характеризує прагнення до новаторства та експериментів. Дисциплінованість 

визначає рівень розвитку соціальної обов’язковості та нормативності. 

Ідеалізм характеризує рівень фіксації на внутрішньому психічному житті 

індивіда. Напруженість визначає рівень толерантності до стану незадоволеної 

потреби. Тривожність визначає характер реакції на невдачі та рівень 

тривожно-деприсивних станів. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Теоретико-методологічний аналіз вітчизняної та зарубіжної 

літератури дозволив визначити, що безробіття для особистості є кризовою, 

стресовою подією в житті людини, що характеризується зростанням 

психологічної напруги, порушення психологічної рівноваги, загострення 

внутрішніх суперечностей, відсутністю засобів до існування. Дослідники 

визначають, що серед психологічних особливостей безробітних наявні, в 

першу чергу, низька готовність до змін у житті та у професійній сфері, 

невміння та небажання брати на себе відповідальність за своє життя, 

недостатня віра в самого себе та свої можливості, схильність відкладати 

реалізацію своїх намірів на невизначений термін, підвищена конформність та 

тривожність. 

2. Професійна орієнтація відіграє важливу роль у формуванні 

ефективної зайнятості населення, створює умови для успішного 

професійного самовизначення, враховуючи наявні знання та ресурси 

особистості, сприяє працевлаштуванню з урахуванням реальної потреби в 

кадрах, є одним з дієвих засобів профілактики безробіття, активної 

психологічної підтримки незайнятого населення.  

3. Визначено, що поведінка безробітних дорослого віку у процесі 

професійних змін суттєво залежить від життєвого досвіду, статусного 

положення, рівня освіченості, тому вони драматично сприймають втрату 

роботи й досягнутого статусного положення. Їх хвилюють зміни та труднощі 

освоєння нового, через що, деякі з них, мають сумніви щодо своїх власних 

можливостей опановувати, у разі потреби, нову професію. Всі ці особливості 

впливають на рівень готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання.  

4.  Теоретичний аналіз літератури дозволив визначити основні підходи 

до вивчення поняття психологічної готовності, а саме особистісний та 

функціональний. Психологічна готовність є особистісним утворенням, 
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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 

тощо. 

5. Розроблено теоретичну модель психологічної готовності безробітних до 

зміни професії та перенавчання, яка містить такі структурні компоненти: 

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

вольовий. 

6. 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. 
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РОЗДІЛ II 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ЧИННИКІВ ГОТОВНОСТІ БЕЗРОБІТНИХ ДО ЗМІНИ ПРОФЕСІЇ ТА 

ПЕРЕНАВЧАННЯ 

 

2.1. Організація емпіричного дослідження 

З метою вивчення соціально-психологічної готовності безробітних 

громадян міста Києва та вимушених переселенців до зміни професії та 

перенавчання та чинників, що впливають на соціально-психологічну 

готовність нами було проведене емпіричне дослідження, яке здійснювалося 

протягом 2012–2015 р. та включало декілька етапів: 

Перший етап (2012-2013 р.). Вивчення філософської та соціально-

психологічної літератури вітчизняних та зарубіжних вчених з проблематики 

безробіття та професійної орієнтації, психологічних особливостей 

безробітних та їх поведінки в ситуації безробіття. Результатом теоретичного 

аналізу стало узагальнення основних підходів у дослідженні проблеми 

психологічної готовності безробітних до зміни професії та перенавчання, що 

висвітлено у розділі 1 цієї роботи. На даному етапі формувалися завдання 

дослідження; розроблявся план емпіричного дослідження; підбиралися 

психодіагностичні методики для його здійснення.  

Другий етап (2013-2014 р.). Проведено експериментальне дослідження, 

що було спрямоване на виявлення соціально-психологічних чинників 

готовності безробітних до зміни професії та перенавчання. Здійснено аналіз 

отриманих результатів, що спрямований на визначення психологічних 

особливостей безробітних. Порівняно особливості соціально-психологічної 

готовності безробітних міста Києва та вимушених переселенців.  

Третій етап (2014-2015 р.). Удосконалено програму соціально-

психологічної підтримки безробітних громадян, з метою підвищення рівня 

готовності безробітних до зміни професії та перенавчання, проведено 

формувальний експеримент. Здійснено кількісний та якісний аналізи 
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результатів, що були отримані в ході формувального експерименту на його 

діагностичному етапі; проаналізовано ефективність програми соціально-

психологічної підтримки безробітних громадян.  

Згідно з рекомендаціями Коена Дж., в даній роботі нами 

використовується традиційне для психологічних, соціальних та поведінкових 

досліджень значення вірогідності похибки I роду (1-alpha), яке дорівнює 0,05 

[229]. Також теоретично ми розраховуємо на виявлення ефектів середньої 

сили при використанні статистичних методів. 

Групу дослідження складають 350 осіб, що при p=0,05 та очікуваному 

середньому статистичному ефекті дозволяє досягнути потужності 

статистичних методів (beta) більшої за 0,99. Достатньою вважається значення 

потужності більше за 0,8, тож статистичні методи в даній роботі мають 

достатню потужність для надійних висновків. 

Для досягнення рівня потужності, який може вважатися високим 

(beta=0,9) при p=0,05 та очікуваному середньому рівні ефекту достатньою 

кількістю людей в досліджені є 171 особа. Згідно з рекомендаціями 

Лемана Е. Л., при використанні непараметричних методів розрахована 

кількість вибірки дослідження має бути збільшена на 15% [219]. З 

урахуванням цієї рекомендації, бажаний обсяг вибірки має складати 197 осіб. 

Вибірка нашого дослідження складається з 350 осіб, що перевищує 

рекомендований обсяг вибірки на 153 особи, що дозволяє підвищити якість 

дослідження. 

Для дослідження безробітних громадян можна без суттєвих обмежень 

використовувати широкий спектр емпіричного інструментарію. Оскільки 

дорослий вік дозволяє достатньо глибоко та детально дослідити особливості 

її поведінки та системи відносин за допомогою стандартизованих 

опитувальників. 

При побудові емпіричного дослідження нами приділялася увага 

напрацюванням таких дослідників як Л. Авдєєв, А. Алєксєєва, Л. Башук, 

А. Гладков, О. Грішнова, В. Єгорова, Н. Жиляк, С. Іваницька, Л. Карамушка, 
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О. Киричук, Н. Коляденко, О. Корчевна, В. Логвиненко, К. Мілютіна, 

В. Назаркевич, Н. Ортікова, В. Пасічна, В. Рибалка, О. Рудюк, 

В. Синявський, С. Тарасюк та інші [2, 20, 30, 62, 58, 70, 86, 100, 107, 128, 136, 

145]. 

Перед початком констатувального експерименту було проведено бесіду 

з працівниками Голосіївського, Печерського, Солом’янського, 

Шевченківського та Святошинського центрів зайнятості та Голосіївського 

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

(директорами, керівниками профвідділів) та отримано дозвіл керівництва на 

проведення емпіричного дослідження з метою отримання наукових 

результатів. На основі отриманої інформації й було відібрано досліджуваних 

та сформовано вибірку.  

Для реалізації поставлених завдань та їх перевірку було розроблено 

програму дослідження, реалізація якої передбачала використання комплексу 

методів: теоретичних, емпіричних, розвивальних. Теоретичні методи 

спрямовані на аналіз, систематизацію, узагальнення та інтерпретацію 

наукових джерел, що присвячені проблематиці безробіття, професійної 

орієнтації тощо. Із емпіричних методів, у дослідженні було використано 

спостереження, анкетування, бесіду, психодіагностичне тестування. 

Розвивальні методи використовувалися на етапі проведення формувального 

експерименту та контрольного дослідження та містили методи активного 

соціально-психологічного навчання. Обробка емпіричних даних 

здійснювалися за допомогою комп’ютерної програми SPSS for Windows 22.0. 

З урахуванням мети та завдань було виділено чотири емпіричні блоки 

дослідження:  

1. Перший блок спрямований на дослідження мотиваційного 

компоненту теоретичної моделі за допомогою «Методики дослідження 

мотивації досягнення» (в основі методики Ф. Герцберга та К. Замфір (у 

модифікації А. Реана); комп'ютеризована тестова методика, яка 
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використовується на базі Центрів зайнятості) – для вивчення структури 

мотиваційної сфери особистості. 

2. Другий блок спрямований на дослідження орієнтаційно-цільового 

компоненту теоретичної моделі за допомогою Методики «Спрямованість 

особистості» М. Смекала і М. Кучери (дивись додаток А) та Методики 

«Мета-засіб-результат» А. Карманова (дивись додаток Б).  

3. Третій блок спрямований на дослідження когнітивно-

компетеннісного компоненту теоретичної моделі за допомогою «Методики 

дослідження IQ та інтелектуальних професійно значущих чинників» 

(Р. Амтхауер), комп’ютеризована методика, яка використовується на базі 

Центрів зайнятості) – для визначення загального рівня розвитку та структури 

інтелекту та авторської анкети для з’ясування соціально-психологічних 

чинників готовності безробітних до зміни професії та перенавчання (дивись 

додаток В).   

4. У четвертому блоці досліджувався емоційно-вольовий компонент за 

допомогою «Методики дослідження соціально-психологічних професійно 

значущих чинників» (комп’ютеризована методика, яка використовується на 

базі Центрів зайнятості) – для визначення стабільних та ситуативних 

психологічних особливостей особистості та авторської анкети для з’ясування 

соціально-психологічних чинників готовності безробітних до зміни професії 

та перенавчання (дивись додаток В).  

Дослідити особливості особистості безробітних можна, 

використовуючи різноманітні засоби та інструментарії. Діагностувати 

професійно-психологічні особливості безробітних можливо за допомогою 

наступних методів: спостереження; опитування (застосування стандартних 

опитувальників, аналітичних графіків); самоспостереження; завдяки 

трудовому методу; експерименту; аналізу інформації та документів; через 

самозвіти; експертне опитування; аналіз минулого професійного досвіду. 

Найчастіше для визначення прояву психічних властивостей 

використовують особистісні опитувальники, які більшою мірою стосуються 
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самооцінки людини та її будь-яких особистісних якостей. Недолік цих 

опитувальників полягає у тому, що не завжди людина аналізує саме те, що є 

насправді. Заважає цьому некоректне сприймання людиною самої себе. Але 

позитивна сторона опитувальників полягає у можливості кількісної обробки 

даних, отриманих за їх допомогою, які можна зв’язати з низкою незалежних 

характеристик та виявити деякі тенденції протікання свідомих процесів та 

особливостей поведінки людини. 

Тільки через поєднання усіх методів дослідження особистості можна 

діагностувати психологічну готовність безробітних до перекваліфікування. 

Програма дослідження 

Мета емпіричного дослідження: визначити рівень психологічної 

готовності безробітних до зміни професії та перенавчання. 

Завдання емпіричного дослідження: 

1. Встановити взаємозв’язок структурних компонентів та виявити 

рівень психологічної готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання. 

2. Виявити суб’єктивні обмеження в мотиваційному, орієнтаційно-

цільовому, когнітивно-компетентнісному та емоційно-вольовому 

компонентах психологічної готовності щодо зміни професії та перенавчання.  

3. Обробити та інтерпретувати отримані емпіричні дані, написати 

висновки. 

Цільова аудиторія: безробітні громадяни, які стоять 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.  

Методики емпіричного дослідження підбиралися таким чином, щоб 

перевірити теоретичну модель психологічної готовності безробітних до зміни 

професії та перенавчання і соціально-психологічні чинники її формування.  
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Таблиця 2.1 

Емпірична модель дослідження 

Вибірка Компонент Мета дослідження Методика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безробітні 

громадяни 

міста Києва 

та 

вимушені 

переселенці 

(n=350) 

Мотиваційний Вивчення структури 

мотиваційної сфери 

особистості 

Методика дослідження 

мотивації досягнень 

(комп’ютеризована 

методика, яка 

використовується на 

базі Центрів 

зайнятості) 

Дослідження  

структури діяльності 

Методика «Мета-

засоби-результат» 

А. Карманова 

Орієнтаційний Виявлення трьох видів 

спрямованості: на себе, 

на взаємовідносини і на 

завдання  

Методика 

«Спрямованість 

особистості» 

М. Смекала і 

М. Кучери 

Когнітивний Визначення загального 

рівня розвитку та 

структури інтелекту 

Методика дослідження 

IQ та інтелектуальних 

професійно-значущих 

якостей 

(комп’ютеризована 

методика, яка 

використовується на 

базі Центрів 

зайнятості) 

Емоційно-

вольовий 

Визначення стабільних 

та ситуативних 

психологічних 

особливостей 

особистості 

Методика дослідження 

соціально-

психологічних 

професійно-значущих 

чинників 

(комп’ютеризована 

методика, яка 

використовується на 

базі Центрів 

зайнятості) 

 

Методика дослідження мотивації досягнень. Дана методика 

застосовується для вивчення структури мотиваційної сфери особистості. В її 

основі лежать методики Ф. Герцберга та К. Замфір (у модифікації А. Реана). 

Методика орієнтована на психологічне обстеження безробітних, які 
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представляють різні соціальні та вікові (від 18 років) групи. Звіт про 

результати тестування містить докладну й доступну інтерпретацію кількісних 

показників, що не потребує додаткової розшифровки практичного психолога.  

Методика дослідження мотивації досягнень – комп'ютеризована тестова 

методика, що працює під «ПерсоналАктив». Тестування проводиться за 

комп'ютером, обробка результатів й генерування графічно-текстового звіту 

здійснюються автоматично. Методика містить 33 твердження-характеристики. 

Час тестування необмежено, але в середньому становить 30 хвилин. 

Стимульний матеріал методики та звіт про результати тестування – 

російською та українською мовами. Звіт про результати тестування містить: 

цифрову та графічну інтерпретацію показників за шкалами; інформацію про 

ступінь виразності тих або інших стимулюючих факторів у структурі 

мотивації досягнень безробітного; короткий текстовий опис усіх 

стимулюючих факторів й докладні рекомендації відносно практичного 

застосування найбільш значущих з них для конкретного досліджуваного.  

Дана методика була вибрана нами, оскільки вона максимально доліджує 

всі складові мотиваційного компоненту нашої теоретичної моделі, а саме: 

умови праці, прагнення до змін, прагнення до досягнень, потреба у визнанні, 

заробітній платні, самовдосконаленні, структурованій роботі. 

Методика «Мета-Засіб-Результат» А. Карманова для діагностики 

структури діяльності. Дана методика використовується для дослідження 

структури діяльності й показує, наскільки особа успішна на кожному етапі 

(Мета-Засіб-Результат) своєї активності. Тобто, вміння ставити цілі у процесі 

зміни професії, шукати засоби для їх досягнення та оцінювати результати 

своєї діяльності. 

Опитувальник складається з 32 питань, що стосуються характеру та 

поведінки. Приблизний час тестування 15-20 хвилин. 

Методика дослідження IQ та інтелектуальних професійно значущих 

якостей. В основі методики лежить тест Р. Амтхауера. Тест дослідження 

інтелектуальних професійно значущих якостей – комп'ютеризована тестова 
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методика, що працює під «ПерсоналАктив». Тестування проводиться за 

комп'ютером, обробка результатів й генерування графічно-текстового звіту 

проводяться автоматично.  

Мета методики – визначити загальний рівень розвитку та структуру 

інтелекту (з висновками для продовження навчання та вибору професійної 

діяльності). Тест складається з 9 розділів (субтестів) по 20 завдань у 

кожному. Все дослідження розраховано орієнтовно на 90 хвилин. 

Стимульний матеріал тесту та звіт про результати тестування – російською 

й українською мовами.  

Нами обрана дана методика, оскільки вона досліджує всі структурні 

складові інтелекту, а саме вербальний інтелект, невербальний інтелект, 

математичний інтелект, техніко-конструктивний інтелект, теоретичний 

інтелект, практичний інтелект. 

Звіт про результати тестування містить: графічну інтерпретацію 

результатів; висновок щодо рівня розвитку загального інтелекту.  

Методика дослідження соціально-психологічних професійно значущих 

чинників. В основі методики лежить опитувальник Р. Кеттелла. Методика 

призначена для визначення стабільних та ситуативних психологічних 

особливостей особистості. Тест дослідження соціально-психологічних 

професійно значущих чинників – комп'ютеризована тестова методика, що 

працює під «ПерсоналАктив». Тестування проводиться за комп'ютером, 

обробка результатів й генерування графічно-текстового звіту проводяться 

автоматично. Орієнтована тривалість методики – 60 хвилин. 

Методика досліджує емоційно-вольовий компонент психологічної 

готовності, а саме такі його складові, як емоційна стабільність, соціальна 

сміливість, тривожність, напруженість, спонтанність, дисциплінованість, 

самоконтроль, самодостатність, радикалізм, ідеалізм. 

Методика «Спрямованість особистості» М. Смекала і М. Кучери 

дозволяє виявити три види спрямованості: на себе, на взаємовідносини і на 

завдання. 
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Спрямованість на встановлення нових відносин свідчить про готовність 

безробітного входити в новий колектив, встановлювати нові професійні 

зв’язки, формувати та підтримувати довгострокові, стабільні відносини у 

колективі; спрямованість на виконання нових завдань, відображає ступінь 

прояву прагнення безробітного до оволодіння новою професією та бажанням 

працювати за нею; спрямованість на зміну професійної Я-концепції свідчить, 

що безробітні, які орієнтовані на зміну себе мають потребу в особистісному 

та професійному розвитку й зростанні, такі особи готові вдосконалювати та 

розкривати нові професійні та особистісні риси, які необідні йому у здобутті 

нової професії.  

Авторська анкета. Авторська анкета розроблена для виявлення 

психологічної готовності безробітних до зміни професії та перенавчання. 

Дана анкета, складається з 38 питань. Запитання складалися відповідно 

компонентів теоретичної моделі готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання.  

Концептуальною основою розробки анкети стали ідеї та напрацювання 

таких науковців як: Л. Авдєєва, А. Алєксєєвої, К. Аксенченко, Л. Башук, 

О. Киричука, В. Логвиненко, К. Мілютіної, Н. Ортікової, В. Пасічної, 

В. Синявського, С. Тарасюк та інші [2, 4, 9, 20, 62, 86, 100, 107, 136, 145], які 

займалися вивченням мотиваційних чинників працевлаштування особистості 

юнацького та дорослого віку, профорієнтації як засобу активізації 

професійного самовизначення особистості; впливу перенавчання на 

самоактуалізацію аплікантів тощо. 

В основі анкети знаходяться твердження щодо освіти; рівня 

кваліфікації; володіння додатковою професією; стаж роботи; причини втрати 

роботи; наскільки подобається, чи не подобається професія, якою володіє 

безробітний; готовності до зміни професії; бажання навчатися; якість життя 

на момент проведення дослідження. Анкета сприяє більш повному вивченню 

психологічної готовності безробітних до зміни професії та перенавчання та 

чиників її формування.  
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У проведеному нами дослідженні використано методи математичної 

статистики: коефіцієнт кореляції – для визначення особливостей 

взаємозв’язку між показниками дослідження; U-критерій Манна-Уїтні – для 

порівняння двох вибірок досліджуваних; критерій χ² (хі-квадрат) – для 

перевірки розподілу частот на рахунок рівномірності; метод рекурсивного 

дерева ( різновид регресійного аналізу) – для прогнозу того, чи бажає людина 

змінити професію.  

 

2.2. Емпіричні дані дослідження соціально-психологічних чинників 

готовності безробітних до зміни професії та перенавчання 

Проведене нами емпіричне дослідження спрямоване на виявлення 

рівня психологічної готовності до зміни професії та перенавчання. Завданням 

нашого дослідження є емпірично перевірити теоретичну модель 

психологічної готовності безробітних до зміни професії та перенавчання й 

соціально-психологічні чинники її формування. Дослідження проводилося 

шляхом анкетування та діагностики на комп’ютері. 

В експериментальному дослідженні взяли участь безробітні громадяни, 

які є 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. Під час дослідження охоплено 350 осіб, з 

них 238 осіб з м. Києва, 112 осіб переселенці з Донецької, Луганської 

областей та з АР Крим. 

У дослідженні взяли участь 350 осіб, з них 223 особи жіночої статі та 

127 осіб чоловічої статі. Корінних жителів міста Києва – 238 респондентів, 

вимушених переселенців – 112 респондентів, з них 44 особи опитаних віком 

до 25 років; 129 респондентів – безробітні віком від 25 до 35 років; 

91 респондентів – безробітні віком від 35 до 45 років; 75 осіб безробітних 

віком від 45 до 55 років; 11 респондентів – особи, яким більше 55 років 

(табл. 2.2).  
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Таблиця 2.2 

Соціально-демографічні характеристики дослідженої вибірки 

Категорія Значення Кількість 

досліджуваних 

Відсоток 

(%) 

Стать  Чоловіки 127 36,3 

Жінки 223 63,7 

Місце 

проживання 

Місто Київ 238 68,0 

Вимушені 

переселенці 

112 32,0 

Вік безробітних 

  

 

До 25 років 44 12,6 

25-35 років 129 36,9 

35-45 років 91 26,0 

45-55 років 75 21,4 

ст. 55 років 11 3,1 

Сімейний стан Неодружені 72 20,6 

Одружені  133 38,0 

Розлучені  101 28,9 

Цивільний 

шлюб 

40 11,4 

Вдова/вдівець 4 1,1 

 

Щодо сімейної стану, то 7,8% безробітних не одружені та проживають 

окремо від батьків; 12,8% безробітних неодружені та проживають з батьками. 

38% безробітних одружені. 12,4% опитаних – розлучені та проживають 

окремо від родичів; 16,5% опитаних розлучені та проживають з родичами. 

11,4% безробітних перебувають в цивільному шлюбі й 1,1% опитаних вдівці 

(вдови). 

Можемо сказати, що найбільший відсоток опитаних, які стоять на 

обліку в центрі зайнятості – це безробітні віком від 25 до 35 років. Причиною 

безробіття молоді може бути диспропорція між попитом та пропозицією 

фахівців на ринку праці; розрив між вимогами роботодавців та рівнем 

підготовки молодих випускників закладів вищої освіти й рівнем їх 

підготовки. Безробіття молоді вище ніж серед дорослого населення, що може 

свідчити про низьку конкурентоспроможність молоді на ринку праці. 

Найважче молодим спеціалістам, які тільки-но починають свій професійних 
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шлях, бо компанії ставляться по-різному до питання найму на роботу без 

досвіду. Роботодавці не хочуть здійснювати додаткові організаційні та 

фінансові витрати, пов'язані з професійним навчанням молодих кадрів, бо за 

цей час можливо було б збільшити продуктивність праці за допомогою 

кваліфікованих спеціалістів. 

У докризові часи, коли не вистачало кваліфікованих фахівців, 

роботодавці готові були брати випускників ЗВО на достатньо високу 

заробітну плату й компенсаційний пакет. Сьогодні ринок праці, як і раніше, 

відчуває дефіцит кваліфікованих кадрів. Тільки на деяких підприємствах 

існує стабільність у прийнятті молодого фахівця на роботу з подальшим 

навчанням його та з метою підвищення професійної майстерності. 

В процесі дослідження, ми зіштовхнулися, з проблемою відмови 

безробітних від прийняття участі в опитуванні. Ми вирішили дослідити 

причини відмови, адже як показали результати дослідження, з усіх 

опитаних – 67 осіб (16%) відмовилися брати участь. Варто зауважити, що 

14,9% респондентів становили вимушені переселенці, решта безробітні міста 

Києва. 

Розглянемо причини відмови безробітних більш детально. Деякі 

безробітні відмовилися заповнювати бланки опитувальника та анкети через 

зайнятість, оскільки вони поспішали вирішувати особисті питання 

(безробітні міста Києва). Решта безробітних відмовилися внаслідок 

небажання проходити опитування (вимушені переселенці). Варто зауважити, 

що при спілкуванні з фахівцями із соціальної роботи Голосіївського 

районного в міста Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

було з’ясовано, що Центр працює із безробітними та їх сім’ями, які прибули з 

окупованих територій. Фахівці вказали, що вони стоять на обліку в Центрі як 

сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Працівники Центру 

зазначили, що вимушені переселенці отримали велике емоційне потрясіння, 

внаслідок військових дій на сході та зміни місця проживання, тому 

знаходяться в розпачі та стані стресу. Для них, на даний час, головним є 



64 
 

задоволення базових потреб: їжа, одяг, тепло тощо. Отже, з психологічної 

точки зору, прийняття участі у дослідженні вони вважають недоречним.  

В ході дослідження нами виявлені причини втрати роботи 

безробітними, що представлено у таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Порівняння гендерних та вікових аспектів за причиною втрати роботи 

 (у %) 

Стать Жінки Чоловіки 

Шкали/

вік 

Суб’єктив-

ний 

чинник 

За 

ініціативи 

адміністра-

ції 

Зовніш-

ній 

чинник 

Суб’єктив-

ний 

чинник 

За 

ініціативи 

адміністра-

ції 

Зовніш-

ній 

чинник 

До 25р. 2,2 2,6 5,2  1,1 0,7 1,9 

25-35р. 5,5 13,7 8,1 3,0 4,7 4,8 

35-45р. 3,0 8,5 4,1 1,9 3,0 2,6 

45-55р. 4,4 5,9 3,0 2,2 3,7 1,1 

 55р. + - 0,7 0,7 - 0,7 0,7 

Загалом 15,1 31,5 21,1 8,2 13,0 11,1 
 

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). 

При раптовій втраті роботи, у безробітних виявлено шоковий стан 

(8%), небажанням вірити в те, що сталося; гнів та протест (10,7%), а в деяких 

випадках безробітні мали фізичні розлади (зі слів опитаних), втрата сну, 

апетиту, втрата здатності виконувати звичні, повсякденні дії, які ніяк не 

пов'язані з професійною діяльністю (1,1%).  
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Порівняння показників тесту інтелекту (методика дослідження IQ та 

інтелектуальних професійно-значущих якостей) за причиною втрати роботи 

показало, що найвищий рівень інтелекту виявлено у людей, які звільнилися 

за згодою сторін. Низький та нижчий за середній рівень інтелекту виявлено у 

безробітних, які були звільнені за статтею. Безробітні, які звільнилися за 

згодою сторін та за власним бажанням, чітко формулюють перед собою мету, 

але обирають хибні засоби та можливості для їх досягнення, що призводить 

до малих результатів. Найкраще шукають можливості та обирають засоби 

для досягнення цілей – це вимушені переселенці. Хоча, як показує 

дослідження, більшість вимушених переселенців не задоволені результатами 

своєї діяльності.  

Порівняння показників опитувальника мотивації досягнень за 

причиною втрати роботи показали, що для 85,7% безробітних важливими 

чинниками мотиваційного компоненту, що впливають на готовність їх до 

зміни професії та перенавчання є розмір заробітної платні та цікава робота. 

За допомогою U-критерію Манна-Уїтні нами було виявлено значущі 

відмінності між показниками представленої вибірки. Для вимушених 

переселенців виражені шкали розмір заробітної платні (U=519,5; p=0,009) та 

структурованість роботи (U=327; p=0,005). Найнижчі показники: розмаїття та 

зміни (U=524; р=0,012), самовдосконалення (U=525; p=0,011). Майже на 

однаковому рівні перебувають у вимушених переселенців внутрішня 

мотивація (5,36) та зовнішня (5,09). 

Для безробітних, які звільнилися за власним бажанням мотиватором є 

розмір заробітної платні (U=392; р=0,003), цікава робота (U=400; р=0,018). 

Високими показниками для цієї категорії є шкала розмаїття та зміни, 

готовності до дій (U=274,5; p<0,001). Ми дослідили це питання і виявили, що 

65,9% безробітних невдоволені останнім місцем роботи, внаслідок чого 

прагнуть професійних змін у своєму житті; з них 36,6% безробітних бажають 

змінити місце роботи, а не професію, а 29,3% безробітних замислюються над 

зміною професії, внаслідок професійного вигорання та моральну втому. Для 
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даної категорії внутрішня мотивація (6,32) переважає над зовнішньою (3,92). 

Перевага внутрішньою мотивації вказує на достатній рівень самоорганізації 

та прагнення до досягнень. 

На психологічну готовність безробітних, які були звільнені з роботи за 

ініціативи адміністрації також впливає розмір заробітної платні (U=513; 

р=0,017) та умови праці (U=456; р=0,002). У безробітних для яких причиною 

втрати роботи є скорочення виявлено найвищі показники за такими шкалами: 

структурована робота (U=212,5; p≤0,001), цікава робота (U=377; р≤0,026). 

Низький показник виявлено за шкалою розмаїття та зміни (U=520; р=0,043). 

Зовнішня мотивація (5,42) та внутрішня (5,4) знаходяться на одному рівні.  

Результати показали, що для безробітних, які були звільнені за статтею, 

важливим фактором в майбутній роботі є розмір заробітної платні (U=215; 

p=0,022), соціальні контакти (U=347; p=0,005), умови праці (U=239; p=0,016). 

Порівняно з іншими показниками, найнижчий результат має шкала: 

самовдосконалення (U=628; p=0,031). Зовнішня мотивація (5,71) переважає 

над внутрішньою (3,73). Перевага зовнішньої мотивації вказує на недостатній 

рівень самоорганізації, а також про бажаність регулярного зовнішнього 

контролю над ефективністю його роботи. 

Порівняння показників методики соціально-психологічних професійно 

значущих факторів за причиною втрати роботи показало, що безробітні, які 

втратили роботу по причині вимушеної міграції мають найвищі показники за 

такими шкалами: самодостатність (U=385; p=0,008), що проявляється в 

незалежності, самостійності суджень і рішень; напруженість (U=446; 

p=0,005), що виявляється в підвищеній дратівливості, збудливості та 

нетерплячості; тривожність; дисциплінованість (U=316,5; p=0,028), 

виявляється достатнє прагнення до дотримання соціальних стандартів й 

виконання соціальних нормативів; менш виражені шкали соціальна 

сміливість, радикалізм. Найнижчий показник за шкалою «соціальної 

сміливості» (U=299; p=0,007), невпевненість у собі, деяка боязкість, 
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уникання ризику і суперництва, небажання брати на себе відповідальність, у 

екстремальних ситуаціях можуть виникати стресові стани.  

Найбільш вираженими шкалами для безробітних, які звільнилися за 

власним бажанням є: напруженість (U=453; p=0,020), радикалізм (U=314,5; 

p=0,019), що проявляється в прагненні до нового й схильності до 

експериментування. Менш виражені шкали: емоційна стабільність, 

дисциплінованість, соціальна сміливість, спонтанність. Найнижчий показник 

за шкалою тривожність (U=338,5; p=0,018), що характеризується впевненістю 

в собі, стійкістю в складних життєвих обставинах. 

Безробітні, які звільнені за ініціативи адміністрації, мають низький 

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

емоційної напруженості, втоми, дратівливості. У безробітних звільнених за 

статтею виявлений низький рівень за шкалою дисциплінованість (U=528; 

p=0,012), недостатнє прагнення до дотримання соціальних стандартів й 

виконання соціальних нормативів. Характерний високий рівень ідеалізму 

(U=387,5; p=0,007), при цьому спостерігається невисока продуктивність у 

будь-якій роботі у зв’язку з схильністю йти в мрії, що заважає коректно 

оцінити зовнішню реальність. 

Таблиця 2.4 

Рівень психологічної готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання за причиною втрати роботи 

Шкали 
Вимушена 

міграція 

За 

власним 

бажанням 

За 

згодою 

сторін 

За 

скороче- 

нням 

За 

статтею 

Готовність до  

зміни професії 
1,2 3,18 1,12 1,16 1,21 

 

Порівняння професійно-значущих якостей безробітних за причиною 

втрати роботи показало, що рівень готовності вищий у безробітних, які 

звільнилися за власним бажанням, ніж у осіб, які були звільнені за ініціативи 

адміністрації та вимушених переселенців, тобто причина втрати роботи 
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впливає на психологічну готовність безробітного до зміни професії та 

перенавчання (χ²=12,25; p=0,03). 

Нами досліджено структурний мотиваціний компонент психологічної 

готовності безробітних до зміни професії та перенавчання (методика 

дослідження мотивації досягнення Ф. Герцберга та К. Замфір у модифікації 

А. Реана). Змістовними складовими компоненту є прагнення до змін, до 

самовдосконалення, до досягнень, потреба у визнанні, заробітній платні, 

гарних умовах праці, структурованій роботі, соціальних контактах. 

Визнання. Високий рівень даної шкали (52,1% – м. Київ, 48,2% – 

переселенці) свідчить про потребу безробітних у визнанні заслуг та 

зворотному зв’язку (відгуках про роботу), прагнення до завоювання визнання 

з боку інших людей, у тому числі, щоб оточення цінувало заслуги, 

досягнення, особистісні та професійні успіхи. Однаковий відсоток 

безробітних міста Києва та вимушених переселенців мають середній рівень 

потреби у визнанні. 22,8% безробітних міста Києва та 22,3% вимушених 

переселенців не мають потреби у визнанні, вони не прагнуть, щоб їхні 

особистісні та професійні успіхи цінувало оточення.  

Самовдосконалення. 20,8% безробітних міста Києва та 29,9% 

переселенців мають високий рівень потреби в самовдосконаленні, а саме 

потреба в особистісному та професійному розвитку й зростанні, бажання 

самостійності та незалежності. Натомість 52,4% безробітних міста Києва та 

46,6% опитаних переселенців мають низький рівень прагнень до 

особистісного й професійного розвитку. 

Цікава та корисна робота. У безробітних міста Києва та вимушених 

переселенців майже однакові показники за даною шкалою, а саме 45,8% киян 

та 44,6% переселенців мають високий рівень потреби у цікавій, суспільно 

корисній роботі, а також у відчутті затребуваності. 19,7% киян та 16% 

переселенців мають низький рівень мотивації до цікавої та суспільно 

корисної роботи. 
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Прагнення до досягнень. 31,5% безробітних киян та 42% безробітних 

переселенців мають високий рівень мотивації в постановці для себе складних 

цілей, дотримання поставлених цілей та бути самовмотивованим. Отже, 

можна сказати, що даний відсоток безробітних, які стоять на обліку в центрах 

зайнятості мають високий рівень мотивації досягнень.  

33,2% безробітних м. Києва та 27,7% безробітних (переселенці) мають 

низький рівень мотивації на досягнення. Це свідчить про те, що особистість, 

яка спочатку мотивована на невдачу, виявляє непевність у собі, не вірить у 

можливість досягнути успіху, боїться критики, ігнорує об'єктивну 

інформацію про свої здібності, має завищену або занижену самооцінку, 

нереалістичний рівень домагань. 

35,3% киян та 30,3% переселенців мають середній рівень мотивації 

досягнення. Це свідчить про те, що безробітним потрібно дещо активізувати 

себе та працювати над собою, якщо вони хочуть бути успішними й 

висококваліфікованими спеціалістами. Потрібно випрацьовувати в собі 

впевненість та ціленаправленість.  

Розмаїття та зміни. Результати за даною шкалою дещо різняться у 

двох представлених вибірках. 45,7% безробітних киян і лише 22,3% 

переселенців мають високий рівень потреби в розмаїтті, змінах і стимуляції, 

готовності до дій, намагання уникнути рутини (монотонної та нудної 

роботи). 26,6% киян і 54,5% переселенців мають низьку мотивацію до змін у 

власному житті, вони не прагнуть змінювати дану ситуацію, в якій вони 

опинилися. 

Розмір заробітної платні. У 62,2% безробітних киян та 60,7% 

вимушених переселенців виявлений високий рівень потреби у високій 

заробітній платі та матеріальному заохоченні, бажання мати роботу з добрим 

набором пільг та надбавок. І лише 16,4% киян та 6,2% переселенців не 

вбачають головним у роботі матеріальне заохочення. 

Соціальні контакти. 39,5% безробітних киян та 35,7% переселенців 

мають потребу в соціальних контактах: спілкуванні з широким колом людей, 
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придбанні професійних зв’язків, прагнення працювати з різними людьми. 

33,6% киян та 30,3% безробітних переселенців, не прагнуть встановлювати 

соціальні контакти, тобто працювати з широким колом людей. 

Структурована робота. У результаті дослідження були виявлені 

високі показники за даною шкалою, як у безробітних міста Києва (61,4%), 

так і у вимушених переселенців (57,2%). Люди з високою потребою в 

структурованій роботі віддають перевагу класичним формам організації 

праці. Вони мають точно знати, що від них потрібно та мати чіткі інструкції 

виконання цих вимог. В основі потреби в упорядкованій роботі лежать 

схильність до педантизму, деяка консервативність і практичний тип 

мислення. В окремих випадках, потреба в упорядкованій роботі викликана 

підвищеною тривожністю, тому недостатня структурованість роботи може 

викликати у них стресові стани. Разом з тим, відповідальність, ретельність та 

пунктуальність цих працівників робить їх незамінними у багатьох сферах 

діяльності організації. 

Креативність. Виявлено, що у безробітних киян показник креативності 

вищий (34,2%), ніж у переселенців (26%). Це свідчить про потребу у творчій 

роботі, можливість генерувати нові ідеї, впроваджувати інновації. У 29,7% 

киян та 41,4% переселенців виявлений низький рівень за даною шкалою. 

Влада та впливовість. Лише у 23,2% безробітних міста Києва та 19,6% 

переселенців виявлене наполегливе прагнення до конкуренції, потреба у 

впливовості та владі, прагнення керувати іншими. 41,6% киян та 31,3% 

переселенців не мають потреби у впливовості та владі. 

Умови праці. Виявленні високі показники у двох вибірках за даною 

шкалою, що свідчить про потребу 59,8% киян та 51,8% переселенців в 

добрих фізичних умовах праці та комфортному навколишньому оточенні.  

Щодо внутрішньої та зовнішньої мотивації, то виявлено, що у 

безробітних міста Києва, яких звільнили за ініціативи адміністрації 

відзначається відносна перевага зовнішньої мотивації над внутрішньою. 

Перевага зовнішньої мотивації вказує, по-перше, на недостатній рівень 
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самоорганізації, прагнення до досягнень, особистісного та професійного 

самовдосконалення працівника, а по-друге свідчить про бажаність 

регулярного зовнішнього контролю над ефективністю його роботи та 

зовнішнього стимулювання для підвищення результативності професійної 

діяльності. У безробітних, які звільнилися з роботи за власним бажанням 

навпаки переважає внутрішня мотивація над зовнішньою, що свідчить про 

достатній рівень самоорганізації й для досягнення бажаного результату не 

потрібен контроль зовні. А ось для вимушених переселенців характерний 

баланс зовнішньої та внутрішньої мотивації. 

Отже, цікава робота, розмір заробітної платні, структурованість роботи 

вливають на індивідуальне рішення безробітних щодо зміни професії, тобто 

для них головним в майбутній професії є потреба у високій заробітній платі, 

робота, що має багато пільг та надбавок; потреба у визнанні заслуг з боку 

інших людей; потреба у структурованості роботи (чітка інструкція виконання 

поставлених завдань); і головне, щоб майбутня професія була цікавою для 

них. 

Обмеження в мотиваційній сфері, що впливає на готовність 

безробітного до зміни професії виявлені за такими шкалами: потреба в 

самовдосконаленні; прагнення до досягнень; прагнення до змін. Це свідчить 

про те, що безробітні хочуть мати гарну роботу з високою заробітною 

платою, не прикладаючи зусиль для саморозвитку та самовдосконалення.  

Порівнюючи результати безробітних міста Києва та переселенців 

можна сказати, що для вимушених переселенців притаманний високий 

показник за шкалою розмір заробітної платні та структурованість роботи 

(U=419; р=0,012), але відсутня потреба в самовдосконаленні (U=328; 

р=0,024), це свідчить про те, що у безробітних завищена самооцінка щодо 

своїх професійних знань, що стає на заваді зміни професії та перенавчання. 

Стосовно безробітних міста Києва, то вони мають високий рівень прагнень 

до змін (U=506; р=0,001), а саме безробітні міста Києва, які звільнилися з 

роботи за власним бажанням, були невдоволенні останнім місцем роботи й 
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тому вони прагнуть професійних змін у своєму житті, але як і вимушені 

переселенці мають низький рівень до самовдосконалення (U=495; р=0,014). 

Також показники різняться за шкалою креативність, у вимушених 

переселенців даний показник нижчий, ніж у киян.  

Таблиця 2.5 

Рівень психологічної готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання за методикою дослідження мотивації досягнень (у стенах) 

 

Звільнені за 

власним 

бажанням 

Звільнені за 

ініціативи 

адмінітрації 

Переселенці U P 

Готовність до 

зміни професії 
6,87 3,36 3,21 989,5 0,012 

 

Таким чином, робимо висновок, що показник готовності безробітних 

до зміни професії та перенавчання вищий у безробітних звільнених за 

власним бажанням, порівняно з іншими двома групами. 

Нами було досліджено ще одну змістовну складову психологічної 

готовності, як успішність. Дане питання ми включили в авторську анкету, де 

проханням до безробітних було оцінити власну успішність, оскільки нам 

цікаво дізнатися наскільки успішність в житті та в професійній діяльності 

впливає на готовність та бажання безробітного змінити професію. Результати 

дослідження представлені в таблиці 2.6.  

Аналіз теорій розвитку особистості (К. Абульханова-Славська, 

А. Адлер, Е. Берн, Г. Костюк, С. Максименко, А. Маслоу, Г. Олпорт, 

К. Роджерс, Е. Еріксон, Е. Фром) надає нам змогу стверджувати, що 

особистість, яка є успішною в професійній діяльності, може більш ефективно 

самореалізовуватися у соціальному середовищі, зберігаючи при цьому 

необхідний баланс особистої свободи й індивідуальної своєрідності. Успіх 

особистості в контексті життєдіяльності може виступати формою 

самореалізації й призводити до суб’єктивної задоволеності собою та життям 

загалом. В особистості, яка відчуває себе успішною, підвищується 

усвідомлення своєї здатності та компетентності в управлінні своєю 
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життєдіяльністю, вирішенні життєвих труднощів, реалізації поставлених 

цілей. Іншими словами, успішна особистість усвідомлює свою 

самоефективність [95]. Ю. Ільїна стверджує, що успіх – це досягнення 

поставлених цілей і отримання суспільного визнання результатів своєї 

діяльності [57]. 

Таблиця 2.6 

Порівняння показників методик залежно від оцінки власної успішності  

(у стенах) 

Шкали Успішна Неуспішна 

Цікава робота 6,56 6,77 

Прагнення до досягнень 5,68 3,17 

Розмаїття та зміни 4,09 4,49 

Винагорода 6,02 6,36 

Соціальні контакти 4,07 5,64 

Структурована робота 5,91 4,82 

Визнання, влада 6,85 3,05 

Креативність 5,38 4,4 

Внутрішня мотивація 6,24 3,86 

Зовнішня мотивація 3,19 5,94 

Дисциплнованість 6,83 3,71 

Самодостатність 6,37 4,59 

Соціальна сміливість 5,25 4,15 

Ідеалізм 4,02 5,83 

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

р≤0,01 

Г. Мазилова виділяє два показники, за якими можна оцінити 

успішність: об’єктивний показник (зовнішній), а саме рівень матеріального 

та соціального благополуччя, та внутрішній – задоволеність життям, як 

узагальнене відчуття вдалого й невдалого життя. Таким чином, 

узагальнюючи результати дослідження за показником успішності всі 

відповіді безробітних ми розділити за двома критеріями: внутрішній критерій 

та зовнішній. До зовнішньої сторони критерію успіху відноситься 

матеріальне й соціальне благополуччя людини, гарна робота, висока 

заробітна плата, цікаве коло спілкування тощо. Внутрішній критерій 
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успішності містить: відчуття гармонійності свого життя, задоволеність 

своїми досягненнями та отриманими соціальними благами, відсутність 

відчуття нереалізованості та невпевненості [88]. 

Таким чином, 56,8% безробітних міста Києва та 53,3% вимушених 

переселенців вважають себе успішними в житті; 43,2% киян та 46,7% 

переселенців визнали себе неуспішними. 59,4% безробітних оцінили свій 

успіх за внутрішнім критерієм, а саме безробітні задоволені своїм життям та 

досягненнями. 47,7% оцінили свій успіх за зовнішніми показниками, такими, 

як кар’єра, машина, сім’я, соціальний статус. 3,1% безробітних вважають 

себе успішними 50:50, а саме мають сім’ю, не мають кар’єри і навпаки. 

На питання «Від чого залежить Ваш успіх? – відповіді безробітних 

можна розділити за такими критеріями:  

- від власних зусиль: доклав багато зусиль, розвиваюся, багато 

працюю (41,4% безробітних);  

- від особистісних якостей: 28,3% опитаних вважають, що вони 

досягли успіху завдяки особистісним якостям, таким як наполегливість, 

ціленаправленість, віра в себе, рішучість, швидко вчусь; 

- завдяки підтримки близьких: 27,7% безробітних вважають, що 

досягли успіху завдяки підтримки близьких; 

- від обставин: 2,6% безробітних досягли успіху завдяки обставин: 

щастить, траплялися хороші люди. 

Стосовно зовнішнього критерію неуспішності безробітні 

охарактеризували: нестійке матеріальне становище, відсутність роботи, 

війна, робота не за професією, відсутність відповідної освіти, відсутність 

бажаного результату (47,2% безробітних). Щодо внутрішнього критерію, то 

37,2% безробітних не задоволені своїм життям, своїми результатами, 

присутнє відчуття нереалізованості. 4,2% безробітних відповіли, що те що 

вони неуспішні в житті впливають їх особисті якості, такі як невпевненість в 

собі, нерішучість, занадто довірливий. Та 1,1% безробітних вважають, що їм 
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просто не щастить. 10,3% безробітних незадоволені своїм життям і причиною 

цьому всьому – війна, внаслідок якої все обірвалося. 

Виявленні значущі кореляційні зв’язки між показниками методики 

Мета-Засіб-Результат та оцінкою власної успішності. У безробітних, які 

оцінили себе успішними людьми, виявлені позитивні зв’язки з показниками 

шкал «мета-засіб-результат», тобто вони краще ставлять перед собою цілі 

(r=,389; p≤0,01), знаходять шляхи для їх досягнення (r=,320; p≤0,01) та 

досягають кінцевих результатів (r=,278; p≤0,05), ніж безробітні, які вважають 

себе неуспішними в житті.  

Порівняння показників опитувальника мотивації досягнень за оцінкою 

власної успішності виявило, що як для успішних, так і для неуспішних 

безробітних, головним в майбутній професії є розмір заробітної платні 

(U=162; p≤0,001), і щоб майбутня професії була цікавою (U=251; p=0,024) 

для них; у безробітних, які вважають себе успішними в житті виявленні 

високі показники за шкалами «визнання» (U=238; p=0,017) та «влада» 

(U=253; p=0,009), а низькі показники за шкалою «зміни» (U=332; p=0,005); 

для безробітних, які вважають себе неуспішними виявлені високі показники 

«взаємини» (U=283,5; p≤0,001), «умови праці» (U=212,5; p≤0,001), низькі 

показники за шкалами «досягнення на успіх» (U=367,5; p=0,017), «влада» 

(U=370; p=0,012). В успішних людей переважає внутрішня мотивація над 

зовнішньою (U=252; p<0,001), у неуспішних навпаки зовнішня над 

внутрішньою (U=278; p=0,004). 

Порівняння професійно-значущих якостей за оцінкою власної 

успішності показало, що у безробітних, які оцінили себе успішними людьми 

виявлений високий рівень за показниками «самодостатність» (U=337,5; 

p=0,013) та «дисциплінованість» (U=307; p=0,015). Для неуспішних людей 

виявлений низький рівень за шкалами «спонтанність» (U=408; p=0,002), та 

«соціальна сміливість» (U=319; p=0,023), в порівнянні з успішними вони 

мають високий рівень «ідеалізму» (U=323; p=0,018). Майже на однаковому 
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рівні перебувають показники обох вибірок за шкалами: «самоконтроль», 

«радикалізм», емоційна стабільність». 

Таблиця 2.7 

Рівень психологічної готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання залежно від оцінки власної успішності у професійній 

діяльності 

Показники Неуспішна Успішна U p 

Готовність змінити професію 3,29 1,18 708,5 0,007 

 

Таким чином, встановлено, що показник готовості та бажання змінити 

професію вищий у безробітних, які оцінили себе неуспішними у професійній 

діяльності, порівняно з особами, які є успішними у своїй професії. Тобто, 

успішність у власній професії впливає на бажання безробітного змінити 

професію. 

Встановлено, що такий соціально-психологічний чинник, як 

усвідомленість інституційної соціальної підтримки сильно пов’язана з 

мотиваційним компонентом (r=0,53 при p≤0,01) психологічної готовності і 

створює умови, що допомагають безробітному в пошуку нового, більш 

позитивного й конструктивного бачення своєї життєвої перспективи, 

актуалізує потреби у виборі та зміні професії. Наявність, розгалуженість та 

різноманітність інституційних форм підтримки допомагає особі швидше 

знайти роботу, чи змінити її.   

Ми дослідили оієнтаційно-цільовий компонент психологічної 

готовності за допомогою методик «Спрямованість особистості» М. Смекала і 

М. Кучери та «Мета-Засіб-Результат» А. Карманова. Результати дослідження 

представлені в таблицях 2.8-2.11. 

У таблиці 2.8 представлені результати за методикою «Спрямованість 

особистості» М. Смекала і М. Кучери. Встановлено, що для 44,6% 

безробітних міста Києва та 30,2% вимушених переселенців переважає 

спрямованість на зміну себе, тобто прагнення до самовдосконалення, 

власного розвитку, вдосконалення або розкриття нових особистісних та 



77 
 

професійних якостей, які необхідні безробітному у здобутті нової професії. 

Також таким людям притаманне переважанням мотивів власного 

благополуччя, прагнення до першості, престижу. 

Таблиця 2.8 

Визначення спрямованості безробітних за методикою М. Смекала та 

М. Кучери (у відсотках) 

Шкали Безробітні 

Київ Переселенці 

Спрямованість на зміну себе (зміна 

професійної Я-концепції) 

 

44,6 

 

30,2 

Спрямованість на встановлення 

нових відносин 

 

34,2 

 

23,3  

Спрямованість на виконання нових 

завдання 

 

21,2 

 

46,5 

 

34,2% безробітних м. Києва та 23,3% безробітних (переселенці) 

спрямовані на взаємовідносини. Можна сказати, що для безробітних міста 

Києва більше, ніж для переселенців, на перший план, висувається потреба у 

спілкуванні, прагнення підтримувати добрі стосунки з колегами. Така 

людина виявляє стійкий інтерес до спільної діяльності. 

Для 21,2% безробітних м. Києва та для 46,5% вимушених переселенців 

переважає спрямованість на виконання нових завдань. Таким людям 

притаманний інтерес до праці породжуваною самою діяльністю, захоплення 

процесом діяльності, безкорисливе прагнення до пізнання, оволодіння 

новими вміннями й навичками. Зазвичай така людина прагне співпрацювати 

з колективом й домагається найбільшої продуктивності групи (колективу), а 

тому намагається донести точку зору, яку вважає корисною для виконання 

поставленого завдання, тобто мають ділову спрямованість: домагаються 

найбільшої продуктивності праці, як своєї, так і інших. Такі безробітні 

будуть із задоволенням опановувати нові знання та вміння, що необхідні для 

нової професії. 
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Таблиця 2.9 

Кореляційні зв’язки між показниками шкал методики спрямованості 

особистості та методики дослідження мотивації досягнення 

Шкали Спрямованість 

на зміну себе 

(зміна 

професійної Я-

концепції) 

Спрямованість 

на 

встановлення 

нових відносин 

Спрямованість 

на 

встановлення 

нових завдань 

Умови праці ,205** – – 

Влада  - – ,236* 

Розмаїття та зміни ,264** ,258*  

Винагорода  – – ,228** 

Взаємини   ,376*  

Соціальні контакти – ,349** ,318** 

Креативність   – ,342* 

Структурована 

робота 
– ,498* ,303* 

Цікава робота  - - - 
Прагнення до 

досягнень 
,396* - - 

Самовдосконалення  ,458* - ,202** 
Визнання  - ,288* - 

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

Спрямованість на зміну себе (зміна професійної Я-концепції) пов’язане 

з високими значеннями показників самовдосконалення (r=,458; p≤0,05), 

прагнення до досягнень (r=,396; p≤0,05), розмаїття та зміни (r=,264; p≤0,01). 

Тобто безробітні, які орієнтовані на зміну себе, мають потребу в 

особистісному та професійному розвитку й зростанні, намагаються уникнути 

монотонної та нудної роботи (потреба в змінах та розмаїтті). 

Спрямованість безробітних на встановлення нових відносин позитивно 

корелює з показниками взаємини (r=,376; p≤0,05), соціальні контакти (r=,349; 

p≤0,01), визнання (r=,288; p≤0,05). Тобто безробітні, які орієнтовані на 

відносини мають потребу в соціальних контактах, придбанні професійних 

зв’язків, прагнення працювати з різними людьми, для таких безробітних 

важливим є визнання заслуг й зворотній зв’язок з боку інших людей. 
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Спрямованість безробітних на встановлення нових завдань корелює з 

показниками структурована робота (r=,498; p≤0,05), такі безробітні 

орієнтовані на встановленні правил і алгоритмів роботи; креативність 

(r=,342; p≤0,05), а саме потреба у творчій роботі, генеруванні ідей; 

самовдосконалення (r=,202; p≤0,01) та влада (r=,236; p≤0,05), такі безробітні 

прагнуть до конкуренції, мають потребу у впливовості. 

Порівняння показників методики дослідження соціально-

психологічних професійно-значущих факторів за направленістю особистості 

показало, що для безробітних, які спрямовані на зміну себе, притаманні 

високі показники за шкалами самодостатність (7,24), що проявляється в 

незалежності, самостійності суджень і рішень; напруженість (7,1), що 

говорить про емоційну стійкість у складних життєвих ситуаціях. Низькі 

показники за шкалами самоконтроль (3,68), що проявляється в деякій 

непослідовності в постановці та досягненні значущих цілей та надмірна 

імпульсивність, що призводить до конфліктів у групі; соціальна сміливість 

(3,62), що зумовлює низьку витривалість нервово-емоційного навантаження. 

Безробітні, які спрямовані на відносини мають високі показники за 

шкалами ідеалізм (7,5), досить розвинута уява та фантазії, що заважає 

адекватно оцінити зовнішню реальність; радикалізм (7,2), що проявляється в 

прагненні до нового й схильності до експериментування; емоційна 

стабільність (7,5) таким безробітним притаманна висока активність та 

впевненість в собі. Низькі показники за шкалами спонтанність (2,78), 

безробітні схильні ускладнювати та драматизувати ситуацію, можлива деяка 

апатичність, млявість; самоконтроль (2,2), напруженість (3,22) та 

тривожність (3,15). 

Безробітні спрямовані на завдання мають високі показники за такими 

шкалами: соціальна сміливість (7,33), ідеалізм (6,67), самодостатність (7,55). 

Низькі показники за шкалами: спонтанність (2,77), дисциплінованість (2,05), 

самоконтроль (3,72). 
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Таблиця 2.10 

Рівень психологічної готовності безробітних до зміни професії за 

спрямованістю особистості 

 
Направленість 

на відносини 

Направленість 

на завдання 

Направленість 

на себе 
H p 

Готовність 

до зміни 

професії 

0,67 2,67 1,12 15,28 0,17 

 

Таким чином, показник готовності вищий у безробітних, що мають 

перевагу у спрямованості на встановлення нових завдань (2,67), на відмінну 

від безробітних, що направлені на себе (0,67) та на відносини (1,12). 

Таблиця 2.11 

Порівняння показників методики «Мета-Засіб-Результат» А. Карманова 

залежно від статусу безробітного 

 
Безробітні 

міста Київ 
Переселенці U p 

Мета 2,34 1,03 13490,5 0,32 

Засіб 0,98 2,98 10355 0,007 

Результат -0,12 0,15 11349 0,124 

 

У таблиці 2.11. представлені результати дослідження за методикою 

«Мета-засіб-результат» А. Карманова. Методика дозволяє виявити наскільки 

особа вміє ставити цілі, використовувати різні засоби для їх досягнення, 

досягати кінцевої мети та оцінювати результати своєї діяльності. 

Мета. 30,4% безробітних мають високий рівень досягнень поставлених 

цілей (це оптимальний результат). Особа ставить перед собою реальні цілі, 

налаштована на досягнення, мотиви діяльності в цілому систематичні, 

ієрархізовані. Практично все, що вона робить, може пояснити з точки зору 

доцільності. Не схильна до марного проведення часу. Притаманна рішучість 

та впевненість в собі. 

41,1% безробітних мають середній рівень досягнення мети. Це свідчить 

про те, що цілі, які перед собою ставить особа, не завжди обґрунтовані, 
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нестійкі. Не всі дії доцільні, іноді людина схильна до марного проведення 

часу. У випадку утруднення з вибором мети легко користується підказкою 

ззовні, готова прийняти ціль ззовні. Щоб підготувати себе до виконання 

будь-якої діяльності – завжди потрібна певна сила волі, щоб «зібратися». 

28,5% безробітних мають низький рівень досягнення поставлених 

цілей. Це означає, що у безробітного сильно фрустрований стан, це 

виражається в неможливості ставити перед собою конструктивні цілі. 

Мотиви діяльності безсистемні, неієрархізовані. Замість того, щоб ставити 

реальні цілі діяльності, досягати вагомих результатів, людина обмежується 

постановкою або «мікроцілей», обмежених певною ситуацією, або ж 

фіксується на постановці глобальних цілей. Одним з виразів останнього є 

пошук так званого «сенсу життя». 

Засоби. 31,4% безробітних мають оптимальний результат за даною 

шкалою. Це означає, що особа досить вільна у виборі засобів, її поведінка 

настільки спонтанна, наскільки цього вимагає ситуація. Досить хороший 

енергетичний потенціал. Збалансованість симпатики й парасимпатики. 

Ставить перед собою цілі, знаходить шляхи та засоби їх досягнення.  

32,9% безробітних мають низький рівень за даною шкалою. Це 

свідчить про те, що особа відчуває хронічну нестачу коштів у досягненні 

поставлених цілей. Типові прояви обмеженості у виборі засобів: низький 

енергетичний потенціал, переважання парасимпатичної складової 

вегетативної нервової системи, конформність, сильна залежність від ситуації, 

від інших людей (в першу чергу від їхньої думки), сугестивність, велика 

кількість психологічних комплексів, які в тому числі заважають 

використовувати на 100 % внутрішній потенціал. 

35,7% безробітних мають дуже високий рівень за даною шкалою. Це 

свідчить про те, що поведінка особи є надмірно спонтанною. Не шукає 

допомоги від людей, що оточують, воліє ними верховодити. У своїх діях 

безробітний не тільки не звертає увагу на наявні стандарти поведінки, але й 
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часто діє всупереч їм. Підвищена агресивність, що виявляється як у 

відкритих формах, так і має прихований зміст. 

Результат. 36,2% безробітних мають оптимальний результат за даною 

шкалою. Це свідчить про те, що особа як правило, досить тверезо оцінює 

результати своєї діяльності, не переоцінює, але й не недооцінює свої 

результати. В оцінках інших людей та подій досить неупереджена, 

особистісний ріст динамічний. 

30,4% безробітних мають дуже високий рівень за даною шкалою. Це 

свідчить про те, що особа схильна переоцінювати результати своєї 

діяльності. Успіх викликає напади сильних веселощів, невдача викликає 

неадекватну поведінку. Навіть незначні події здатні викликати справжнє 

потрясіння. Особистісний ріст безробітного непередбачуваний, багато в чому 

випадковий. Як правило, підвищена тривожність. Інтерес до свого 

внутрішнього світу. 

33,4% безробітних мають низький рівень за даною шкалою. Особа 

схильна недооцінювати результати своєї діяльності. Ригідність, зайва 

критичність. В оцінках поведінки інших людей переважає відтінок 

критиканства, несхвалення. Яскравим проявом ригідності є персеверація: 

багаторазові й нав'язливі повторення. Безробітний неодноразово повторює 

одну й ту ж фразу, здійснює одну й ту ж дію. Рідко відчуває сильні емоції, 

навіть найефектніші результати не викликають яскравого задоволення або ж 

засмучення. 

Отже, узагальнюючи результати дослідження, встановлено, що 16,2% 

безробітних міста Києва мають проблеми з постановкою та досягненням 

цілей, 25,1% з вибором засобів та 21,4% з оцінкою своїх результатів. А у 

12,2% вимушених переселенців сильно фрустрований стан, це виражається в 

неможливості ставити перед собою конструктивні цілі. 15,1% вимушених 

переселенців мають велику кількість психологічних комплексів, які в тому 

числі заважають використовувати на 100 % внутрішній потенціал, що у свою 
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чергу, заважає коректно використовувати засоби для досягнення мети та 10% 

вимушених переселенців недооцінюють результати своєї діяльності. 

У цілому в безробітних міста Києва кращі показники за шкалою 

«мета», ніж у переселенців, але гірші показники за шкалою «засіб» та 

«результат», тобто переселенці краще шукають засоби та можливості для 

досягнення поставлених цілей. 

Встановлено, що такий соціально-психологічний чинник, як 

включеність в соціальні мережі сильно пов’язана з орієнтаційно-цільовим 

компонентом (r=0,58 при p≤0,01). Активна участь в соціальних мережах 

допомагає особі правильно орієнтуватися в світі професій, оскільки 

спирається на досвід таких же безробітних (успішних та неуспішних), як і він 

сам. Тобто обмін досвідом у групах різних веб-порталів допомагає звузити, 

чи розширити простір самовизначення безробітного та допомогти йому у 

виборі, чи зміні професії. 

Наступний компонент психологічної готовності, який ми досліджували 

– це когнітивно-компетентнісний. Дослідження проводилося за допомогою 

«Методики дослідження IQ та інтелектуальних професійно значущих 

чинників» та авторської анкети. Результати дослідження наведені в таблицях 

2.12 – 2.16, рис. 2.1 – 2.2. 
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Рис. 2.1. Освіта безробітних громадян 
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Узагальнивши результати дослідження, ми виявили, що: 76% 

безробітних громадян міста Києва та 86,6% вимушених переселенців, які 

стоять на обліку в центрах зайнятості м. Києва мають вищу освіту. 13% 

безробітних м. Києва та 13,4% вимушених переселенців мають вищу 

незакінчену освіту, 8% безробітних м. Києва – с/спеціальну освіту та 3% 

безробітних м. Києва – середню освіту. 

В ході дослідження виявилось, що великий відсоток безробітних мають 

вищу освіту. В ідеалі вища освіта зорієнтована на людину, забезпечення її 

існування, розвитку, самореалізації, сприяє адаптації людини до соціуму, а 

також до професійної діяльності, розкриває сутність майбутньої професії, 

стабілізує потребу людини в її отриманні, сприяє прояву перспективи 

професійного розвитку й особистісного зростання людини. Це свідчить про 

те, що людина з вищою освітою, є насамперед освічена, впевнена, вихована, 

тактовна, комунікабельна особистість, яка вміє самостійно 

вдосконалюватися, розвиватися, ставити чіткі цілі та ефективно досягати їх. 

Така особа адекватно оцінює ситуацію, гнучка, готова до змін, в тому числі і 

до перенавчання.  

З іншого боку високий рівень освіти в значній мірі може стати на заваді 

перенавчанню. Люди, які мають значний виробничий стаж (U=402; p=0,002), 

високий інтелектуальний потенціал (U=459; p=0,020), високий рівень 

кваліфікації (U=563,5; p=0,018), як правило, характеризуються високим 

рівнем домагань, неадекватною самооцінкою (або завищену або занижену). 

Вони не можуть коректно оцінити ситуацію на ринку праці й свої шанси. Це 

стає обмеженням в готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання. 

Нами був досліджений рівень IQ та інтелектуальних професійно-

значущих чинників. Результати представлені в таблиці 2.12. 

Отже, 26,8% безробітних міста Києва та 33% переселенців мають 

високий рівень інтелектуального потенціалу. Це свідчить про те, що їм 

характерний високий рівень інтелектуального розвитку і загальноосвітньої 
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підготовки, гарні здібності до навчання й висока концентрація уваги. 

Достатньою мірою виражена здатність до абстрактно-логічного мислення, а 

також інтерес до інтелектуальної діяльності. Таким чином, встановлено, що 

безробітні налаштовані на пізнання та засвоєння нового, прагнуть 

опановувати нові вміння та навички, і в них є всі можливості реалізувати свої 

знання в майбутній професії, даний відсоток безробітних з легкість може 

опанувати нову професію. 

Таблиця 2.12 

Результати дослідження IQ та інтелектуальних професійно-значущих 

чинників (у відсотках) 

Рівні м. Київ  Переселенці 

Низький рівень інтелектуальних 

професійно-значущих чинників 

24,8 27,7  

Середній рівень інтелектуальних 

професійно-значущих чинників 

48,4  39,3 

Високий рівень інтелектуальних 

професійно-значущих чинників 

 26,8 33,0 

 

48,4% безробітних міста Києва та 39,3% вимушених переселенців 

мають середній рівень загальноосвітньої підготовки і здібностей до навчання. 

Можлива деяка неуважність за умови необхідної граничної концентрації 

уваги. Темп сприйняття і мислення коливається залежно від психологічного і 

фізичного стану, а також настрою. За умов дефіциту часу інтелектуальна 

продуктивність може знижуватися. У перспективі, приділивши значну увагу 

розвитку інтелектуального потенціалу та соціальній підготовці у безробітних 

є всі можливості легко здобути нову професію. 

Натомість, у 24,8% безробітних міста Києва та 27,7% переселенців – 

низький рівень інтелектуального потенціалу, це свідчить про те, що вони 

закриті до нових знань, їм важко буде опанувати нові вміння та навички, які 

необхідні їм у здобутті нової професії. 
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Таблиця 2.13 

Порівняння показників опитувальника Мета-Засіб-Результат  

за рівнем IQ 

 Низький 

Нижчий 

за 

середній 

Середній 

Вищий 

за 

середній 

Високий H p 

Мета 0,87 0,74 1,78 2,38 3,21 8,47 0,016 

Засіб 0,32 0,38 0,37 1,96 2,67 5,14 0,028 

Результат 0,09 -0,35 -0,55 0,89 2,02 3,19 0,047 

 

Виявлено, що з високим рівнем інтелекту безробітні краще досягають 

поставлених цілей та задоволені результатами своєї діяльності. Гірші 

показники у безробітних з рівнем інтелекту низький та нижчий за середній, 

вони ставлять перед собою нереальні цілі, виявлені типові прояви 

обмеженості у виборі засобів для досягнення мети, що призводить до 

невдоволеністю своїми результатами. 

Порівняння показників опитувальника мотивації досягнень за рівнем 

IQ показало, незважаючи на рівень інтелекту майже для всіх безробітних 

головним у майбутній професії є розмір заробітної плати (6,18-6,25), цікава 

(5,75-6,04) та структурована робота (6,07-6,38). Також виявлені високі 

показники за шкалою соціальні контакти у безробітних з низьким рівнем IQ 

та безробітних з високим рівнем IQ. Високий показник самовдосконалення 

виявлено у безробітних з середнім рівнем IQ та вижчим за середній. 

Неочікувано, але для безробітних з високим рівнем ІQ показники 

самовдосконалення (4,28), розмаїття та зміни (4,02) знаходяться на 

середньому або низькому рівні, а ось показник прагнення до досягнень 

навпаки на високому рівні. Низькі показники за шкалами прагнення до 

досягнень, розмаїття та зміни простежуються у безробітних з низьким, 

нижчим за середній та середнім рівнем IQ. 

У безробітних з низьким рівнем IQ, нижчим за середній та вищий за 

середній рівень IQ виявлено, що зовнішня мотивація (6,52) переважає над 

внутрішньою (4,82). У безробітних з середнім рівнем IQ зовнішня мотивація 
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(5,3) та внутрішня (5,38) знаходяться на одному рівні. А у безробітних з 

високим рівнем IQ внутрішня мотивація (6,29) переважає над зовнішньою 

(4,21). 

Для безробітних з низьким рівнем IQ та вищим за середній 

характерний високий рівень напруження, також для безробітних з низьким 

рівнем IQ характерний підвищений рівень тривожності. Для безробітних з 

високим рівнем IQ характерний підвищений показник за шкалою ідеалізм.  

Таблиця 2.14 

Рівень психологічної готовності за рівнем IQ 

Шкали  Низький 

Нижчий 

за 

середній 

Середній 

Вищий 

за 

середній 

Високий H p 

Готовність 

до 

зміни 

професії 

1,2 1,19 1,15 1,25 1,11 1,56 0,815 

 

Таким чином, порівняння професійно значущих рис за рівнем IQ 

виявило, що рівень психологічної готовності майже однаковий для всіх 

безробітних, це свідчить про те, що рівень інтелекту не впливає на 

психологічну готовність безробітного до зміни професії (r=0,12 при p≤0,01). 

В ході дослідження, нами була досліджена, ще одна важлива складова 

когнітивно-компетентснісного компоненту, як задоволеність власною 

професією. Дане питання було включено в авторську анкету. Результати 

дослідження представлені в таблиці 2.15. Ми досліджували цей параметр, 

оскільки нам було важливо дізнатися, чи впливає задоволеність професією на 

бажання безробітного змінити її.  

Задоволеність працею досліджували такі вітчизняні й зарубіжні вчені, 

як: А. Леонтьева, В.Захаров; Є. Ільїн, Н. Кузьміна, Л. Митіна, Л. Фаустова, 

Д. Брайндер, В. Скотт P. Шаміонов, Д. Шеррінгтон, Р. Херцберг [167]. 

Задоволеність працею є складним феноменом, що впливає на ефективність 

трудової діяльності. Як сукупність установок щодо ставлення до роботи, 



88 
 

задоволеність працею складається з таких компонентів, як: задоволеність 

зовнішніми умовами праці; сімейні й соціальні фактори; наявність 

можливості реалізувати свої очікування та здібності; відповідність роботи 

провідним мотивам праці; особистісні фактори (вік, стать, раса, когнітивні 

здібності, емоційна стабільність, уміння адаптуватися, професійний досвід, 

можливість використання наявних здібностей, знань, умінь і навичок, 

уподобання, пов’язані з використанням вільного від роботи часу). 

Задоволеність професійною діяльністю визначається співвідношенням 

між рівнем домагань, характером мотивів й реальним успіхом (ефективністю) 

професійної діяльності. Н. В. Кузьміна та Я. В. Рейковського стверджують, 

що високі досягнення в діяльності є джерелом задоволення лише тоді, коли 

вони підкріплюються зовнішніми винагородами (у вигляді заробітної плати) 

[167]. 

Як пишуть дослідники, кожна людина хоче, щоб її професія була 

творчою та розвиваючою, щоб у процесі роботи спілкуватися з багатьма 

цікавими людьми, щоб володіти певними знаннями і здібностями, щоб бути 

кращим в обраній професії, щоб робота приносила користь суспільству, а не 

тільки собі. І, нарешті, щоб професія обов’язково подобалася та приносила 

задоволення. На жаль, дуже часто люди займаються тим, що їм не 

подобається. Це може бути результатом помилкового професійного вибору, 

коли людині не підходить професія, якою вона володіє.  

Не кожен здатний чесно зізнатися, що займається не своєю справою. 

До того ж в залежності від віку та загальної задоволеності життям подібне 

усвідомлення може бути досить драматичним. Так, людина робить те, що не 

подобається, але з роками все складніше піти на радикальні зміни. Звичка і 

стабільність (реальна чи уявна) прив'язує до місця. Наприклад, дослідження, 

проведені у Великобританії, показали, що головний фактор, що утримує 

людей на роботі, що не подобається – це побоювання втратити заробітну 

плату. Дуже складно побороти в собі страх невдачі й зважитися змінити 

ситуацію. Цьому протистоїть і страх не знайти інше заняття, і небажання 
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вчитися чомусь новому, і невпевненість у своїх силах. До того ж матеріальне 

становище не завжди дозволяє залишити роботу, та й навчання нової 

професії може зажадати чималих грошей. Всі ці фактори впливають на 

готовність особистості до змін у своєму житті, в тому числі й професії. 

У процесі дослідження виявлено, що для 47,3% опитаних професія 

подобається, вона приносить задоволення. 72,9% безробітних стверджують, 

що професія їм подобається, подобалося й останнє місце роботи. 37,8% 

безробітним респондентам професія приносить задоволення, але при цьому 

останнє місце роботи їх не влаштовувало. 29% опитаних зазначили, що 

професія їм не подобається, але влаштовувало останнє місце роботи. 13% 

осіб професія не приносить задоволення, не подобалося й останнє місце 

роботи. 2,5% опитаних до 25 років – не працювали взагалі, з них для 1% 

безробітних професія не подобається, 0,5% опитаних зазначили, що професія 

подобається вона приносить задоволення, 1% безробітних відповіли, що їм 

важко дати відповідь на дане запитання. 
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Рис. 2.2. Порівняння результатів дослідження безробітних міста Києва та 

вимушених переселенців 

Порівнюючи дані безробітних м. Києва та переселенців, можна зробии 

висновок, що найбільший відсоток респондентів, яким подобається власна 
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професія – це люди, які переселилися з тимчасово окупованої території. І 

майже однаковий відсоток безробітних м. Києва та переселенців, яким 

професія не приносить задоволення, але при цьому подобалося останнє місце 

роботи. 

В ході дослідження нами виявлено кореляційний зв’язок між рівнем 

кваліфікації та бажанням безробітних змінити професію (r=0,63 при p≤0,01). 

Досліджувані з недостатнім та достатнім рівнем кваліфікації переважно 

вагаються у рішенні зміни професії, бажають змінити професію лише 26,5 % 

з недостатньою кваліфікацією та 16,1 % з достатньою. Люди з високою 

кваліфікацією бажають змінити професією лише в 10,8 % випадків, 44,6 % – 

не бажають змінювати професію. 

Таблиця 2.15 

Кореляційні зв’язки між показниками шкал авторської анкети щодо 

задоволеності безробітними власною професією та бажанням її змінити 

Шкали Бажає змінити 

професію 

Можливо  Не бажає 

Професія подобається, вона 

приносить задоволення 
- - ,336** 

Професія подобається, 

подобалось і останнє місце 

роботи 

- - ,439* 

Професія подобається, 

але не подобалось останнє 

місце роботи 

- ,376* - 

Професія не подобається, але 

подобалось останнє місце 

роботи 

,352** - - 

Професія не подобається, не 

подобалось і останнє місце 

роботи 

,532* - - 

Відсутній досвід роботи  ,298*  
Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

Кореляційні зв’язки між показниками задоволеністю професією та 

бажанням її змінити показало, що у безробітних, яким власна професія 
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подобається та приносить задоволення, відсутнє бажання до зміни професії 

та перенавчання (r=,336; p≤0,01), а саме вони не готові змінювати профіль 

своєї діяльності, а будуть шукати роботу за спеціальністю. А безробітні, яким 

не подобається своя професія залюбки спробують себе в чомусь новому й 

готові до зміни професії та перенавчання (r=,352; p≤0,01). 

А безробітні, які ще не працювали взагалі (r=,298; p≤0,05), були 

виявлені зв’язки за шкалою «можливо б змінив(ла) професію», оскільки вони 

ще не визначилися з професійним майбутнім. І при проведенні відповідної 

профорієнтаційної роботи 2,5% безробітних можливо змінять професію 

відповідно потреб ринку праці.  

Нами були досліджені складові професії, які важливі для безробітного 

й впливають на задоволеність нею. Зробивши порівняльний аналіз за U-

критерієм Манна-Уїтні, було встановлено, для жінок м. Києва головним в 

майбутній професії є: можливість отримати досвід (U=769,5; р=0,009); 

можливість бути потрібним і корисним (U=706,5; р=0,025); можливість 

встановлювати нові зв’язки (U=633; р=0,002). А для чоловіків головним в 

професії є: можливість бути потрібним і корисним (U=671,5; p=0,005); 

можливість отримати досвід (U=875,5; p=0,003); можливість розвиватися 

(U=592,5; p=0,026). 

Жінкам переселенцям головним в професії є: можливість отримати 

досвід (U=594,5; p=0,042); можливість бути потрібним і корисним (U=728; 

p=0,043); можливість проявляти свої професійні і особистісні здібності 

(U=826,5; p=0,01). А чоловікам, які переселилися з окупованої території 

важливими складовими в майбутній професії є: можливість самореалізації 

(U=617,5; p=0,012); можливість отримати досвід (U=639,5; p=0,09); 

можливість проявляти свої професійні та особистісні здібності (U=744,5; 

p=0,019). Отже, отримані результати допоможуть вибудувати відповідну 

профорієнтаційну програму.  

В ході анкетування нам вдалося дізнатися, що 29,3% опитаних 

(звільнені за власним бажанням) мають бажання змінити професію та готові 
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реалізувати свої знання, вміння, навички в майбутній професії, з них 18,1% – 

жінки, 11,2% – чоловіки. Причина цьому: професія не подобається, не 

отримав бажаного від професії, а саме: розвитку, кар’єри, задоволення. Тобто 

дана категорія безробітних психологічно готова до змін і з легкістю буде 

опановувати нову професію. 

32,1% опитаних відповіли, що можливо прийдеться змінювати 

професію, хоча не дуже б хотілося, з них 21,6% – жінки, 10,5% – чоловіки. 

Причина: неможливо знайти роботу за спеціальністю, невелика заробітна 

плата. 

 34,6% безробітних не виявили бажання змінювати професію, з них 

19,5% – жінки, 15,1% – чоловіки, оскільки їм їхня професія подобається і 

вони планують працевлаштуватися за спеціальністю. Отже, з цією групою 

осіб потрібно буде проводити профорієнтаційну роботу з подальшим 

роз’ясненням та інформуванням про переваги навчання, а саме розширення 

свого світобачення, розкриття нових здібностей, встановлення нових зв’язків. 

3,1% безробітних взагалі не замислювалися над зміною професії, з них 

2,2% – жінки, 0,9% – чоловіки. 0,6% опитаних чоловічої статі 25-35 років – 

вже змінили професію. 0,3% опитаних чоловічої статі 25-35 років – вже в 

процесі зміни професії.  

Встановлено, що найбільш готові до перенавчання безробітні, як міста 

Києва, так і вимушені переселенці у віці від 25 до 35 років, найменш готові 

до зміни професії безробітні віком від 45 років і старше.  

Встановлено, що такий соціально-психологічний чинник як 

інформаційна компетентність сильно корелює з когнітивно-

компетентснісним компонентом психологічної готовності (r=0,62 при 

p≤0,01), це свідчить про вміння безробітного користуватися інформаційними 

тенологіями різних видів, як традиційними, так і комп’ютерними, оскільки 

через ЗМІ, веб-портали, інформаційні стенди, ярмарки вакансій безробітний 

має можливість отримати інформацію про професійний простір, про місце й 

умови оволодіння тією, чи іншою професією, визначити вимоги до 
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працівника і оцінити наскільки його досвід та знання відповідають заданим 

вимогам. Трансформація інформації в особистий професійний план дає змогу 

безробітному справитися з вирішенням важливого питання стосовно зміни 

професії та перенавчання. 

Ми дослідили емоційно-вольовий компонент психологічної готовності 

безробітних до зміни професії та перенавчання за допомогою «Методики 

дослідження соціально-психологічних професійно значущих чинників» та 

авторської анкети. Результати дослідження представлені в таблицях 2.16 – 

2.18. 

Таблиця 2.16 

Результати дослідження соціально-психологічних професійно значущих 

чинників (у відсотках) 

 № Шкали Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

1. Емоційна стабільність 35,7 31,5 32,8 

2. Спонтанність   61,4 16,4  22,2 

3. Дисциплінованість  27,7  27,7 44,6 

4. Соціальна сміливість  41,6 31,7 26,7 

5. Ідеалізм  34,0 28,3 37,7 

6. Тривожність  33,5  27,2 39,2 

7. Радикалізм  39,0 28,3 32,7 

8. Самодостатність   21,4 30,6 48,0 

9. Самоконтроль  31,5 29,2 39,3 

10. Самооцінка   43,1  25,2 31,7 

11. Напруженість  33,2 26,4 40,4 

 

Ми дослідили психологічній стан безробітних за допомогою таких 

шкал, як емоційна стабільність, спонтанність, дисциплінованість, соціальна 

сміливість, ідеалізм, тривожність, радикалізм, самодостатність, 

самоконтроль, самооцінка, напруженість.  

Емоційна стабільність. Шкала вимірює рівень емоційної зрілості, 

здатності управляти своїми емоціями за умов часто повторюваних стресових 

чинників. 32,8% безробітних мають високий рівень емоційної стабільності. 

Це свідчить про те, що даний відсоток респондентів здатні управляти 



94 
 

власними емоціями за умов часто повторюваних стресових чинників. Легко 

справляються з життєвими труднощами, здатні розв’язувати проблеми, 

притаманна висока активність та впевненість в собі. 

У 31,5% безробітних виявлений середній рівень емоційної стабільності, 

що проявляється у ситуаційних коливаннях настрою на тлі достатньої 

психічної стабільності. За наявності добре розвинутої здатності до 

реалістичної оцінки дійсності й власної особистості, періодично 

спостерігається відчуття неможливості справитися з життєвими труднощами, 

небажання розв’язувати проблеми, невпевненість у собі і певна 

стомлюваність. Проте здатність пристосовуватися до складних умов життя й 

протистояти стресовим факторам виражена достатньою мірою. 

35,7% безробітних мають низький рівень емоційної стабільності, що 

проявляється в недостатньому вмінні контролювати свої емоції та 

імпульсивні потяги та виявляти їх у соціально-припустимій формі. Зовні це 

знаходить прояв у слабкому емоційному контролі, відсутності почуття 

відповідальності, ігноруванні реальності. При цьому з’являється відчуття 

безпорадності, втоми і нездатності справитися з життєвими труднощами. 

Нерідко виникають стани емоційної напруженості, втоми, дратівливості, 

підвищується імовірність невротичних реакцій (страхи, порушення сну, 

психосоматичні розлади). Сильна сторона – вміння заздалегідь передбачати, 

а іноді уникати стресових ситуацій. 

Спонтанність. Шкала вимірює рівень оптимізму та енергетичного 

потенціалу. У 16,4% безробітних енергетичний потенціал знаходиться на 

середньому рівні. В оцінці перспективи переважає реалістичний підхід. 

Імпульсивність, спонтанність і відкритість поведінки гармонійно поєднується 

з елементами планування і врахування можливих наслідків. 

61,4% безробітних мають низький рівень спонтанності. Це свідчить про 

те, що особи схильні ускладнювати та драматизувати ситуацію, можлива 

деяка апатичність, млявість. Схильність ставитися до всього серйозно і 

насторожено, внаслідок надмірного занепокоєння за своє майбутнє і 
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панування загального песимістичного настрою. Виявляється тенденція 

постійно замислюватися про наслідки своїх вчинків, очікуючи можливих 

невдач та нещасть. 

Дисциплінованість. Шкала вимірює рівень розвитку соціальної 

обов’язковості, нормативності і дисциплінованості. У 44,6% виявлено 

високий рівень дисциплінованості. На даному рівні прояву показника, 

виявляється достатнє прагнення до дотримання соціальних стандартів і 

виконання соціальних нормативів, сумлінності у виконанні доручень, а також 

можна говорити про високу моральність, ділову відповідальність та 

принциповість.  

У 27,7% виявлений середній рівень соціальної обов’язковості і 

нормативності. Дотримання правил залежить від конкретної ситуації і 

ступеня особистої значущості виконання завдань. Відповідно, в деяких 

випадках нормативи та інструкції виконуються досить ретельно й сумлінно, в 

інших – припускається порушення тих або інших розпоряджень, особливо за 

відсутності контролю із зовні. 

27,7% безробітних мають низький рівень дисциплінованості. Це 

свідчить про деяку непослідовність у досягненні мети, мінливість, 

необов’язковість, зневага відповідальності та загальноприйнятим правилам 

або конкретного розпорядження. За сильного прояву даного показника 

можлива асоціальна поведінка. 

Соціальна сміливість. Шкала вимірює рівень чутливості нервової 

системи і пов’язаних з нею соціальної сміливості та стресостійкості. 26,7% 

безробітних мають високий рівень соціальної сміливості, це свідчить про 

любов до ризику, гострих відчуттів і суперництва, авантюризм; 

товариськість, спонтанність, підвищений фон настрою, здатність легко 

переносити екстремальні та конфліктні ситуації, знаходити спільну мову з 

конфліктними людьми, а також протистояти втомі при роботі з людьми і 

витримувати значні нервово-емоційні навантаження. Значною мірою 

розвинуті задатки лідера.  
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31,7% безробітних має середній рівень соціальної сміливості. У них 

спостерігається середній рівень реактивності вегетативної нервової системи, 

що зумовлює низьку витривалість нервово-емоційного навантаження. У разі 

потреби може бути проявлена ініціатива у спілкуванні, однак, епізодично 

можливі «приступи» сором’язливості або зніяковілості. Достатня 

підприємливість і соціальна сміливість поєднується з розвинутою чутливістю 

й вмінням вчасно відслідковувати сигнали небезпеки або конфлікту, який 

назріває, що сприяє своєчасному реагуванню. Лідерські якості виражені 

помірковано, що сприяє ефективному виконанню керівних функцій у видах 

діяльності, не пов’язаних із ризиком і підвищеною відповідальністю. 

41,6% безробітних виявлений низький рівень соціальної сміливості та 

стресостійкості, що свідчить про надмірну чутливість нервової системи. 

Характерними проявами цього є надмірна стриманість, невпевненість у собі, 

деяка боязкість, уникання ризику і суперництва, небажання брати на себе 

відповідальність, а також схильність фіксуватися на невдачах; почуття 

власної неповноцінності, сором’язливість, прагнення, у міру можливості, 

уникати соціальних контактів і самовираження. У екстремальних ситуаціях, 

що вимагають прийняття відповідальних рішень за умов дефіциту часу, 

можуть виникати стресові стани і, як наслідок, неадекватна поведінка. 

Ідеалізм. Шкала вимірює рівень фіксації на внутрішньому психічному 

житті індивіда із схильністю йти в мрії та фантазії від реалій зовнішнього 

світу. 37,7% безробітних мають високий рівень ідеалізму. Це свідчить про 

досить розвинуту уяву та фантазії, що заважає адекватно оцінити зовнішню 

реальність, спостерігається невисока продуктивність у будь-якій роботі у 

зв’язку з схильністю йти в мрії. Сильною стороною може бути нестандартне 

вирішення будь-яких ситуації та висока успішність у творчій роботі. 

У 28,3% безробітних спостерігається середній рівень 

внутрішньоособистісної психічної активності, що проявляється у вигляді 

балансу об’єктивного й суб’єктивного компонентів в оцінюванні зовнішньої 

реальності. За досить розвинутого внутрішнього світу та уяви, а також деякої 
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своєрідності в поглядах і навичках, зберігається здатність до реалістичного 

сприйняття дійсності та людей. У сприятливому варіанті, подібна 

особистісна двоїстість може забезпечити досить високу успішність як у 

творчій роботі, що вимагає неординарних рішень, так і в рутинних, 

виконавчих видах діяльності. У несприятливому варіанті, через взаємне 

гальмування протилежних особистісних тенденцій може виявитись невисока 

продуктивність у будь-якій роботі. 

У 34% безробітних виявлено низький рівень внутрішньо особистісної 

психічної активності. При цьому характерні: твереза оцінка людей і подій, 

практичний реалістичний підхід до розв’язання скрутних життєвих ситуацій, 

схильність до загальноприйнятих норм, прагнення в усьому бути, як усі, 

чинити «правильно». У повсякденних справах і вчинках проявляються 

розсудливість, підвищена старанність та акуратність, турбота про дрібниці та 

деталі; здатність зберігати цілковите самовладання, опинившись у скрутному 

становищі. Водночас, у ситуаціях, що потребують нестандартних рішень, 

може бракувати спритності та уяви. Інтереси мають суто прагматичну, 

приземлену спрямованість. 

Тривожність. Шкала вимірює рівень тривожно-депресивних станів, а 

також характер реакції на невдачі. У 33,5% безробітних виявлений низький 

рівень тривожно-депресивних станів, що характеризується впевненістю в 

собі, стійкістю в складних життєвих обставинах, рішучістю у вирішенні 

проблем. Стан тривожності не викликає невротичних станів. Особи з 

низьким рівнем тривожності знаходять себе в професіях пов’язаних з 

ризиком. 

 У 27,2% безробітних виявлений середній рівень схильності до 

тривожно-депресивних станів, що свідчить про розвинуту самокритичність. 

Може бути властиве почуття провини, що періодично виникає як реакція на 

неправильні дії (або невиправдану бездіяльність). Помилки та невдачі 

можуть викликати невпевненість і нерішучість, тимчасове зниження 

самооцінки. Водночас даний тип тривожності не приводить до невротичних 
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станів і зникає в міру виправлення допущених помилок, а душевна рівновага 

відновлюється. 

У 39,2% безробітних виявлений високий рівень схильності до 

тривожно-депресивних станів, що проявляється в боязкості, невпевненості і 

нерішучості, виникнення страхів. При цьому характерні: мінливість настрою, 

похмурі передчуття, раптово виникаюче почуття провини. У випадку невдач 

і помилок спостерігається виражений внутрішній конфлікт, різке зниження 

самооцінки. Відсутнє прагнення до соціального успіху, однак відзначається 

стабільність у приятельських та сімейних відносинах, спостерігається 

підвищена старанність та скрупульозність у виконанні роботи. 

Радикалізм. Шкала вимірює рівень радикалізму, прагнення до 

новаторства, експериментів та реформ. 32,7% безробітних мають високий 

рівень радикалізму, що проявляється в допитливості, прагненні до нового і 

схильності до експериментування. При цьому характерні: вільнодумство, 

скептицизм щодо загальноприйнятих думок, критичність, до того, що 

відбувається, і новаторство; схильність діяти за принципом «усе або нічого». 

Прогнозується наявність аналітичного складу розуму, інтересу до науки, 

дослідницької та експериментаторської діяльності, захопленість новими 

ідеями і концепціями. 

У 28,3% безробітних виявлений середній рівень радикалізму, що 

проявляється в помірному прагненні до нового і змін. Тенденції до 

експериментування і пошуку нового гармонійного поєднуються з 

консервативною установкою, повагою до минулого (традицій, звичаїв, 

стереотипів). Перевага віддається послідовному включенню елементів 

новизни в звичні схеми і теорії. 39% безробітних мають низький рівень 

радикалізму, а саме низький рівень прагнень до новаторства, експериментів 

та реформ. 

Самодостатність. Шкала вимірює рівень самодостатності й ступінь 

незалежності від групових думок. 48% безробітних мають високий рівень 

самодостатності, що проявляється в незалежності, самостійності суджень і 
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рішень. Характерне прагнення йти власним шляхом, не зважаючи на 

суспільну думку, слабко виражена потреба в контактах з людьми, перевага 

віддається індивідуальній роботі; не виражена потреба в підтримці з боку 

оточення. Виявляється непіддатливість у ситуаціях психологічного пресингу, 

активне відстоювання власної точки зору і способу життя. 

У 30,6% безробітних середній рівень самодостатності, що проявляється 

в тенденції погоджувати власну думку з думкою групи й авторитетних осіб, 

не надаючи пріоритету якійсь з сторін. Достатня незалежність і самостійність 

суджень та рішень не виключає взяття до уваги критики й заперечень 

опонентів, а також певної піддатливості в ситуаціях психологічного пресингу 

з боку оточуючих. Деякою мірою виражена потреба в підтримці й схваленні з 

боку групи, особливо під час обговорення питань, що є не сферою особистої 

компетентності або зацікавленості. Розв’язуючи проблеми, які мають високу 

особистісну значущість, виявляється достатня твердість і непоступливість. 

21,4% безробітних мають низький рівень самодостатності, що 

проявляється в перевазі працювати й приймати рішення в групі. Почуття 

комфорту викликає колективна праця, що обумовлено потребою в схваленні 

з боку оточення, психологічної залежністю від них. Як наслідок, недостатня 

рішучість у відстоюванні своєї позиції і власної думки. Проявляється 

піддатливість з боку оточення, схильність приймати рішення з урахуванням 

думки авторитетних осіб. 

Самоконтроль. Шкала вимірює рівень самоконтролю, організованості 

та розвитку вольових якостей. У 39,3% безробітних виявлений високий 

рівень самоконтролю і внутрішньої організованості, що проявляється у 

ефективній поведінці у соціально значущих ситуаціях, зв’язаних з особистою 

відповідальністю. При цьому характерні: планомірність та упорядкованість 

дій, цілеспрямованість, воля і наполегливість у досягненні цілей і подоланні 

перешкод. Чітко усвідомлюються соціальні вимоги і соціальні стандарти, 

проявляється прагнення цілком їм відповідати та піклуватися про враження, 

яке особа справляє на навколишнє оточення, і власну репутацію. Для 
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інтересів характерні постійність і сталість. Висока продуктивність роботи в 

групі. Ділові стосунки характеризуються поміркованістю та надійністю. 

29,2% безробітних має середній рівень самоконтролю, організованості 

та розвитку вольових якостей, що проявляється в деякій непослідовності в 

постановці та досягненні значущих цілей. Можливий тимчасовий прояв 

високої організованості, цілеспрямованості, діловитості та відповідальності, 

однак, постійний прояв цих якостей ускладнений. Слабкою стороною є 

імпульсивність, схильність відволікатися на незначні та несуттєві справи. 

Водночас, особистісний потенціал достатній для коригування цих недоліків. 

31,5% безробітних мають низький рівень самоконтролю. Це свідчить 

про те, що у безробітних відсутня воля та наполегливість у досягненні мети. 

Дії непланомірні та неупорядковані, імпульсивність призводить до 

конфліктів у групі. Низька продуктивність у групі, внаслідок 

невідповідальності та схильності відволікатися від роботи. 

Самооцінка. Шкала вимірює рівень домагань та оцінку своїх 

здатностей, психологічних якостей і вчинків, своїх життєвих цілей і 

можливостей їх досягнення. При високому рівні самооцінки (31,7%) 

безробітні переоцінюють свої можливості, результати діяльності, особистісні 

якості, зовнішність. Особа не бажає визнавати власних помилок, ліні, браку 

знань, неправильної поведінки часто стає агресивною, конфліктною і 

внаслідок чого важко «вживається» в колектив. 

25,2% безробітних мають оптимальний рівень самооцінки. Це свідчить 

про те, що безробітні правильно співвідносять свої можливості й здатності, в 

міру критично ставляться до себе, прагнуть реально дивитися на свої невдачі 

й успіхи, намагаються ставити перед собою реальні цілі, які можна досягти.  

Низький рівень самооцінки у безробітних (43,1%) призводить до 

невпевненості в собі, боязкості, сором’язливості, неможливості реалізувати 

свої задатки й здатності. Даний відсоток безробітних ставить перед собою 

легкі цілі, ніж ті, які би міг досягнути, перебільшує значення невдач, має 

гостру потребу в підтримці оточення, занадто критичний до себе. Люди з 
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низькою самооцінкою дуже ранимі. Усе це призводить до комплексу 

неповноцінності. 

Напруженість. Шкала вимірює рівень толерантності до стану 

незадоволених потреб й загальний рівень внутрішніх спонукань. У 40,4% 

безробітних виявлено високий рівень напруженості. Це виявляється в 

підвищеній дратівливості, збудливості та нетерплячості. Тривале 

перебування у цьому стані призводить до відчуття хронічної втоми, 

емоційної нестійкості з переважно зниженим життєвим тонусом, 

незадоволення оточуючими.  

Середній рівень внутрішньої напруженості (26,4%) виявлений у 

безробітних, зумовлений наявністю незадоволених потреб і нереалізованих 

цілей. В одних випадках, неможливість досягнення значущої мети не 

викликає неприємних відчуттів, в інших – призводить до зростання 

внутрішньої напруженості, стану збудженості та сплесків активності. 

Водночас, періодично можливі прояви апатії та лінощів, небажання 

докладати енергійних зусиль для досягнення раніше поставленої мети. 

33,2% безробітних мають низький рівень напруженості. Це свідчить 

про емоційну стійкість у складних життєвих ситуаціях. Особистість докладає 

багато зусиль для досягнення поставлених цілей, спостерігається прагнення 

до високої активності, неприйняття бездіяльності. 

Таким чином, узагальнюючи результати дослідження, можемо сказати, 

що у жінок в порівнянні з чоловіками, в емоційно-вольовому компоненті 

значущі відмінності помітні за шкалою емоційна стабільність (U=168; 

р=0,017), тобто здатність пристосовуватися до складних умов життя і 

протистояти стресовим факторам притаманна жінкам, також у жінок 

простежується підвищений рівень напруженості (U=309,5; р=0,001). У 

чоловіків найкращі показники за шкалою соціальна сміливість (U=245; 

р=0,004), це свідчить про любов до ризику, гострих відчуттів і суперництва, 

авантюризм; а найнижчі – це самоконтроль (U=334; p≤0,001), проявляється в 

деякій непослідовності в постановці та досягненні значущих цілей; слабкою 
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стороною є імпульсивність, схильність відволікатися на незначні та несуттєві 

справи. Порівнюючи результати безробітних міста Києва та вимушених 

переселенців, можемо сказати, що у переселенців виявлені низькі показники 

за шкалами: тривожність (U=327; p=0,005), напруження (U=423; p=0,022), 

можемо припустити, що це пов’язано з великим емоційним потрясінням, 

внаслідок бойових дій, але високі показники за шкалами: самодостатність та 

самооцінка. Щодо безробітних міста Києва, то вони мають високі показники 

за шкалою: соціальна сміливість (U=403; p=0,014), але для них притаманний 

підвищений рівень ідеалізму (U=387,5; p=0,007), особливо це характерно для 

безробітних звільнених за ініціативою адміністрації. 

Нами досліджено емоційний стан безробітних, а саме, які емоції 

безробітні пережили під час втрати роботи та емоції, які вони переживали на 

момент дослідження. Дане питання ми включили в авторську анкету. 

Результати дослідження представлені в таблицях 2.17 – 2.18. 

В ході дослідження нами отримані наступні результати, після втрати 

роботи безробітні, які були звільнені за власним бажанням переживали 

розчарування (U=327; p=0,006); полегшення (U=412; р=0,009). Виявлено, що 

стан полегшення характерний для людей з професійним вигоранням та 

емоційним виснаженням. Безробітні, які були звільнені за ініціативи 

адміністрації відчували гнів та розгубленість (U=409; р=0,035). А от 

вимушені переселенці після втрати роботи, в тому числі і домівок, звичного 

способу життя, родичів, друзів і т. д. відчували: страх перед майбутнім 

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

розчарування, гнів (U=273; р=0,007). 
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Таблиця 2.17 

Порівняння показників шкали опитувальника щодо емоційного стану 

безробітних (у відсотках) 

 

На момент проведення дослідження безробітні м. Києва переживали 

такі емоції, як страх перед майбутнім – 28% опитаних; тривожність – 21% 

опитаних; спокій – 23,8% опитаних. Стан спокою характерний для людей, які 

звільнилися за власним бажанням, оскільки їх не влаштовувала їхня професії 

або місце роботи, також для людей з професійним вигоранням та для людей, 

які мають низький рівень мотивації до праці, оскільки для них головне 

отримання соціальної допомоги від держави. А у вимушених переселенців на 

момент проведення дослідження були виявлені такі емоції, як страх перед 

майбутнім – 17,8% опитаних; тривожність – 12,5% опитаних; розгубленість – 

10,7% опитаних. На запитання «Які емоції ви відчуваєте на даний час?» – 

2,7% безробітних відповіли в графі «інше»: несправедливість, апатія, а також 

з моменту втрати роботи відбулася переоцінка цінностей. 

Емоційний стан безробітних 

Шкали/Групи на момент 

втрати 

роботи 

на момент 

проведення 

дослідження 

на момент 

втрати 

роботи 

На момент 

проведення 

дослідження 

м. Київ м. Київ Переселенці Переселенці 

Байдужість  11,2 3,8 1,8 0,0 

Розгубленість  12,8 10,5  10,7 10,7 

Розчарування  29,5 10,5  10,7  8,9 

Тривожність  27,1 21,0  15,1 12,5 

Шок 10,0 1,5 8,0 1,8 

Стрес 17,6 5,2 9,8 8,0 

Паніка 6,1 4,1 9,8 0,9 

Безвихідь 5,2 6,7 7,1 6,2 

Гнів 10,5 5,2 10,7 3,6 

Страх перед 

майбутнім 

15,2 28,0 14,2 17,8 

Полегшення  22,0 12,0 6,2 2,7 

Радість  10,0 12,3 0,9 0,9 

Спокій 11,9 23,8  1,8 2,7 

Інше  - - 0,9 2,7 
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Таким чином, порівнявши показники емоційного стану після втрати 

роботи та на даний час, ми побачили, що у безробітних міста Києва від 

моменту втрати роботи знизилися показники за шкалами байдужість (на 

7,4%), розгубленість (на 2,3%), розчарування (на 19%), тривожність (на 

6,1%), шок (на 8,5%), стрес (на 12,4%), паніка (на 2%), гнів (на 5,3%), 

полегшення (на 10%). Підвищилися показники за шкалами страх перед 

майбутнім (на 12,8%), безвихідь (на 1,5%) радість (на 2,3%) та спокій (на 

12%). У вимушених переселенців зросли показники за шкалами страх перед 

майбутнім (на 3,6%) та спокій (на 0,9%). 

Підбиваючи підсумки, можемо визначити рівень психологічної 

готовності за емоційно-вольовим компонентом теоретичної моделі 

(табл. 2.18). 

Таблиця 2.18 

Рівень психологічної готовності за емоційно-вольовим компонентом 

(у відсотках) 

Категорії Рівень соціально-психологічної готовності за 

емоційно-вольовим компонентом 

Категорії / Рівні Низький Середній Високий 

Безробітні міста Києва 24,6 31  44,4  

Вимушені переселенці 48,3 27,5  24,2  

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

 

Отже, як ми бачимо з таблиці найвищий рівень готовності за даним 

компонентом у безробітних міста Києва, оскільки втрата роботи 

супроводжувалася негативними емоціями, але вони ніяким чином не 

впливають на готовність безробітних до зміни професії та перенавчання. 

Стосовно вимушених переселенців, то крім втрати роботи, вони втратили 

рідний дім, рідних, друзів, що стало для них повним потрясінням і це суттєво 

вплинуло на їх емоційний стан, що стають психологічним обмеженням в 

емоційно-вольовому компоненті.  
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За допомогою методу рекурсивного дерева нам вдалося побудувати 

прогноз того, чи бажає людина змінити власну професію. Метод 

рекурсивного дерева – це різновид регресійного аналізу, метод побудови 

дерева рішень, заснований на покроковому діленні вибірки та використанні 

на кожному кроці одного зі стандартних статистичних критеріїв (в 

залежності від типу вхідних показників). Побудова дерева рішень – 

автоматичний процес, але сам результат – малюнок дерева рішень, дозволяє 

прослідкувати шляхи, які приводять людину до бажання змінити професію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Результати методу рекурсивного дерева, що бажання 

безробітних змінити професію 

Розглянемо отримане дерево. В нижній частині малюнку зображені 

результати роботи дерева рішень. Фактичний результат роботи дерева – 
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розділення вибірки на 6 підгруп (позначених Node 3, 4, 7, 8, 10, 11), в кожної 

з яких наявне певне співвідношення бажання та небажання змінити 

професію. Розглянемо групи зліва направо. 

Node 3 – підгрупа 59 людей, з них 71,2 % бажає змінити професію. Ця 

група формується наступними правилами (розглядаємо дерево зверху вниз): 

людина незадоволена своєю професією та загальний стаж менше або 

дорівнює 18 років. 

Node 4 – підгрупа з 15 людей, бажає змінити професію 6,7%. Правила 

формування: людина незадоволена професією, її стаж більше 18 років. 

Перші дві підгрупи показують вирішальну роль стажу в бажанні 

змінити професію. Навіть якщо професія не подобається, але стаж в ній 

більше 18 років – людина не бажає її змінювати. Але навіть при 

задоволеності професією може виникнути бажання її змінити. Тому далі 

розглянемо половину дерева, яка передбачає, що людина задоволена 

професією. 

Node 7 – 166 людей, з них 23,5% бажають змінити професію. Правила 

формування: людина задоволена професією, не вказує на відсутність 

зростання на попередній роботі, мотивація самовдосконалення менша за 

високу (тобто на нормальному або низькому рівні) 

Node 8 – 50 людей, 100% з яких не бажають змінювати професію. 

Правила формування: задоволений професією, не вказує на відсутність 

зростання, має високий мотив самовдосконалення. Вірогідно, це люди, які 

мають на меті глибокий розвиток в межах обраної професії. 

Node 10 – 40 людей, 30% з яких бажають змінити професію. Правила 

формування: людина задоволена професією, на попередній роботі відчула 

відсутність зростання, але відчувала себе соціально корисною. 

Node 11 – 20 людей, 85% з яких бажають змінити професію. Правила 

формування: людина задоволена професією, вказує на відсутність зростання 

та не відчувала себе соціально корисною на попередній роботі. 

У підсумку, ми можемо стверджувати: 
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1) В основі індивідуального рішення щодо зміни професії лежать 

наступні чинники: суб’єктивна задоволеність професією, стаж, можливість 

зростання, можливість бути корисним для людей, мотивація 

самовдосконалення. 

2) Існує 2 категорії людей, які бажають змінити професію. Перші –

незадоволені своєю професією та працюють в ній менше 18 років, другі – 

задоволені професією, але не бачать кар’єрного зростання та не відчувають 

себе корисними. 

3) Існує 2 категорії людей, які не виявляють бажання змінювати 

професію. Перші – це ті, кому професія не подобається, але вони працюють в 

ній більше 18 років. Другі – це ті, хто задоволений професією, не бачать 

кар’єрного зростання, але мають сильну мотивацію самовдосконалення в цій 

професії. 

Точність вгадування цим деревом рішення людини складає 79,4%, AUC 

для ROC цього дерева складає 0,87, що є дуже високим результатом. 

Виведене дерево є надійним для отримання прогнозу щодо бажання 

безробітного змінити професію. 

Нами встановлено наявність підтримки безробітних гомадян від 

соціальних інституцій та близьких людей (психологічної та матеріальної) і 

наскільки вона впливає на психологічну готовність осіб до зміни професії та 

перенавчання. 

Безробітний, який на певний період часу втратив роль «годувальника» 

може відчувати певний психологічний тиск з боку сім’ї, родичів. В цей час 

безробітний потребує серйозної матеріальної та психологічної підтримки. 

Нами було досліджено відносини безробітного з сім’єю та наявність 

психологічної та матеріальної допомоги з боку родини та соціальних 

інституцій. Дане питання було включено в авторську анкету (див. додаток Б). 

Кожна людина, яка опинилася в складній життєвій ситуації, потребує 

психологічної підтримки з боку сім’ї, родичів, друзів, що допомагає людині 

швидше подолати емоційне напруження та переживання факту втрати роботи 
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і перейти до звичного способу життя. Ми дослідили звідки безробітні 

отримують психологічну та матеріальну підтримку (див. рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Результати дослідження щодо наявності психологічної 

підтримки у безробітних громадян 

 

Підтримку в сім'ї мають 38,7% безробітних міста Києва та 32,8% 

вимушених переселенців. Жінки в сім’ї отримають психологічну підтримку в 

два рази більше, ніж чоловіки. З боку родичів є підтримка у 22,3% 

безробітних м. Києва і майже в два рази менша у вимушених переселенці, 

лише 12,7%, оскільки більшість родичів залишилася в Донецькій, Луганській 

областях та АР Крим. 4,4% вимушених переселенців відповіли, що вони 

надають психологічну підтримку родичам. Друзі і знайомі, колишні товариші 

по службі надають психологічну підтримку 5,2% безробітним міста Києва, 

удвічі більшу підтримку отримали вимушені переселенці від знайомих на 

момент приїзду до Києва (допомога житлом, фінансова допомога). З боку 

соціальних інституцій підтримку отримали 20,3% вимушених переселенців, а 

саме від Центра соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (безробітні 

отримали підтримку від психолога, гуманітарну допомогу, допомогу в 

оформленні матеріальної допомоги, продуктові набори тощо) і лише 1,5% 

безробітних м. Києва. Відсутність будь-якої психологічної підтримки 

відзначають 32,3% безробітних міста Києва та 20,6% вимушених 

переселенців. Досить великий відсоток безробітних перебуваючи у складній 
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життєвій ситуації, не знаходять підтримки. Для таких людей є велика 

ймовірність розвитку нервово-психічних розладів й ризику захворювань, які 

багато в чому зумовлені психологічними причинами.  

Практично одні і ті ж люди відзначали, що якщо вони отримували від 

когось психологічну підтримку (або не отримували її зовсім), то вона 

супроводжувалася або не супроводжувалася і матеріальною підтримкою. У 

родині або з боку родичів отримують матеріальну підтримку 42,6% чоловіків 

і 54,3% жінок. Від друзів і колег підтримку отримують приблизно 7,8% 

безробітних. З боку соціальних установ матеріальну підтримку отримали 

20,6% осіб. 

Для вимушених переселенців ситуація склалася таким чином, що 

майже 78% безробітних опинилися без моральної та матеріальної підтримки. 

12% переселенців отримали в місті Києві підтримку родичів, 10% підтримку 

друзів та знайомих, які проживали в місті Києві, решта вимушених 

переселенців залишилися сам на сам з власною проблемою. 

Так, деякою мірою, статус безробітного вплинув і на взаємовідносини в 

сім’ї. Жінки відносяться до стану безробіття свого чоловіка гірше, ніж 

чоловіки до своїх непрацюючих дружин. З підтримкою й розумінням 

відносяться 25% жінок та 27% чоловіків. Нормальні відносини в сім’ї 

спостерігається у 12,3% жінок та 16,4% у чоловіків. Байдуже ставлення до то 

того, що чоловік не працює продемонстрували 3,2% жінок і на думку 

непрацюючих жінок, 2,7% чоловіків. Негативне відношення виявлено у 

21,7% жінок та 14,5% чоловіків. Решта 26% безробітних не перебувають в 

шлюбі, 2,2% вдівці. 

В цілому у 26,5% відносини в сім’ї не змінилися. У 18,6% безробітних 

стали гірші. 5,3% опитаних навпаки визнали, що внаслідок втрати роботи 

відносини в сім’ї стали кращі, а саме 3,1% жінок та 2,2% чоловіків відповіли, 

що стали приділяти більше уваги сім’ї та дітям, оскільки за постійною 

занятістю не вистачало часу на сім’ю. 
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Встановлено, що соціально-психологічна підтримка, як соціально-

психологічний чинник, впливає на емоційну стабільність безробітного 

(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 їх до зміни професії (r=0,64 при p≤0,01), оскільки специфічний 

вплив соціально-психологічних чинників на готовність безробітних, а саме 

інституційна соціальна підтримка (виплати по безробіттю, гуманітарна 

допомога тощо) та соціально-психологічна підтримка близьких можуть 

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

небажання особи працювати. 

Також досліджено і якість життя безробітного після втрати роботи. 

Результати представлені в таблиці 2.19. 

Таблиця 2.19 

Оцінка можливості задоволення базових та актуальних потреб після 

втрати роботи (у %) 

Шкали/Групи м. Київ Переселенці р 

Оцінка прибутку 51,2** 32,1 0,001 

Якість харчування 56,5** 29,3 0,001 

Можл. придбання одягу 76,8 74,9 1 

Житлові умови 32,4 30,8 0,825 

Можл. придбання побутової техніки, 

меблів 

48,6** 21,5 0,02 

Можл. придбати авто 5,9 5,2 1 

Можл. проф. вдосконалення 43,1 41,2 0.826 

Перспективи кар’єри 48,0 46,1 0.836 

Сімейна ситуація 73,8 73,5 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 

 

Виявленні кореляційні зв’язки між втратою роботи та якістю життя. 

Таким чином, якість харчування, оцінка прибутку та можливість придбання 

побутової техніки, меблів у вимушених переселенців нижча, ніж у 

безробітних міста Києва. Можливість придбання одягу, авто, можливість 
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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 

непогане оцінили 50,8% безробітних міста Києва та 39% вимушених 

переселенців. 

38,7% безробітних міста Києва вважають, що після втрати роботи 

якість життя не змінилася, оскільки їм надають матеріальну підтримку сім’я 

та родичі. 27,8% безробітних відповіли, що при матеріальній підтримці 

родичів якість життя суттєво знизилась, можливість придбання продуктів 

харчування та одягу стала нижчою. У решта 33,5% безробітних, в яких 

відсутня будь-яка підтримка, якість життя суттєво стала гірше. 68,3% 

вимушених переселенців відповіли, що ситуація війни й вимушений переїзд 

суттєво вплинув на якість життя в гіршу сторону.19,8% переселенців оцінили 

якість життя в цілому, як непоганий, завдяки підтримці знайомих та родичів 

в місті Києві. 4,9% вимушених переселенців відповіли, що якість життя не 

змінилася внаслідок переїзду. 5,3% переселенців відповіли, що після переїзду 

якість життя не змінилася, що вдома, що в Києві вона погана. 1,7% 

безробітних відповіли, що після переїзду якість життя навпаки покращилася. 

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 
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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). 

 

Рис. 2.5. Залежність показників від віку безробітних 

 

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 й 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. Респонденти віком 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 
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професійну успішність особистості. Безробітних з подібними 

характеристиками було варіативно поєднано у кластери (за кластерним 

аналізом методом k-середніх).  

Кластер 1 (23,2% безробітних) – соціально-успішний тип має потребу у 

визнанні заслуг й зворотному зв’язку (відгуках про роботу), прагненні до 

завоювання визнання з боку інших людей, у тому числі, щоб оточуючі 

цінували заслуги, досягнення, особистісні та професійні успіхи (r=0,71 при 

p≤0,01); в самовдосконаленні (r=0,74 при p≤0,01), а саме потреба в 

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

бажанні самостійності та незалежності, а також у відчутті затребуваності. 

Має високий рівень мотивації в постановці для себе складних цілей, 

дотримання поставлених цілей та бути самовмотивованим (r=0,44 при 

p≤0,01); потреби в розмаїтті, змінах і стимуляції, готовності до дій, 

намагання уникнути рутини (монотонної та нудної роботи) (r=0,65 при 

p≤0,01). Даний тип має потребу в соціальних контактах: спілкуванні з 

широким колом людей, придбанні професійних зв’язків, прагнення 

працювати з різними людьми (r=0,41 при p≤0,01). 

Особа ставить перед собою реальні цілі (r=0,44 при p≤0,01), 

налаштована на досягнення (r=0,48 при p≤0,01), мотиви діяльності в цілому 

систематичні, ієрархізовані. Практично все, що вона робить, може пояснити з 

точки зору доцільності. Не схильна до марного проведення часу. Притаманна 

рішучість та впевненість в собі. Досить хороший енергетичний потенціал. В 

оцінках інших людей та подій досить неупереджена. Особистісний ріст 

динамічний. Емоційно стабільні (r=0,53 при p≤0,01), вміють досягати успіху 

незважаючи на перешкоди в мотиваційній, орієнтаційно-цільовій та 

когнітивно-компетентнісній сферах (r=0,40 при p≤0,01). 

Даний тип безробітних налаштований на пізнання та засвоєння нового, 

прагнуть опановувати нові вміння та навички, і в них є всі можливості 

реалізувати свої знання в майбутній професії, даний тип безробітних з 

легкість може опанувати нову професію. 
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Кластер 2 (18,2% безробітних) – невмотивований тип має низький 

рівень прагнень до особистісного й професійного розвитку (r=0,40 при 

p≤0,01); прагнень до досягнення успіху (r=0,56 при p≤0,01); низьку 

мотивацію до змін у власному житті (r=0,49 при p≤0,01), вони не прагнуть 

змінювати дану ситуацію, в якій опинилися; не прагнуть встановлювати 

соціальні контакти (r=0,52 при p≤0,01), тобто відсутність бажання 

встановлювати професійні зв’язки, невміння встановлювати контакти з 

іншими людьми. Цілі (r=0,60 при p≤0,01), які перед собою ставить особа не 

завжди обґрунтовані, нестійкі. Не всі дії доцільні, іноді схильна до марного 

проведення часу. У випадку утруднення з вибором мети легко користується 

підказкою ззовні, готова прийняти ціль ззовні. Щоб підготувати себе до 

виконання будь-якої діяльності – завжди потрібна певна сила волі, щоб 

«зібратися». 

З таким типом, безробітні схильні переоцінювати результати своєї 

діяльності (r=0,47 при p≤0,01). Успіх викликає напади сильних веселощів, 

невдача викликає неадекватну поведінку. Навіть незначні події здатні 

викликати справжнє потрясіння. Особистісний ріст безробітного 

непередбачуваний, багато в чому випадковий. Як правило, підвищена 

тривожність (r=0,58 при p≤0,01). 

Кластер 3 (12,3% безробітних) – дезорієнтований тип має низький 

рівень спрямованості на зміну професійної Я-концепції (r=0,55 при p≤0,01), а 

саме зміну, вдосконалення або розкриття нових особистісних та професійних 

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

професії; низький рівень прагнень опановувати нові знання та вміння, що 

необхідно для нової професії (r=0,42 при p≤0,01). Неспроможність 

адаптуватись до сучасних умов та самостійно вирішити особисті проблеми, 

невизначеність подальших перспектив породжують невпевненість у 

завтрашньому дні. Даний тип має неадекватну професійну самооцінку (r=0,54 

при p≤0,01) – уявлення безробітного про власну цінність як фахівця. 
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Кластер 4 (15,2% безробітних) – професійно-орієнований тип 

спрямований на беззаперечну цінність набутого професійного досвіду, але 

має хибну установку, що набуті знання не можливо буде реалізувати в іншій 

професії (r=0,68 при p≤0,01), закриті до нових знань. Особи, які мають 

значний виробничий стаж (r=0,73 при p≤0,01), високий інтелектуальний 

потенціал (r=0,67 при p≤0,01), високий рівень освіти (r=0,65 при p≤0,01), 

кваліфікації (r=0,68 при p≤0,01), як правило, характеризуються високим 

рівнем домагань, неадекватною самооцінкою (або завищену або занижену). 

Вони не можуть коректно оцінити ситуацію на ринку праці й свої шанси. 

Мають неадекватну оцінку свого професійного рівня (сформованістю вмінь 

та навичок) та рівня компетентності (системи знань).  

Кластер 5 (21,4% безробітних) – емоційно-нестабільний тип має 

занижену самооцінку (r=0,41 при p≤0,01); відчуття розгубленості та 

безвиході (r=0,73 при p≤0,01); невпевненість в собі і часта втомлюваність 

(r=0,50 при p≤0,01); не здатні управляти власними емоціями (r=0,67 при 

p≤0,01); справитися з життєвими труднощами; схильні ускладнювати та 

драматизувати ситуацію, можлива деяка апатичність, млявість; схильні 

ставитися до всього серйозно й насторожено, внаслідок надмірного 

занепокоєння за своє майбутнє і панування загального песимістичного 

настрою. Виявляється тенденція постійно замислюватися про наслідки своїх 

вчинків, очікуючи можливих невдач. Мають низький рівень самоконтролю 

(r=0,62 при p≤0,01), організованості та розвитку вольових якостей, що 

проявляється в деякій непослідовності в постановці та досягненні значущих 

цілей. 

Кластер 6 (9,7% безробітних) – соціально-неуспішний тип 

характеризується сильно фрустрованим станом, це виражається в 

неможливості ставити перед собою конструктивні цілі (r=0,59 при p≤0,01), 

мотиви діяльності безсистемні, неієрархізовані. Типові прояви обмеженості у 

виборі засобів; низький енергетичний потенціал, конформність, сильна 

залежність від ситуації, від інших людей (в першу чергу від їхньої думки), 



116 
 

велика кількість психологічних комплексів, які в тому числі заважають 

використовувати на 100% внутрішній потенціал (r=0,64 при p≤0,01). 

Схильний недооцінювати результати своєї діяльності (r=0,52 при 

p≤0,01), йти в мрії та фантазії від реалій зовнішнього світу (r=0,48 при 

p≤0,01), ригідність, зайва критичність. Даний тип безробітних має низький 

рівень внутрішньо особистісної психічної активності. Інтереси мають суто 

прагматичну, приземлену спрямованість. 

Високий рівень схильності до тривожно-депресивних станів (r=0,72 

при p≤0,01), що проявляється в боязкості, невпевненості та нерішучості, 

виникнення страхів. При цьому характерні: мінливість настрою, похмурі 

передчуття, раптово виникаюче почуття провини. У випадку невдач й 

помилок спостерігається виражений внутрішній конфлікт, різке зниження 

самооцінки. Спостерігається підвищена старанність та скрупульозність у 

виконанні роботи. 

Даний тип безробітних мають низький рівень радикалізму (r=0,41 при 

p≤0,01), а саме, прагнень до новаторства, експериментів та реформ; 

самоконтролю (r=0,58 при p≤0,01), слабкою стороною є імпульсивність, 

схильність відволікатися на незначні та несуттєві справи; високий рівень 

напруженості (r=0,59 при p≤0,01), що виявляється в дратівливості, 

збудливості. Тривале перебування у цьому стані призводить до відчуття 

хронічної втоми, емоційної нестійкості з переважно зниженим життєвим 

тонусом, незадоволення оточуючими. 

Отже, 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 (рис. 2.6). 

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) й створює умови, що 
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допомагають безробітному в пошуку нового, більш позитивного та 

конструктивного бачення своєї життєвої перспективи, актуалізує потреби у 

виборі та зміні професії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Зв’язки між соціально-психологічними чинниками та 

структурно-функціональними компонентами психологічної готовності 

до зміни професії 

Примітка: де,           сильні зв’язки,         слабкі зв’язки 

 

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. 
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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. 

Нами встановлено взаємозв’язок структурних компонентів 

психологічної готовності безробітних до зміни професії та перенавчання. 

Результати представлені в таблицях 2.20–2.22. 

Таблиця 2.20 

Кореляційні зв’язки між показниками емоційно-вольового та 

мотиваційного компонентів психологічної готовності (у %) 

Емоційно-

вольовий 

компонент 

Мотиваційний компонент 

Рівні Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Загалом 

Високий рівень 19,6  11,1 8,1  38,8 

Середній рівень 11,1 11,5 9,3  31,9 

Низький рівень 5,2  5,2  18,9  29,3 

Загалом 35,9 27,8 36,3 100 

 

В процесі дослідження ми виявили кореляційні зв’язки між 

показниками емоційно-вольового та мотиваційного компонентів 

психологічної готовності безробітних до зміни професії та перенавчання. 

Отже, втановлено, що у 19,6% безробітних високий рівень мотивації 

залежить від високого рівня емоційно-вольових якостей. А саме при 

високому рівні потреби у визнанні, самовдосконаленні, прагнень до 

досягнень, готовності до змін – високий рівень соціально-психологічних 

професійно-значущих якостей: емоційної стабільності, дисциплінованості, 

самодостатності, самооцінки тощо. І лише у 8,1% безробітних при високому 

рівні емоційно-вольових якостей присутня уникаюча мотивація (p≤0,01 або 

p≤0,05). 
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Що стосується середнього рівня емоційно-вольових якостей, то тут 

однакова вірогідність, що у людини буде, як досягаюча (11,1%), так і 

уникаюча (9,2%) мотивація у досягненні успіху (p≤0,01 або p≤0,05). 

При низькому рівні емоційно-вольових якостей переважає низький 

рівень мотивації у досягненні успіху (18,9 %). І лише 5,2% безробітних 

мають досягаючу мотивацію при низькому рівні емоційно-вольових якостей 

(p≤0,01 або p≤0,05). 

Таблиця 2.21 

Кореляційні зв’язки між показниками емоційно-вольового та 

орієнтаційно-цільового компонентами психологічної готовності (у %) 

Емоційно-

вольовий 

компонент 

Орієнтаційно-цільовий компонент 

Рівні Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Загалом 

Високий рівень 14,1 15,2  4  33,3 

Середній рівень 11,1  15,2 10 36,3 

Низький рівень 4,0 8,1  18,3 30,4 

Загалом 29,2 38,5 32,3 100 

 

Проведений нами кореляційний аналіз вказує на те, що існує зв’язок 

між структурними компонентами психологічної готовності, а саме між 

орієнтаційно-цільовим та емоційно-вольовим компонентами.  

При високому рівні емоційно-вольових якостей 14,1% безробітних 

мають високий рівень готовності до змін, а саме від емоційного стану 

безробітних залежить спрямованість на зміну професійної Я-концепції, 

безробітний легко орієнтується та адаптується до ситуації, яка різко 

змінилася (p≤0,01 або p≤0,05). 

Більшість безробітних (18,3%) при низькому рівні емоційно-вольових 

якостей мають низький рівень готовності до змін у власному житті, вони не 

прагнуть змінювати ситуацію, в якій опинилися; і лише 4% та 8,1% 

безробітних мають високий та середній рівень готовності до змін при 

низькому рівні емоційно-вольових якостях (p≤0,01 або p≤0,05). 
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Таблиця 2.22 

Кореляційні зв’язки між показниками мотиваційного та когнітивно-

компетентнісного компонентами психологічної готовності (у %) 

 

В процесі дослідження виявлено, що між показниками мотиваційного 

та когнітивно-компетентнісного компонентами психологічної готовності 

існує кореляційний зв'язок. Таким чином, при високому рівні мотивації до 

змін характерний високий рівень усвідомлення безробітними важливості 

саморозвитку та самовдосконалення, що є важливим у процесі зміни професії 

та спонукає особу опановувати нові знання, вміння та навички, які необхідні 

йому в іншій професійній діяльності.  

І лише 5,2% безробітних при високому рівні мотивації до змін мають 

обмеження в когнітивно-компетентнісному компоненті (p≤0,01 або p≤0,05).  

При низькому рівні показників мотиваційного компоненту у 20,7% 

безробітних переважає низький рівень показників когнітивно-

компетентнісного компоненту – це означає, що як тільки в особи виникають 

перешкоди у здобутті нової професії, він не бажає долати ці бар’єри, дана 

ситуація стає для нього фрустрованою і в цьому випадку переважає 

уникаюча мотивація (p≤0,01 або p≤0,05). 

Таким чином, узагальнюючи результати емпіричного дослідження 

встановлено, що у 24,3% безробітних виявлено високі показники за всіма 

чотирма компонентами соціально-психологічної готовності, а саме в 

мотиваційному, орієнтаційнійно-цільовому, когнітивно-компетентнісному та 

емоційно-вольовому. Це свідчить про те, що даний відсоток безробітних 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивно-компетентнісний компонент 

Рівні Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Загалом 

Високий рівень 19,6  13,0 5,2  37,8 

Середній рівень 9,2 14,1 11,1 34,4 

Низький рівень 1,1  6,0 20,7 27,8 

Загалом  29,9 33,1 37 100 
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психологічно готові до зміни професії та перенавчання, і мають бажання 

проявити себе в іншій професійній діяльності. 

Натомість, у 75,7% безробітних в процесі дослідження були виявлені 

обмеження, які суттєво впливають на готовність безробітного до зміни 

професії та перенавчання. А саме, 39,7% безробітних мають обмеження в 

одному структурному компоненті психологічної готовності. 16,9% 

безробітних мають обмеження в двох структурних компонентах 

психологічної готовності, 12 % безробітних мають соціально-психологічні 

обмеження в трьох структурних компонентах психологічної готовності та 

7,1% безробітних мають обмеження в усіх чотирьох структурних 

компонентах психологічної готовності. 

В таблицях 2.23-2.26 представлені результати щодо виявлених 

соціально-психологічних обмежень, які впливають на рівень готовності 

безробітних, тобто це результати, які мали низький рівень за шкалами 

методик. 

Таблиця 2.23 

Психологічні обмеження в одному структурному компоненті 

психологічної готовності (у %) 

№ Структурні компоненти Загалом Місто 

Київ 

Переселенці  

1 Мотиваційний 12,9  8  4,9 

2 Орієнтаційно-цільовий 7,7  4,9  2,8 

3 Когнітивно-компетентнісний 8,9  5,4  3,5 

4 Емоційно-вольовий  10,2  4,5 5,7 

 

Таким чином, 12,9% (45 осіб) безробітних мають обмеження в 

мотиваційному компененті психологічної готовноті, що свідчить про низький 

рівень прагнень до особистісного і професійного розвитку та низький рівень 

мотивації на досягнення. Цілі, які перед собою ставить особа не завжди 

обґрунтовані, нестійкі, не всі дії доцільні, іноді схильний до марного 

проведення часу.  
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7,7% (27 осіб) опитаних мають обмеження в орієнтаційно-цільовому 

компоненті, що свідчить про низький рівень спрямованості на зміну 

професійної Я-концепції, а саме зміну, вдосконалення або розкриття нових 

особистісних та професійних якостей, які необхідні безробітному у здобутті 

нової професії. Характерно, що після втрати роботи, вони не бачать мети в 

житті і не здатні її самостійно сформулювати.  

8,9% (31 особа) опитаних мають обмеження в когнітивно-

компетентнісному компоненті, що свідчить про хибну установку, що набуті 

знання не можливо буде реалізувати в іншій професії, закриті до нових знань. 

Неадекватно оцінюють ситуацію, я якій опинилися та роблять неправильні 

висновки, можуть адекватно оцінити ситуацію на ринку праці й свої шанси. 

Мають неадекватну оцінку свого професійного рівня (сформованістю вмінь 

та навичок) та рівня компетентності (системи знань). 

10,2% (36 осіб) опитаних мають обмеження в емоційно-вольовому 

компоненті психологічної готовності, що свідчить про занижену самооцінку, 

відчуття розгубленості та безвиході. Даний відсоток безробітних не здатні 

управляти власними емоціями за умов часто повторюваних стресових 

чинників.  

В результаті дослідження ми визначили, що 16,9 % (59 осіб) 

безробітних мають обмеження в 2-х структурних компонентах психологічної 

готовності (табл. 2.24).  

При обмеженні в мотиваційному та орієнтаційно-цільовому 

компонентах психологічної готовності у безробітних спостерігається низька 

мотивацію до змін у власному житті, вони не прагнуть змінювати ситуацію, в 

якій опинилися та відсутність прагнень до зміни професійної Я-концепції та 

постановки нових завдань. 

При обмеженні в мотиваційному та когнітивно-компетентнісному 

компонентах безробітні мають низький рівень мотивації в постановці для 

себе складних цілей, дотримання поставлених цілей та бути 

самовмотивованим; низький рівень інтелектуального потенціалу свідчить про 
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закритість до нових знань, їм важко буде опанувати нові вміння та навички, 

які необхідні їм у здобутті нової професії. 

Таблиця 2.24 

Психологічні обмеження в двох структурних компонентах психологічної 

готовності (у %) 

№ Структурні компоненти Загалом Місто Київ Переселенці  

1 
Мотиваційний –  

орієнтаційно-цільовий 2,3  1,4  0,9  

2 
Мотиваційний –  

когнітивно-компетентнісний 3,1  2  1,1  

3 
Мотиваційний –  

емоційно-вольовий 4,3  2  2,3  

4 
Орієнтаційно-цільовий – 

когнітивно-компетентнісний 2  - 2  

5 
Орієнтаційно-цільовий – 

емоційно-вольовий 2,3  1,4  0,9  

6 
Когнітивно-компетентнісний – 

емоційно-вольовий 2,9  1,7  1,1  

 

Обмеження в мотиваційному та емоційно-вольовому компонентах 

виражається в неможливості ставити перед собою конструктивні цілі, мотиви 

діяльності безсистемні, неієрархізовані, як правило, підвищена тривожність, 

спостерігається відчуття хронічної втоми, емоційної нестійкості. 

При обмеженні в орієнтаційно-цільовому та когнітивно-

компетентнісному компонентах психологічної готовності невдача викликає 

неадекватну поведінку, навіть незначні події здатні викликати справжнє 

потрясіння. Особистісний ріст безробітного непередбачуваний, багато в чому 

випадковий. Мають низький рівень прагнень опановувати нові знання та 

вміння, що необхідні для оволодіння новою професією. 

При обмеженні в орієнтаційно-цільовому та емоційно-вольовіому 

компонентах безробітні мають низький рівень спрямованості на зміну 

професійної Я-концепції, а саме, зміну, вдосконалення або розкриття нових 

особистісних та професійних якостей, які необхідні безробітному у здобутті 

нової професії. Періодично можливі прояви апатії та лінощів, небажання 
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докладати енергійних зусиль для досягнення раніше поставленої мети. 

Спостерігається: мінливість настрою, невпевненість та нерішучість, 

виникнення страхів. 

При обмеженні в когнітивно-компетентніному та емоційно-вольовому 

компоненті психологічної готовності безробітні мають низький енергетичний 

потенціал, конформність, сильна залежність від ситуації, від інших людей (в 

першу чергу від їхньої думки), сугестивність, велика кількість психологічних 

комплексів, які в тому числі заважають використовувати на 100% внутрішній 

потенціал. Схильність ставитися до всього серйозно і насторожено, внаслідок 

надмірного занепокоєння за своє майбутнє. З’являється відчуття 

безпорадності, втоми і нездатності справитися з життєвими труднощами. 

Мають низький рівень загальноосвітньої підготовки і здібностей до 

навчання. 

Таблиця 2.25 

Психологічні обмеження в трьох структурних компонентах 

психологічної готовності (у %) 

№ Структурні компоненти Загалом м. Київ Переселенці  

1 
Мотиваційний –  

орієнтаційно-цільовий – 

когнітивно-компетентнісний 

2  0,9  1,1  

2 
Мотиваційний – 

орієнтаційно-цільовий –  

емоційно-вольовий  

3,7  1,4  2,3  

3 
Мотиваційний –  

когнітивно-компетентнісний –  

емоційно-вольовий 

5,1  3,1  2  

4 
Орієнтаційно-цільовий – 

когнітивно-компетентнісний –  

емоційно-вольовий 

1,2  0,9  0,3  

 

Таким чином, 12% (42 особи) безробітних мають обмеження в трьох 

структурних компонентах психологічної готовності (табл. 2.25). Це свідчить 

про те, що безробітні мають низький рівень психологічної готовності до 

зміни професії та перенавчання. При цьому у безробітних є ще один 
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компонент готовності, який знаходиться на середньому або високому рівні, і 

який може бути ресурсом при корекції інших компонентів, які є бар’єрами у 

здобутті нової професії. 

Таблиця 2.26 

Психологічні обмеження в 4-х структурних компонентах  психологічної 

готовності (у %) 

№ Структурні компоненти Загалом  Місто Київ  Переселенці  

1 Мотиваційний  

7,1  

 

 4  

 

 

3,1  

 
2 Орієнтаційно-цільовий 

3 Когнітивно-компетентнісний 

4 Емоційно-вольовий 

 

У 7,1% (25 осіб) безробітних виявлено обмеження в усіх чотирьох 

компонентах психологічної готовності (табл. 2.26). Для даного 

відсотка безробітних характерний сильно фрустрований стан, що 

виражається в неможливості ставити перед собою конструктивні цілі, 

схильність недооцінювати результати своєї діяльності, схильність до 

тривожно-депресивних станів. Виявлений низький рівень інтелектуального 

розвитку і загальноосвітньої підготовки, погані здібності до навчання і 

низька концентрація уваги. Відсутній інтерес до інтелектуальної діяльності. 

Отже, узагальнивши результати дослідження виявлено: 

− високий рівень психологічної готовності безробітних до зміни 

професії та перенавчання у 24,3% респондентів (особи, які мають високі 

показники за всіма чотирма компонентами психологічної готовності); 

− середній рівень психологічної готовності безробітних до зміни 

професії та перенавчання у 56,6% респондентів (особи, які мають обмеження 

в одному та двох структурних компонентах психологічної готовності); 

− низький рівень психологічної готовності безробітних до зміни 

професії та перенавчання у 19,1% респондентів (особи, які мають обмеження 

в трьох та чотирьох структурних компонентах психологічної готовності). 
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Висновок до розділу 2 

 

Узагальнивши всі результати емпіричного дослідження ми зробили 

наступні висновки: 

1. Емпірично встановлено, що на прийняття індивідуального рішення 

щодо зміни професії впливають 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. 

2. 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). 

3. 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). 

4. Виявленні відмінності у результатах безробітних міста Києва та 

вимушених переселенців. Безробітні міста Києва, які звільнилися з роботи за 

власним бажанням, мають високий рівень прагнень до змін (мотиваційний 

компонент), що свідчить про психологічну готовність їх до зміни професії та 

перенавчання. Для вимушених переселенців характерний середній рівень 

прагнень до досягнення (мотиваційний компонент), оскільки особи очікують, 
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що держава забезпечить їх тими статками, які були в них до переселення; 

відсутність потреби в самовдосконаленні, що ускладнює процес зміни 

професії. Встановлено, що вимушені переселені краще шукають можливості 

та засоби для досягнення мети, ніж корінні жителі (орієнтаційно-цільовий 

компонент). Виявлено, що безробітні міста Києва, які переживали 

розчарування в своїй професії, після втрати роботи, відчували полегшення та 

спокій. Вимушені переселенці навпаки, після зміни місця проживання 

переживали: страх перед майбутнім, тривожність, розгубленість, 

розчарування та гнів (емоційно-вольовий компонент). У розпачі та 

розгубленому стані переселенці відмовляються змінювати професію та 

перенавчатися, вони не можуть коректно оцінити ситуацію на ринку праці й 

свої шанси. 

5. Виявлено 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.  

6. 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.  

7. 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 для суспільства. Психологічна готовність чоловіків до 

зміни професії, насамперед, пов’язана з задоволеністю професією, високою 

заробітною платнею. 
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8. 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. 

9. 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; 

10. Встановлено типи безробітних громадян: соціально успішний; 

невмотивований; дезорієнтований; професійно-орієнтований; емоційно-

нестабільний; соціально неуспішний. 
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РОЗДІЛ III 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 

БЕЗРОБІТНИХ ГРОМАДЯН 

 

3.1. Розробка програми соціально-психологічної підтримки 

безробітних громадян 

  Програма соціально-психологічної підтримки безробітних громадян у 

процесі пошуку нової роботи, зміни професії та перенавчання за допомогою 

системи соціально-психологічних способів і методів допомагає актуалізувати 

професійно-особистісний потенціал особистості, що перебуває в ситуації 

безробіття, сприяє соціально-професійному самовизначенню особистості, 

підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці. 

Соціально-психологічна підтримка включає такі методи допомоги, як 

психологічне консультування, психологічний тренінг, психологічна корекція. 

А саме соціально-психологічну підтримку можна розглядати, як групову, так і 

індивідуальну. Індивідуальна психологічна підтримка спрямована на 

інформаційні та професійні консультації, з метою підвищення рівня 

обізнаності щодо сучасного стану ринку праці та популярних професій. 

Групова робота включає тренінги, майстер-класи та психологічну корекцію. 

Інформаційна консультація надає безробітному докладну інформацію 

про наявність вакантних місць, підприємств, і навіть дані про те, де можна 

пройти перенавчання і навчання. Професійне консультування охоплює 

вивчення фахових знань та вмінь, підвищення мотивації до праці, виявлення 

соціально-психологічних особливостей особистості за допомогою 

діагностики, надання рекомендацій відповідно психологічних особливостей 

безробітних щодо сфери діяльності, напрямку професійного навчання. 

У розробці програми соціально-психологічної підтримки безробітних 

громадян ми спиралися на напрацювання та досвід науковців, які працювали 

у даному напрямку Л. Авдєєв, К. Аксенченко О. Киричук, О. Корчевна 
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В. Логвиненко, К. Мілютіна, В. Пасічна, В. Синявський [2, 4, 62, 70, 85, 100, 

107, 149]. 

Програма соціально-психологічної підтримки безробітних складається 

з таких етапів: 

1) Психодіагностична підтримка, яка дає можливість усвідомити свої 

психологічні особливості та професійно важливі якості. На даному етапі за 

допомогою діагностики визначалися особливості характеру безробітного, 

особисті якості, здібності безробітного, а також чи співвідносяться вони з 

вимогами, що висуваються професією до людини. Аналіз результатів за 

визначеними критеріями дозволив зробити висновок у тому, чи може людина 

успішно працювати за даною професією. В ході діагностики також 

визначались соціально-психологічні особливості людини, що впливають на 

готовність безробітних до зміни професії та перенавчання. Це дало змогу 

підібрати відповідні методи для подолання соціально-психологічних 

обмежень, що заважають успішно опанувати нову професію. 

2) Психокорекційна підтримка була спрямована на зниження 

напруження, тривоги, підвищення впевненості в собі, стимулювання 

активності, готовності протидіяти негативним обставинам. Для цього 

використовувалися тренінг та психологічна корекція, як методи групової 

роботи. 

Тренінгова програма не була спрямована на досягнення максимально 

низького рівня показників тестових методик. Оскільки це тривалий, складний 

процес, що потребує мотивації, прагнення до змін, засвоєння нової 

інформації та нових форм поведінки. Саме тому головним завданням було 

формування здатності до рефлексії, самопізнання та спрямування на роботу 

над собою з метою самозмін. Таким чином, групова робота спрямована на 

активізацію внутрішнього потенціалу безробітних у роботі над собою. 

3) Профінформаційна та психолого-просвітницька підтримка була 

направлена на самопізнання та самоідентифікацію, в результаті якої 

безробітні навчилися оцінювати психологічні вимоги професії до спеціаліста, 
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порівнюючи їх із власними психологічними якостями, і робити відповідні 

висновки. 

4) Довідково-інформаційна підтримка була направлена на 

ознайомлення безробітного з переліком вакантних робочих місць за даними 

служби зайнятості, а також із переліком інформаційних джерел і установ, які 

надають відомості про вакансії, умови працевлаштування, вимоги до фахівця. 

Завданнями програми соціально-психологічної підтримки безробітних 

громадян є: 1) покращення орієнтування безробітних в структурі та 

діяльності соціальних інституцій спрямованих на підтримку безробітних та 

працевлаштування; 2) підвищення інформаційної компетентності, здатності 

до пошуку, аналізу та використанню інформаційних систем; 3) сприяння 

встановленню соціальних зв’язків та утворенню мережевих груп взаємної 

підтримки та інформування; 4) посилення внутрішніх сімейних зв’язків 

спрямованих на психологічну підтримку безробітного. 

Реалізація програми передбачає використання діагностичних процедур, 

психотехнічних заходів, інформування, групових дискусій, рольових ігор, 

тощо. Програма складається з чотирьох блоків вправ, кожен з яких 

орієнтований на підвищення рівня психологічної готовності безробітних 

відповідно компонентам теоретичної моделі.  

На формувальному етапі емпіричного дослідження було сформовано 5 

груп безробітних громадян у кількості 68 осіб. 56 осіб (4 групи) стояли на 

обліку Голосіївського районного центру зайнятості міста Києва, з них 32 

особи жіночої статі та 24 особи чоловічої статі. Серед 56 осіб безробітних 

було 28 осіб вимушених переселенців, з них 15 осіб – жінки, 13 осіб – 

чоловіки. 12 осіб (1 група) безробітних стояли на обліку Голосіївського 

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

статусі «складні життєві обставини». 

До груп 1 та 2 ввійшли безробітні міста Києва. Групи складалися з 14 

осіб, до групи 1 ввійшли 8 осіб жіночої статі та 6 осіб чоловічої; групу 2 

склали 9 осіб жіночої статі та 5 осіб чоловічої. 
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До груп 3 та 4 ввійшли вимушені переселенці. Групи також складалися 

з 14 осіб, до групи 3 ввійшли 7 осіб жіночої статі та 7 осіб чоловічої, а до 

групи 4 ввійшло 8 жінок та 6 чоловіків. 

До групи 5 ввійшли вимушені переселенці. Групу склали 12 осіб, з них 

7 жінок та 5 чоловіків. 

Сама програма підтримки тривала 5 місяці. Формувальний етап тривав 

1 місяць. Діагностичний етап 1 місяць. Психокорекційна, психотерапевтична 

підтримка безробітних тривала 3 місяці. 

На початковому етапі групової роботи з безробітними було здійснено 

первинний діагностичний зріз за допомогою низки методик: Методика 

дослідження мотивації досягнень (комп’ютеризована методика); Методика 

дослідження IQ та інтелектуальних професійно значущих якостей 

(комп’ютеризована методика); Методика дослідження соціально-

психологічних професійно значущих факторів (комп’ютеризована методика); 

Методика «Направленість особистості» М. Смекала і М. Кучери; авторської 

анкети. Похибка вірогідності одержаних результатів відповідає 

стандартній величині для професійних тестів-опитувальників (15-20 %). 

Некоректні результати можуть бути отримані внаслідок свідомої або 

неусвідомленої схильності досліджуваного приписувати собі вигадані 

якості, а також виконання тесту у стані крайньої втоми, хвороби або 

психологічної кризи. Даний зріз проводився у два етапи: до проведення 

групової роботи та по закінченню проведення тренінгу. 

На другому етапі була розроблена тренінгова програма для підвищення 

рівня готовності безробітних. Підвищення рівня психологічної готовності 

безробітних до зміни професії та перенавчання здійснювалося шляхом 

роботи з мотиваційним, орієнтаційно-цільовим, емоційно-вольовим, 

когнітивно-компетентнісним компонентами готовності. Робота з 

мотиваційним компонентом відбувалася шляхом підвищення рівня мотивації 

до пошуку роботи через зміну професії та перенавчання та досягнення 

успіху. Робота з емоційно-вольовим компонентом відбувалася шляхом 
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зниження рівня фрустрації безробітних, зняття емоційної та поведінкової 

скутості, формування навичок відвертих висловлювань; розвиток 

особистісної автентичності. Вплив на когнітивно-компетентнісний 

компонент здійснювався шляхом актуалізації позитивних сторін учасників 

тренінгу, розкриття здібностей безробітних та у підібранні професії 

відповідно особистим характеристикам особистості. Робота з орієнтаційно-

цільовим компонентом відбувалася шляхом пошуку безробітними виходів зі 

складних життєвих обставин. 

Таким чином, програма підтримки безробітних здійснювалася на 

основі системного підходу та була спрямована на подолання суб’єктивних 

обмежень в структурі психологічної готовності безробітних, що 

здійснювалося з урахуванням вікових особливостей учасників взаємодії та 

основних принципів і закономірностей групової роботи. Програма містить 

певні змістовні компоненти та блоки, що спрямовані на вирішення певних 

завдань, та спирається на сучасні методологічні розробки. 

Розроблена тренінгова програма спрямована на зняття обмежень і 

подолання труднощів, що заважають оптимальному розвитку тих або інших 

сторін особистості і її ефективної життєдіяльності, на розкриття внутрішніх 

потенціалів людини й розширення її самосвідомості. 

При розробці тренінгу, ми спиралися на загальні його риси за 

О. Горбатовою, а саме, наявність постійного складу групи; присутність 

групового тренера, який має свою концепцію тренінгу; наявність мети 

тренінгу; чітка просторово-часова організація тренінгу; дотримання 

загальногрупових норм; використання активних методів роботи; орієнтація 

на внутрішні процеси; наявність зворотного зв’язку; атмосфера 

психологічної безпеки, яка дозволяє кожному учаснику легко і відкрито 

ділитися своїми думками, почуттями, проблемами, а також експериментувати 

зі своєю поведінкою; наявність креативного середовища [33]. 

Сьогодні дослідники (М. Бітянова, Г. Марасанов, Г. Сартан та ін.) 

виділяють певні переваги групового соціально-психологічного тренінгу. 1) 
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груповий досвід допомагає розв’язанню міжособистісних проблем; 2) у групі 

моделюється система взаємин і взаємозв’язків, характерна для реального 

життя учасників; 3) можливість одержання зворотного зв’язку й підтримки 

від людей з подібними проблемами; 4) група полегшує процеси 

саморозкриття, самодослідження й самопізнання [22, 89, 160]. 

Тренінг складався із основних частин: 1) вступна (містить вправи на 

знайомство, правила, розминка, очікування учасників, вправи на рефлексію, 

руханки); 2) основна частина склалася з: а) теоретичного блоку: інформаційні 

повідомлення, мозкові штурми, міні-лекції з елементами бесіди, 

самонавчання та взаємонавчання, відповіді на запитання, опитування думок; 

б) практичного блоку: робота в групах, аналіз історій та ситуацій, рольові 

ігри, керовані дискусії; в) допоміжні вправи: вправи на зняття м’язового та 

психологічного напруження – руханки; 3) кінцева або завершальна (вправи 

на рефлексію та відновлення сил учасників, отримання зворотного зв’язку 

щодо результатів тренінгу й можливості застосування отриманих навичок в 

реальному житті, прощання).  

В процесі тренінгу велика увага приділялася формуванню особистісних 

якостей безробітних, їх емоціям, почуттям, умінню аналізувати свій досвід. 

Таким чином, групова робота спрямована на активізацію внутрішнього 

потенціалу безробітних у роботі над собою в напрямку підвищення рівня 

соціально-психологічної готовності до зміни професії та перенавчання. 

Психологічною основою розробленого нами тренінгу є розвиток 

самопізнання, усвідомлення особистісних особливостей та властивостей, 

перебудова структури особистості безробітного, що сприяє подальшим 

змінам у його ставленні до оточення та до себе. 

Тренінг будувався в такій послідовності: 1) вправи на знайомство та 

створення невимушеної творчої робочої атмосфери; 2) вступ до теми 

тренінгу, вправи на актуалізацію знань та налаштування на обговорення 

головних питань тренінгу; 3) обговорення основних питань тренінгу; 4) 

відпрацювання вмінь та навичок, необхідних для вирішення проблем; 5) 
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практичні вправи на застосування знань та навичок; 6) зворотний зв’язок, 

висновки, закріплення нових моделей поведінки та обговорення 

можливостей їх застосування у житті; 7) завершення тренінгу; 8) оцінка 

тренінгу [101]. 

В процесі тренінгової роботи завданням тренера було провести 

психодіагностичне обстеження індивідуальних характеристик особистості 

(потреб, мотивів, цінностей тощо); виявити фактори, що обумовлюють вибір 

чи зміну професії їх змістовний аналіз, встановлення взаємозв’язків між 

ними; допомогти безробітним усвідомлено й обґрунтовано прийняти рішення 

щодо вибору чи зміни професії, профілю професійного навчання чи 

перенавчання; допомогти розробити основні шляхи й способи освоєння 

вибраної професії; допомогти пізнати свої можливості, сильні й слабкі 

сторони; виявлення поінформованості безробітних про стан ринку праці, 

зміст професії, про себе, доповнення цієї інформації й упорядкування її; 

розробка можливих шляхів освоєння професії, пошуку роботи, корекційні 

впливи; сприяння розвитку самоаналізу й формуванню адекватної 

самооцінки [136].  

В процесі тренінгу ми дотримувалися загальних принципів: принцип 

активності безробітного (зацікавленість в отриманні допомоги, самостійність 

у прийнятті рішень); принцип комплексного підходу до особистості 

безробітного; принцип добровільності; принцип конфіденційності; принцип 

екологічності. 

Тренінгова програма підвищення рівня психологічної готовності 

безробітних до зміни професії та перенавчання має свій зміст, мету, завдання 

та принципи роботи. В ній поєднано індивідуальний і груповий підхід в 

роботі з безробітними. Індивідуальний підхід полягає в тому, що кожен 

учасник групи розглядається як неповторна особистість, відмінна від інших, 

яка має свої погляди, потреби, прагнення, інтереси та бажання. Груповий 

підхід виражається у прагненні активізувати роботу і сприяти формуванню 

певних навичок і вмінь за допомогою групи, процесів, що відбуваються у ній, 
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усвідомлення безробітними підтримки з боку оточуючих; а також 

використання ресурсів групи для впливу на одного або декількох учасників з 

метою надання їм психологічної допомоги. 

Удосконалена нами програма соціально-психологічної підтримки 

безробітних містить такі форми роботи: міні-лекції, рольові ігри, 

індивідуальні та групові завдання, мозковий штурм, вправи на релаксацію. У 

кінці кожного заняття відбувалося групове обговорення, що включало 

висловлювання кожного учасника щодо своїх емоцій, відчуттів, ставлення до 

ситуацій, які відбувалися у групі, та важливості й актуальності отриманих в 

ході роботи навичок. Дискусії та групове обговорення максимально 

підвищують активність та внесок кожного учасника [101].  

Міні-лекції у програмі тренінгу використовувалися з метою 

ознайомлення учасників з основними поняттями такими, як «готовність», 

«соціально-психологічна готовність», «мотивація», «професійне 

самовизначення», «професійний розвиток», «саморозвиток» [101, 160]. 

Мозковий штурм використовувався з метою генерування ідей стосовно 

теми, ситуації або проблеми, яка обговорювалася. Завданням тренера під час 

мозкового штурму було стежити за тим, щоб ролі не змішувалися й 

обговорення залишалося в межах поставленої проблеми. Під час тренінгу 

відбувалася активізація мовчазних учасників, спонукання їх до 

висловлювання думки [101]. 

Використання структурованих вправ дали можливість кожному 

учаснику пізнати на власному досвіді ті чи інші почуття, набути нових 

навичок поведінки. Структуровані вправи виконували усі учасники, поділені 

на пари, чи трійки [101]. 

В тренінговій роботі нами активно використовувалися рольові ігри. В 

основі даного методу групової роботи покладено принцип обов’язкової 

взаємодії учасників тренінгу з урахуванням заданих ролей та обставин. Цей 

метод сприяє висловленню прихованих почуттів і допомагає дати розрядку 

накопиченим переживанням, сприяє зменшенню відстані між навчанням і 
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реальними життєвими ситуаціями, розумінню власних обмежень і 

розширенню меж, дозволяє випробувати на собі різні типи поведінки в тій чи 

іншій ситуації з точки зору різних сторін взаємодії [101,160]. 

В груповій роботі використовувалися проективні методи, зокрема 

малювання. Цей метод дав змогу усвідомити та продемонструвати підсвідоме 

ставлення учасників до заданої теми. В програмі тренінгу активно 

використовувалися і рухові вправи, які підвищують рівень активності та 

довіри в учасників, сприяють створенню невимушеної атмосфери тренінгу 

[101].  

У безробітних, які вже працювали в певній професії, формується 

індивідуальний стиль поведінки, відповідний даній професійній діяльності, 

формуються певні навички й риси характеру, складаються певні стереотипи 

мислення, які можуть ускладнювати людині професійну переорієнтацію 

[136]. 

Завдання тренера є допомогти безробітному сформувати повне і  

коректне уявлення про себе, спрямувати його саморозвиток на формування 

властивостей та якостей, необхідних для обґрунтованого вибору чи зміни 

професії, профілю навчання чи перенавчання. Допомогти у формуванні 

образу найбільш привабливої ідеальної сфери своєї майбутньої професійної 

діяльності. Уточнення, конкретизація цього образу, проектування, 

співставлення його з реальними професійними знаннями, навичками, 

можливостями. Допомогти у прийнятті рішень щодо працевлаштування чи 

професійного навчання, розроблення програми шляхів та способів його 

реалізації [136]. 

Питанню ефективності тренінгу приділяли увагу вчені: В. Пахальян, 

Т. Зайцева, М. Чуркіна, Н. Жадько, О. Лідерс, К. Торн, Д. Маккей, 

Д. Устінов, О. Євтіхов, О. Горбатова та ін.  

О. Горбатова зауважує, «що не зважаючи на те, що об’єктивно існує 

велика кількість проблем і дискусійних моментів при оцінювані підсумків 

групової роботи, найчастіше для оцінки результатів роботи групи 
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використовують 4 методи: самозвіт учасників; тестування їх станів і 

особистісних особливостей; спостереження за поведінкою членів групи; 

оцінка третіх осіб» [33]. 

К. Мілютіна при оцінці підсумків групової роботи виділяє: опитування 

учасників, що має усну та письмову форму; різні засоби зворотного зв’язку, 

як протягом тренінгу, так і перед його закінченням; тестові завдання; 

спостереження; експертна оцінка замовника [101]. 

Таким чином, критеріями ефективності нашої тренінгової програми 

підтримки безробітних є суб’єктивна і об’єктивна оцінка та організоване 

спостереження. Об’єктивним критерієм є використання тестових завдань: 

психологічних тестів, що спрямовані на дослідження змін у психічному стані 

учасників, порівняння і оцінка результатів первинної й завершальної 

діагностики. Суб’єктивний критерій ефективності тренінгу передбачав 

оцінку самих безробітних. Отримання зворотного зв’язку здійснювалося під 

час групової роботи (після виконання завдань та по закінченню занять) та у 

формі підсумкового анкетування. Організоване спостереження за учасниками 

дає великий обсяг інформації про успішність тренінгу. Тренер звертав увагу 

на особисті реакції та стратегії учасників, групову динаміку тощо. 

 

3.2. Результати впровадження програми соціально-психологічної 

підтримки безробітних громадян   

На першому етапі програми були зібрані результати 

експериментального дослідження та визначені соціально-психологічні 

особливості кожної групи. Групи формувалися на основі попередньо 

проведеного експериментального дослідження, а саме до груп ввійшли 

безробітні, які мали низький рівень в трьох та чотирьох структурних 

компонентах психологічної готовності. 

На другому етапі програми завдяки тренінгу здійснювався вплив на 

безробітних громадян. Ефективність формувального експерименту полягає у 

підтвердженні робочого припущення, що результати тестування 
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експериментальної групи змінилися у порівнянні з результатами контрольної 

групи, тобто має місце відмінність результатів до проведення формувального 

експерименту та після. Оцінка отриманих результатів до формувального 

експерименту та після нього та аналіз і порівняння даних між двома групами 

(групою впливу та контрольною групою) здійснювалися за допомогою 

непараметричного методу порівняння незалежних вибірок – U-критерію 

Манна-Уїтні та методу спостереження.  

Розглянемо та проаналізуємо результати роботи у групах безробітних. 

Тренінг проводився на базі Голосіївського центру зайнятості та тривав 

п’ять днів для кожної групи. Протягом першого заняття всі учасники групи 

мали змогу познайомитися та розповісти про себе, а саме хто яку має 

професію, чи подобається їм їхня професія, чи готові вони змінити її.  

Завдяки методу спостереження були отримані такі результати. 

Протягом обговорення та дискусій в групі стало зрозуміло, що 89,3% 

безробітних не бажають на даному етапі змінювати професію й очікують 

працевлаштуватися за спеціальністю, а решта членів групи не проти 

спробувати себе в чомусь новому, але складна ситуація на ринку праці не 

дають бажаного результату і мало пропозицій навіть по перенавчанню. 

Отже, на підготовчому етапі результати спостереження показали, що 

групи 1,2,3 досить швидко знайшла спільну мову між собою і склалася 

атмосфера довіри. Учасники групи почали ділитися своїми враженнями про 

складну соціальну ситуацію в країні та перспективи подальшого 

працевлаштування. Група 4 була більш скута, закрита та тяжко йшла на 

контакт, тому довелося докласти більше зусиль для встановлення контакту 

членів групи. Наприклад, вправа «без маски», яка була спрямована на 

відкриття учасників в групі та створення атмосфери довіри, для групи 4 

далася не легко, як виявилося не всі члени групи готові відкрити свої 

особисті переживання та емоції. В ході спостереження учасники червоніли, 

починали сміятися та намагалися відійти від поставленого запитання. Однак 

робота тренера допомогла досягти поставлених цілей даного блоку. 
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Таким чином, за допомогою низки вправ в групах було встановлено 

емоційно довірливий контакт, виявленні очікування щодо подальшої роботи, 

встановлені правила та надана інформація щодо основних понять тренінгу.  

Перший блок вправ був спрямований на покращення емоційно-

психологічного стану безробітних. В процесі тренінгу відбулося 

«знайомство» зі світом емоцій та почуттів, безробітні навчилися аналізувати 

власні емоції, почуття; розуміти причини їх виникнення; спостерігати за 

перебігом емоцій в процесі групової роботи, тілесних відчуттів та думок. 

Після контрольних запитань та завдань, зворотному зв’язку та обговорень в 

групах виявлено, що у безробітних відбулося усвідомлення зв’язку між 

емоцією і тілесним самовираженням, а також відбулося формування 

відповідальності за власні емоційні реакції, самоконтролю поведінки та 

готовності до управління власними емоціями в емоційно напружених 

життєвих ситуаціях.  

Хочеться акцентувати увагу на те, що від вправи «зате», яка була 

спрямована на подолання проблемних ситуацій в житті людини, – група 3 

відмовилася, пояснивши це тим, що вони не готові особисті речі 

обговорювати на загал, і взагалі знову згадувати ті події, які мали негативні 

емоції. Учасники групи відповіли, що кожен з них зробив вже висновки зі 

своїх ситуацій. В ході спостереження було помітно, що вираз обличчя в усіх 

змінився і що для деяких ситуація можливо до сьогоднішнього дня 

залишається актуальною. 

У цілому в безробітних відбувся розвиток асертивності поведінки, 

адекватності самооцінки, розширення спектру емоційного реагування; 

формування компетенцій: обирати емоційну реакцію адекватно ситуації; 

конструктивно вирішувати емоційно напружені ситуації. 

Другий блок був спрямований на підвищення рівня самомотивації у 

досягненні успіху та актуалізацію потреб у виборі чи зміні професії. В 

процесі тренінгової роботи були з’ясовані мотиви та усвідомленість надання 

переваг тим чи іншим сферам професійної діяльності. Завдяки вправам: 
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«Аналіз своїх виправдань», «Самомотивація», «Похвали себе» відбулося 

підсилення мотивації самовдосконалення, усвідомленість життєвих планів, 

безробітні навчилися обирати стратегії досягнення успіху. Під час вправи 

«аналіз своїх виправдань» кожен учасник намагався знайти виправдання для 

своїх незакінчених справ і проаналізувати, чому вони використовують саме 

ці виправдання своїм вчинкам. Так кожен учасник групи поділився своїми 

дієвими способами з іншими учасниками, як мотивувати себе для виконання 

завдань та досягнення поставлених цілей. 

Третій блок був спрямований на актуалізацію професійно-

особистісного потенціалу особистості, що перебуває в ситуації безробіття та 

формування бачення учасниками власного професійного майбутнього. 

Завдяки спостереженню та зворотному зв’язку в групах відбулося 

формування позитивного мислення, розвиток креативності, гнучкості в 

оцінці будь-якої ситуації, розвиток самосвідомості, опанування навичок 

практичного самопізнання, а також зміцнення групової єдності. 

Наприклад, за допомогою вправи «хто я» тренер намагався якомога 

краще розкрити всіх учасників тренінгу, показати їм їх позитивні сторони, та 

ті особисті якості які їм заважають бути успішними в професійному плані. 

Учасники підбирали один одному професію, як їм здавалося могла б підійти 

відповідно характеру, хобі та професійному досвіді. Таким чином, більшість 

безробітних повідомила, що розгляне можливості щодо перенавчання, якщо 

вони не знайдуть роботу за професією. 

Таким чином, члени групи відпрацювали необхідні навички та вміння, 

що необхідно їм, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці. Зробили 

певні висновки й зрозуміли в якому напрямку їм потрібно рухатися. 

Четвертий блок був спрямований на допомогу безробітним у 

переоцінці цінностей, життєвої ситуації, зміні цілей відповідно до ситуації на 

ринку праці. В результаті спостереження та зворотному зв’язку у безробітних 

відбулося усвідомлення життєвих цінностей, переконань щодо себе та 
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оточення; впливу життєвої позиції на долю; унікальності картини світу 

кожної людини; розвиток толерантного ставлення до інших.  

На третьому етапі програми соціально-психологічної підтримки 

кожному учаснику тренінгу було запропоновано професію, яка найбільш 

відповідає особистим якостям безробітного (відповідно до результатів 

діагностики; див. дод. Е). 82,1% безробітних відповіли, що вони 

зацікавлені результатами діагностики та ризикнуть змінити власну 

професію, щоб стати успішними в житті. Решта учасників не впевнена, 

що саме на даному етапі вони готові змінити професію, але візьмуть до 

уваги результати діагностики щодо власних професійних якостей та кола 

професій для самореалізації. 

На четвертому етапі програми безробітним була надана 

інформація про актуальні професії на даний час, умови працевлаштування, 

про вимоги роботодавців до фахівця, та професії, де є можливість 

перенавчання. 

Відповідно до групи тренінгові вправи корегувалися, що допомогло 

досягати цілі кожної групи.  

В табл. 3.1-3.16 наведено показники попереднього (до формувального 

впливу) та повторного (після формувального впливу) зрізів 

експериментальних та контрольних груп. 

Таким чином, по закінченню проведення тренінгу в групі 1 

безробітних міста Києва (табл. 3.1) відбулися зміни за такими шкалами у 

мотиваційному блоці: прагнення до досягнень (р≤0,05), самовдосконалення 

(р≤0,01), розмаїття та зміни (р≤0,01). Розглянемо ці зміни більш детально. 

Після проведення тренінгу середні показники за шкалою самовдосконалення 

у безробітних жінок (U=598; p=0,014) та чоловіків (U=362,5; p=0,026) 

значущо збільшилися. Це свідчить про те, що безробітні усвідомили 

важливість професійного самовдосконалення в процесі зміни професії, що 

дає можливість підвищення рівня власної професійної компетенції та 

розвитку професійно значущих якостей відповідно до соціальних вимог та 
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умов професійної діяльності. Також, після проведення формувального 

експерименту у жінок (U=355,5; p=0,007) та чоловіків (U=349,5; p=0,24)  

спостерігається підвищення шкали прагнення до досягнень, що говорить про 

усвідомлення безробітними залежності свого професійного успіху від 

самопізнання, самоконтролю й самовдосконалення. А головне не боятися 

помилок, йти на розумний ризик та вживати різні заходи в досягненні 

поставлених цілей. 

Таблиця 3.1 

Порівняння середніх значень показників методики дослідження 

мотивації досягнення до та після проведення тренінгу у 

експериментальній та контрольній групах безробітних міста Києва  

(група 1) 

Шкали 
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Самовдосконалення 
Жінки 4,02     5,93** 4,32 4,35 

Чоловіки 4,17     5,62** 4,27 4,29 

Цікава робота 
Жінки 5,70 6,30* 5,59 5,60 

Чоловіки 6,13   6,62* 5,42 5,43 

Прагнення до 

досягнень 

Жінки 4,88   5,95* 5,06 5,10 

Чоловіки 4,10   5,62* 4,01 4,01 

Розмаїття та зміни 
Жінки 4,37     5,36** 4,11 4,13 

Чоловіки 4,54   5,86** 3,96 3,98 

Заробітна платня 
Жінки 6,21   6,34 6,17 6,22 

Чоловіки 6,23 6,27 6,2 6,25 

Соціальні контакти 
Жінки 5,56   6,23* 5,72 5,70 

Чоловіки 5,16 5,46* 5,09 5,08 

Структурована 

робота 

Жінки 5,81 6,33* 5,12 5,10 

Чоловіки 5,97   6,48** 5,13 5,14 

Внутрішня 

мотивація 

Жінки 4,18 5,38* 4,41 4,43 

Чоловіки 3,97   4,98** 3,98 3,97 

Зовнішня мотивація 
Жінки 5,54 4,65* 5,05 5,03 

Чоловіки 6,08 5,14* 5,88 5,9 

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

 

Значущі зміни відбулися і за шкалою «розмаїття та зміни» (U=217; 

p=0,003), це свідчить про усвідомлення безробітними того, що професійна 
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мобільність ставить вимоги до особистості професіонала стосовно 

конкурентоспроможності, самовдосконалення, здатності до самоорганізації, 

подолання перешкод. Перекваліфікація відіграє важливу роль у 

професійному становленні особистості як каталізатора розвитку, орієнтира у 

професійному просторі. І тому важливо бути готовим до змін у власному 

житті, не боятися їх і впевнено крокувати до своєї мети. 

Після формувального експерименту також відбулися помітні зрушення 

і за шкалами зовнішня та внутрішня мотивація, а саме в даній групі 

внутрішня мотивація (U=283; p=0,002) стала переважати над зовнішньою 

(U=313,5; p=0,030), що свідчить про підвищення рівня самоорганізації в 

досягненні бажаного результату. 

Таблиця 3.2 

Порівняння середніх значень показників методики «мета-засіб-результат 

за А. А. Кармановим до та після проведення тренінгу у 

експериментальній та контрольній групах безробітних міста Києва  

(група 1) 

Шкали 
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Мета  
Жінки 0,77 1,55* 1,03 1,04 

Чоловіки 0,92 1,64* 0,98 0,97 

Засіб  
Жінки 0,28 1,12** 0,53 0,55 

Чоловіки 0,48   1,08* 0,42 0,43 

Результат  
Жінки -0,12   0,42** -0,19 -0,17 

Чоловіки -0,07   0,67** -0,23 -0,22 

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

 

Суттєві зміни відбулися і в орієнтаційно-цільовому блоці. Більшість 

учасників знайшли для себе виходи із ситуації безробіття та побачили 

переваги даного періоду життя, а саме усвідомили важливість навчання, 

перенавчання, підвищення кваліфікації для успішного працевлаштування. 

Зрушення відбулися за шкалою «зміна професійної Я-концепції» (U=224; 

p=0,061). У безробітних жінок (U=355,5; p=0,007) та чоловіків (U=490,5; 



145 
 

p=0,32) покращення помітні за всіма шкалами «мета-засіб-результат» 

(табл. 3.2), що свідчить про дієвість тренінгової програми. А саме під час 

тренінгу учасники групи навчилися правильно формувати цілі, будувати 

плани та знаходити шлях до реалізації мети. У контрольній групі безробітних 

значущих змін до та після закінчення формувального експерименту не 

відбулося. 

Таблиця 3.3 

Порівняння середніх значень показників методики дослідження 

соціально-психологічних професійно значущих факторів до та після 

проведення тренінгу у експериментальній та контрольній групах 

безробітних міста Києва (група 1) 

Шкали 
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Емоційна 

стабільність 

Жінки 4,92 5,43** 4,51 4,50 

Чоловіки 5,14 5,57** 4,76 4,76 

Соціальна 

сміливість 

Жінки 4,34 4,60 4,22 4,23 

Чоловіки 4,25 4,78 4,48 4,47 

Тривожність 
Жінки 6,02 5,82 6,10 6,12 

Чоловіки 5,86 5,53 6,14 6,16 

Напруженість 
Жінки 5,92 5,34** 6,03 6,06 

Чоловіки 5,64 5,37** 5,97 5,98 

Радикалізм 
Жінки 5,97 6,03 4,15 4,15 

Чоловіки 5,88 6,11 4,19 4,20 

Самооцінка  
Жінки 4,01 5,18* 4,02 4,04 

Чоловіки 4,15 4,99* 4,09 4,12 

Дисциплінованість 

 

Жінки 5,67 6,05* 5,69 5,72 

Чоловіки 5,62 6,07* 5,83 5,82 

Самодостатність 
Жінки 6,12 6,13 5,71 5,73 

Чоловіки 6,16 6,18 5,79 5,8 

Ідеалізм 
Жінки 5,70 5,50 5,74 5,74 

Чоловіки 5,78 5,42 5,76 5,79 

Самоконтроль 
Жінки 4,62 5,21* 4,72 4,73 

Чоловіки 4,88 5,46* 4,79 4,81 

Спонтанність 
Жінки 4,93 5,63* 4,42 4,42 

Чоловіки 4,82 5,45* 4,47 4,49 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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Завдяки обговоренню в групі ситуації безробіття, рольовим іграм та 

підібраним вправам покращення відбулися в когнітивно-компетентнісному 

блоці, а саме змінилися уявлення щодо неможливості застосування своїх 

знань та умінь в іншій професії, тренінг допоміг розкрити потенціал 

учасників, безробітні отримали знання щодо актуальних професій на ринку 

праці, їх зміст та здійснений аналіз на відповідність професійних знань, вмінь 

та якостей кожного члена групи вимогам ринку. 

Таким чином, статистично вірогідні відмінності в емоційно-вольовому 

блоці було виявлено між такими показниками, як емоційна стабільність 

(р≤0,01), самоконтроль (р≤0,05), спонтанність (р≤0,05), самооцінка (р≤0,05) 

(табл. 3.3). Детальніше про зміни: у жінок (U=322; p=0,028) та чоловіків 

(U=464,5; p=0,065) відбулося покращення за шкалою самооцінка, це свідчить 

про те, що безробітні навчилися правильно співвідносити свої можливості й 

здатності, реально дивитися на свої невдачі й успіхи та ставити перед собою 

реальні цілі, яких можна досягти. Навчилися керувати своїми емоціями в 

стресовій ситуації (шкала самоконтролю). Зміни помітні й за шкалою 

спонтанність (U=540; p=0,031), до формувального експерименту безробітні 

схильні були ускладнювати та драматизувати ситуацію, вагалися зробити 

перший крок до зміни власного життя, після тренінгової програми 

підвищився рівень імпульсивності та спонтанності, учасники групи 

навчилися елементам планування з урахуванням можливих наслідків. 

Суттєвих змін не відбулося за такими шкалами, як тривожність, 

ідеалізм, радикалізм і це зрозуміло, оскільки зміни, це завжди хвилювання, 

тому що ніколи не знаєш, який результат тебе очікує в кінці. 

У контрольній групі безробітних (які не брали участь у тренінговій 

програмі) значущих відмінностей не спостерігається, що пояснюється 

відсутністю з ними активної групової роботи. 

Суб’єктивна оцінка результату тренінгу показала, що тренінгова 

програма є дієвим методом у вирішенні внутріособистісних проблем. До 

тренінгу 14,3% безробітних оцінили свій настрій у 6 балів, 28,6% безробітних 
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оцінили свій настрій в 7 балів, 14,3% безробітних – у 8 балів, 21,4% 

учасників тренінгу – у 9 балів та 21,4% безробітних оцінили свій настрій у 

10 балів. Таким чином, після проведення формувального експерименту у 

64,3% осіб настрій покращився, у 35,7% осіб не змінився. Для 57,2% 

учасників тема тренінгу була важливою, для 21,4% учасників неважливою і 

21,4% учасника важко було відповісти на дане запитання. 

85,7% безробітних відповіли, що тренінгова програма допомогла 

розібратися в собі й по іншому подивитися на життєві труднощі. Безробітні 

зрозуміли, що питання пошуку роботи може вирішитися, якщо докладати 

більше зусиль і працювати над своїми комплексами. Даний відсоток 

безробітних відповіли, що тренінгова програма є дієвим методом, оскільки 

дозволяє задуматися над важливими питаннями; дає можливість зрозуміти, 

що треба завжди йти до своєї мети; тренінг допоміг віднайти нові виходи зі 

складних ситуацій; тренінг дав можливість задуматися над власними 

вчинками. 14,3% безробітних нічого нового для себе не дізналися. 

Завдяки комплексу вправ нами здійснений формувальний вплив на 

учасників групи 2 з метою покращення показників мотиваційного 

компоненту психологічної готовності (табл. 3.4). Після закінчення 

тренінгової роботи з безробітними в експериментальній групі, як у жінок, так 

і у чоловіків спостерігаються значущі зміни. Звичайно зміни давалися групі 

дуже важко, але результат був позитивний. Завдяки повторній діагностиці 

виявлено покращення за такими шкалами, як прагнення до змін (р≤0,01), 

прагнення до досягнень (р≤0,05) та прагнення до самовдосконалення 

(р≤0,05). 

У жінок (U=512; p=0,048) та чоловіків (U=386; p=0,031) (за середніми 

значеннями та U-критерієм Манна-Уїтні) спостерігаються покращення 

показника за шкалою самовдосконалення, що свідчить про усвідомлення 

безробітними важливості вдосконалення наявних знань, умінь та навичок з 

метою досягнення бажаного рівня професійної компетенції. 

Показник прагнення до досягнень покращився, як у жінок (U=785,5; 
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p=0,052), так і у чоловіків (U=550; p=0,061), що свідчить про усвідомлення 

безробітним необхідності докладання зусиль для досягнення бажаного 

результату, і що важливими складовими в досягненні успіху є самовладання, 

самоконтроль та відповідальність за свої дії. Безробітні усвідомили 

важливість опанування знаннями та навичками та необхідності підвищувати 

рівень майстерності й компетентності для досягнення успіху. 

Таблиця 3.4 

Порівняння середніх значень показників методики дослідження 

мотивації досягнення до та після проведення тренінгу у 

експериментальній та контрольній групах безробітних міста Києва  

(група 2) 

Шкали 
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Самовдосконалення 
Жінки 4,18     5,46* 4,47 4,47 

Чоловіки 4,21     5,40* 4,41 4,42 

Цікава робота 
Жінки 6,03 6,05 5,87 5,88 

Чоловіки 5,99   6,12 5,92 5,92 

Прагнення до 

досягнень 

Жінки 4,22   5,82* 4,05 4,05 

Чоловіки 4,34   5,77* 4,08 4,08 

Розмаїття та зміни 
Жінки 4,11     5,68** 4,39 4,40 

Чоловіки 4,24   5,72** 4,42 4,45 

Заробітна платня 
Жінки 5,99   6,07 6,10 6,10 

Чоловіки 5,97 6,35 6,03 6,04 

Соціальні контакти 
Жінки 5,59   6,22 5,44 5,43 

Чоловіки 5,12 5,78 5,39 5,41 

Структурована 

робота 

Жінки 5,45 5,97 5,22 5,22 

Чоловіки 5,47   5,92 5,31 5,32 

Внутрішня 

мотивація 

Жінки 3,76 4,02* 4,18 4,20 

Чоловіки 3,97   4,98* 4,12 4,13 

Зовнішня мотивація 
Жінки 5,99 4,78* 5,54 5,57 

Чоловіки 6,10 5,05* 5,58 5,58 

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

 

Майже не змінилися в експериментальній групі показники за 

шкалами: заробітна платня, соціальні блага та інтерес (р≤0,01 або р≤0,05). 

Все таки матеріальні заохочення переважають над духовними та 
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інтересом до праці. Значущих відмінностей не спостерігається в 

контрольній групі внаслідок відсутності на них формувального впливу. 

За U-критерієм Манна-Уїтні, було встановлено значущі відмінності в 

орієнтаційно-цільовому блоці. Порівняно з попередніми результатами, де 

було виявлено у більшості учасників тренінгу спрямованість на себе 

(методика «Спрямованість особистості» М. Смекала і М. Кучери), прояв 

егоцентризму, небажання чути думку іншої людини, то після тренінгу 

відбулися помітні зрушення за шкалами «спрямованість на завдання» та 

«спрямованість на встановлення нових контактів», що необхідно 

безробітному в опануванні нової професії, а саме робота в команді, 

вміння знаходити компроміси тощо.  

Таблиця 3.5 

Порівняння середніх значень показників методики «мета-засіб-

результат» за А. А. Кармановим до та після проведення тренінгу у 

експериментальній та контрольній групах безробітних міста Києва  

(група 2) 

Шкали 
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Мета  
Жінки 0,38 1,49** 0,44 0,44 

Чоловіки 0,42 1,37* 0,53 0,54 

Засіб  
Жінки 0,29 1,32* 0,53 0,52 

Чоловіки 0,34   1,36* 0,51 0,51 

Результат  
Жінки 0,15   1,02** 0,24 0,25 

Чоловіки 0,18   0,98* 0,33 0,34 

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

 

Також нами виявлено значущі відмінності за методикою «Мета-засіб-

результат» А. Карманова у експериментальних групах до та після проведення 

тренінгової програми (за середніми значеннями та U-критерієм Манна-Уїтні) 

(табл. 3.5). Після проведення тренінгу у безробітних спостерігається 

покращення за шкалами «мета» (U=499; p=0,018), «засіб» (U=514; p=0,027), 

«результат» (U=427; p=0,006), що свідчить про усвідомлення безробітними 
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того, що головна мета на даний час пов’язана з пошуком роботи шляхом 

перенавчання та підвищення кваліфікації, оскільки це дасть змогу набути та 

вдосконалити професійні знання, вміння та навички, що забезпечить 

відповідний рівень професійної кваліфікації для подальшого 

працевлаштування у роботодавця. 

Таблиця 3.6 

Порівняння середніх значень показників методики дослідження 

соціально-психологічних професійно значущих факторів до та після 

проведення тренінгу у експериментальній та контрольній групах 

безробітних міста Києва (група 2) 

Шкали 
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Емоційна 

стабільність 

Жінки 4,84 5,64** 4,89 4,88 

Чоловіки 4,76 5,61** 4,92 4,93 

Соціальна 

сміливість 

Жінки 4,27 5,02* 4,54 4,55 

Чоловіки 4,23 5,05* 4,58 4,60 

Тривожність 
Жінки 5,92 5,12 5,78 5,79 

Чоловіки 5,88 5,09 5,80 5,78 

Напруженість 
Жінки 5,79 5,18** 5,82 5,79 

Чоловіки 5,83 5,12** 5,89 5,87 

Радикалізм 
Жінки 5,42 6,03* 5,26 5,27 

Чоловіки 5,37 6,11* 5,21 5,22 

Самооцінка  
Жінки 4,09 5,25* 4,56 4,56 

Чоловіки 4,12 5,19* 4,44 4,45 

Дисциплінованість 

 

Жінки 5,48 5,95* 5,72 5,73 

Чоловіки 5,45 5,98* 5,66 5,68 

Самодостатність 
Жінки 5,95 6,09 5,81 5,82 

Чоловіки 5,96 6,16 5,83 5,83 

Ідеалізм 
Жінки 5,73 5,25 5,68 5,69 

Чоловіки 5,75 5,28 5,62 5,64 

Самоконтроль 
Жінки 4,57 5,38* 5,09 5,12 

Чоловіки 4,64 5,51* 5,35 5,34 

Спонтанність 
Жінки 4,83 5,24** 5,01 5,01 

Чоловіки 4,76 5,19* 5,16 5,15 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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За результатами повторної діагностики виявлено покращення 

емоційного стану безробітних громадян (табл. 3.6). У жінок значущі зміни 

помітні за шкалами: спонтанність (U=342,5; p=0,024), радикалізм (U=289; 

p=0,043), напруження (U=267; p=0,019), самооцінка (U=304,5; p=0,008), 

емоційна стабільність (U=421,5; p=0,010). У чоловіків показники теж стали 

вищі за шкалами самоконтроль (U=516; p=0,003), дисциплінованість (U=578; 

p=0,015), самооцінка (U=206; p=0,044), соціальна сміливість (U=411; p=0,029) 

та нижчі за шкалою напруженість (U=501; p=0,005). Це свідчить про вдало 

підібрані вправи та досягнення за допомогою використання тренінгової 

програми поставлених цілей.  

Суттєвих змін не відбулося за шкалою ідеалізм, це свідчить про те, що 

безробітні мають схильність до мрійливості, не бажають брати на себе 

відповідальність та ставити реальні цілі. Такий результат може свідчити про 

недостатній час використання групової роботи з безробітними. В контрольні 

групі статистично значущих змін теж не виявлено. 

У цілому можна побачити ефективність тренінгу та його вплив на 

учасників. Для 78,6% безробітних тренінг був цікавим, у 71,4% 

безробітних покращився настрій після тренінгу, для 64,3% безробітних 

тренінг допоміг знайти нові виходи із ситуацій та стати більш відкритим. 

64,3% безробітних вважають, що вони доклали достатньо особистих сил 

та досвіду для досягнення спільних цілей. 

Отже, завдяки повторному зрізі можна прослідкувати за змінами, 

які відбулися у членів групи. У ході діагностики було встановлено, що 

безробітним не вистачає професійних знань та вмінь для 

конкурентоспроможності на ринку праці, а також впевненості у своїх 

силах. До формувального експерименту у безробітних спостерігався 

нереалістичний рівень домагань, неадекватна самооцінка, безробітні 

ігнорували об’єктивну інформацію про свої здібності. Вправи тренінгової 

програми підбиралися таким чином, щоб змінити уявлення про ситуацію 

безробіття, а також розвіяти страх, невпевненість та думки про те, що у 
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них нічого не вийде. 

Таблиця 3.7 

Порівняння середніх значень показників методики дослідження 

мотивації досягнення до та після проведення тренінгу у 

експериментальній та контрольній групах безробітних переселенців  

(група 3) 

Шкали   
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Самовдосконалення 
Жінки 4,39 5,77* 4,32 4,35 

Чоловіки 4,24 5,52** 4,27 4,29 

Цікава робота 
Жінки 5,87 6,02* 5,59 5,6 

Чоловіки 5,91 6,07** 5,42 5,43 

Прагнення до 

досягнень 

Жінки 4,68 5,61* 4,66 4,68 

Чоловіки 4,73 5,69* 4,72 4,73 

Розмаїття та зміни 
Жінки 4,29 5,55** 4,41 4,43 

Чоловіки 4,38 5,43** 4,58 3,58 

Заробітна платня 
Жінки 6,38 6,40 6,13 6,15 

Чоловіки 6,42 6,47 6,22 6,25 

Соціальні контакти 
Жінки 5,66 5,89 5,64 5,62 

Чоловіки 5,46 5,82 5,47 5,46 

Структурована 

робота 

Жінки 5,59 6,10** 5,02 5,02 

Чоловіки 5,61 6,86** 5,28 5,27 

Внутрішня 

мотивація 

Жінки 4,02 5,17* 3,99 3,98 

Чоловіки 4,14 5,04* 3,88 3,88 

Зовнішня мотивація 
Жінки 6,21 5,02* 5,14 5,15 

Чоловіки 5,84 5,12** 5,91 5,91 

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

 

За середніми значеннями та U-критерієм Манна-Уїтні виявлено 

значущі відмінності в експериментальній групі переселенців до та після 

проведення тренінгової програми за шкалами: цікава робота, розмаїття та 

зміни, прагнення до досягнень, самовдосконалення (табл. 3.7). Покращення 

показника «прагнення до змін» у жінок (U=687,5; p=0,009) та чоловіків 

(U=567; p=0,014) свідчить про усвідомлення безробітним того, що для 

досягнення успіху в будь-якій сфері свого життя необхідно постійно 

накопичувати нові знання, використовувати інші моделі поведінки, тобто 
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постійно змінювати себе, оскільки зміни є рушієм успіху, а відсутність змін 

породжує застій та регрес. Усвідомлення жінками (U=217; p=0,021) та 

чоловіками (U=265,5; p=0,082) того, що самовдосконалення необхідне для 

підвищення рівня власної професійної компетенції і це є важливою 

складовою успіху та отримання матеріальних благ. У контрольній групі 

простежуються теж певні зміни за шкалами, але вони настільки незначні, що 

роботи висновки на цих даних не можливо. 

Таблиця 3.8 

Порівняння середніх значень показників методики «мета-засіб-

результат» за А. А. Кармановим до та після проведення тренінгу у 

експериментальній та контрольній групах безробітних переселенців 

(група 3) 

Шкали 
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Мета  
Жінки 0,12 1,25** 0,38  0,39 

Чоловіки 0,27 1,24** 0,41 0,42 

Засіб  
Жінки 0,09 1,14* 0,26 0,27 

Чоловіки 0,14   1,28* 0,28 0,3 

Результат  
Жінки 0,06   0,96* 0,19 0,18 

Чоловіки 0,11   0,97** 0,2 0,21 

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

 

В орієнтаційно-цільовому блоці виявлено значущі зміни як у чоловіків 

(U=315; p=0,005), так і у жінок (U=258; p=0,058), це свідчить про те, що 

безробітні опанували вміння та навички ставити та виконувати завдання, 

планувати свою роботу, вміло розподіляти час на різноманітні обов’язки, 

створювати сприятливі умови для діяльності, здійснювати самоконтроль, 

самоаналіз результатів (табл. 3.8). 

У когнітивно-компетентнісному блоці теж спостерігаються суттєві 

зміни. Безробітні опанували вміння та навички грамотно працювати з 

основними джерелами соціальної інформації, зокрема книгами, 

бібліографічними системами, автоматизованими інформаційно-пошуковими 
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засобами, радіо, телебаченням, (уміння орієнтуватися у великих обсягах 

інформації, вибирати головне, фіксувати його тощо); вміння об’єктивно 

оцінювати власні інтелектуальні та фізичні можливості в процесі 

навчання та самонавчання. 

Таблиця 3.9 

Порівняння середніх значень показників методики дослідження 

соціально-психологічних професійно значущих факторів до та після 

проведення тренінгу у експериментальній та контрольній групах 

безробітних переселенців  (група 3) 

Шкали 
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Емоційна 

стабільність 

Жінки 5,18 5,75* 5,06 5,07 

Чоловіки 5,04 5,70** 5,11 5,12 

Соціальна 

сміливість 

Жінки 4,82 5,16* 4,83 4,85 

Чоловіки 4,76 5,19* 4,89 4,88 

Тривожність 
Жінки 6,23 5,68** 6,09 6,10 

Чоловіки 6,14 5,51* 6,13 6,14 

Напруженість 
Жінки 5,94 5,15** 5,88 5,86 

Чоловіки 5,72 5,26* 5,93 5,92 

Радикалізм 
Жінки 5,65 5,92** 5,36 5,36 

Чоловіки 5,71 5,97** 5,48 5,49 

Самооцінка  
Жінки 4,88 5,42* 5,02 5,04 

Чоловіки 4,92 5,31* 5,10 5,12 

Дисциплінованість 

 

Жінки 5,59 5,82* 5,63 5,65 

Чоловіки 5,67 5,79 * 5,75 5,75 

Самодостатність 
Жінки 5,86 6,02 5,80 5,79 

Чоловіки 5,80 5,93 5,76 5,77 

Ідеалізм 
Жінки 5,69 5,54* 5,81 5,80 

Чоловіки 5,53 5,38** 5,59 5,58 

Самоконтроль 
Жінки 4,92 5,28* 5,21 5,23 

Чоловіки 4,98 5,33* 5,34 5,37 

Спонтанність 
Жінки 5,10 5,57* 4,97 4,99 

Чоловіки 5,15 5,50** 4,93 4,94 

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

 

В емоційно-вольовому блоці зміни відбулися за такими шкалами, як 

напруженість, спонтанність, соціальна сміливість, самооцінка (р≤0,01 або 
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р≤0,05) (табл. 3.9). Детальніше про ці зміни. До формувального експерименту 

у безробітних було виявлено високий рівень напруженості, дратівливості, що 

зумовлений наявністю незадоволених потреб й нереалізованих цілей. Після 

тренінгу у жінок (U=437,5; p=0,002) та чоловіків  (U=320; p=0,009) 

підвищився рівень емоційної стійкості у складних життєвих обставинах, 

безробітні усвідомили, що негаразди в житті тимчасові, головне змінити 

ставлення до ситуації, зробити висновки і рухатися вперед, докладаючи 

більше зусиль для досягнення успіху. Покращення показника «самооцінка» 

свідчить про те, що безробітні жінки (U=208,5; p=0,007) та чоловіки 

(U=227,5; p=0,058) навчилися правильно співвідносять свої можливості й 

здатності, в міру критично ставитися до себе, реально дивитися на свої 

невдачі й успіхи, ставити перед собою реальні цілі, яких можна досягти. 

Покращення показника «соціальна сміливість» свідчить про підвищення 

рівня готовності до ризику, впевненості в собі. Певні зміни помітні і в 

показниках за шкалами: самоконтроль (U=213; p=0,064), ідеалізм (U=308; 

p=0,043), радикалізм (U=284; p=0,039), емоційна стабільність (U=227; 

p=0,036), дисциплінованість (U=416; p=0,018). Внаслідок відсутності 

формувального впливу на контрольну групу статистично значущих змін в цій 

групі не простежується, що говорить про дієвість тренінгової програми. 

Суб’єктивна оцінка самої групи теж показала дієвість тренінгової 

програми. 71,5% безробітних оцінили важливість теми тренінгу для себе, 

21,4% безробітних відповіли, що тема тренінгу не дуже важлива для них, 

і 7,1% безробітним важко відповісти на дане питання. 57,2% осіб 

відповіли, що отримали багато знань та досвіду від групи, 42,8% осіб 

відповіли, що досвіду та знань від групи не отримав, знання отримав 

завдяки вправам та влучним запитанням тренера. Для 85,7% безробітних 

тренінг був цікавим, для 14,3% учасників – не цікавий. 57,2% осіб вклали 

багато особистих сил, емоцій та досвіду в групу для досягнення спільних 

цілей.  

Завдяки проведенню діагностики до та після формувального 
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експерименту були виявлені зміни в групі 4 (за середніми значеннями та U-

критерієм Манна-Уїтні) за наступними шкалами: цікава та корисна робота 

(U=505; p=0,033), соціальні контакти (U=471; p=0,026), заробітна платня 

(U=533; p=0,015) (табл. 3.10). Показники змінилися і за шкалами: 

самовдосконалення та прагнення до досягнень, але ці зміни є досить 

незначними й статистично не значущими. Це може свідчити про 

недостатній час формувального експерименту та невдало підібрані 

вправи, саме для цієї групи осіб, або про те, що дана категорія 

безробітних налаштована не працювати, а отримувати соціальні блага від 

держави. Після завершення тренінгу в цій групі показники покращилися і за 

шкалою «внутрішня мотивація» (U=249; p=0,065), що свідчить про 

підвищення рівня самоорганізації в досягненні бажаного результату. 

Таблиця 3.10 

Порівняння середніх значень показників методики дослідження 

мотивації досягнення до та після проведення тренінгу у 

експериментальній та контрольній групах безробітних переселенців  

(група 4) 

Шкали   
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Самовдосконалення 
Жінки 4,23 4,79 4,16 4,15 

Чоловіки 4,30 4,75 4,23 4,24 

Цікава робота 
Жінки 6,12 6,42** 6,25 6,29 

Чоловіки 6,06 6,53** 6,18 6,20 

Прагнення до 

досягнень 

Жінки 4,58 4,94 4,92 4,92 

Чоловіки 4,42 4,98 4,96 4,96 

Розмаїття та зміни 
Жінки 4,40 5,02** 4,31 4,32 

Чоловіки 4,49 4,86* 4,36 3,38 

Заробітна платня 
Жінки 6,17 6,43** 6,03 6,06 

Чоловіки 6,09 6,51** 6,11 6,14 

Соціальні контакти 
Жінки 5,14 6,13* 5,28 5,28 

Чоловіки 5,22 5,91* 5,19 5,19 

Структурована 

робота 

Жінки 5,75 6,01* 5,26 5,25 

Чоловіки 5,63 5,88 5,49 5,49 

Внутрішня мотивація 
Жінки 3,52 4,01** 4,14 4,15 

Чоловіки 3,29   3,99** 4,06 4,08 

Зовнішня мотивація 
Жінки 6,35 5,71** 5,89 5,88 

Чоловіки 6,19 5,79** 6,01 6,02 
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Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

Разом з тим, за U-критерієм Манна-Уїтні в контрольній групі 

статистично значущі зміни відсутні, це пов’язано з відсутністю 

формувального впливу на учасників тренінгу. 

Таблиця 3.11 

Порівняння середніх значень показників методики «мета-засіб-

результат» за А. А. Кармановим до та після проведення тренінгу у 

експериментальній та контрольній групах безробітних переселенців 

(група 4) 

Шкали 
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Мета  
Жінки 0,65 1,42* 0,66 0,68 

Чоловіки 0,56 1,53* 0,64 0,65 

Засіб  
Жінки 0,31 1,27** 0,5 0,51 

Чоловіки 0,28   1,33* 0,49 0,48 

Результат  
Жінки -0,14   0,54** -0,02 -0,02 

Чоловіки -0,03   0,57** -0,03 -0,02 

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

 

Після проведення повторної діагностики було виявлено зміни в 

орієнтаційно-цільовому блоці. У жінок (U=412; p=0,002) та чоловіків 

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

безробітні опанували навички цілепокладання, розстановки пріоритетів, 

організації часу (табл. 3.11). 

Покращився показник за шкалою «зміна професійної Я–концепції» 

(методика «Спрямованість особистості» М. Смекала і М. Кучери) шляхом 

стимулювання особистісного зростання та самовдосконалення 

безробітних для досягнення ідеального образу Я-професіонал.  

Після формувального впливу на учасників тренінгу зміни 

спостерігаються і в когнітивно-компетентнісному блоці (на 15% за 

результатами підсумкового анкетування та обговорення), а саме  

прагнення опановувати нові знання та вміння в процесі оволодіння новою 



158 
 

професією, спрямованість на виконання нових завдань. 

Таблиця 3.12 

Порівняння середніх значень показників методики дослідження 

соціально-психологічних професійно значущих факторів до та після 

проведення тренінгу у експериментальній та контрольній групах 

безробітних переселенців (група 4) 

Шкали 
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Емоційна 

стабільність 

Жінки 4,88 5,18 5,15 5,16 

Чоловіки 5,27 5,52 5,22 5,23 

Соціальна 

сміливість 

Жінки 5,02 5,83** 4,98 4,98 

Чоловіки 5,09 5,79** 5,10 5,11 

Тривожність 
Жінки 6,19 5,77 5,91 5,89 

Чоловіки 6,21 5,65 5,78 5,77 

Напруженість 
Жінки 6,01 5,39** 5,55 5,53 

Чоловіки 5,79 5,01* 5,68 5,65 

Радикалізм 
Жінки 5,74 5,99 5,33 5,35 

Чоловіки 5,61 6,01 5,38 5,38 

Самооцінка  
Жінки 5,10 5,82* 4,92 4,93 

Чоловіки 5,07 5,68* 4,95 4,95 

Дисциплінованість 

 

Жінки 5,35 5,87* 5,52 5,51 

Чоловіки 5,43 6,06** 5,84 5,85 

Самодостатність 
Жінки 5,84 5,92 5,76 5,77 

Чоловіки 5,76 5,89 5,81 5,83 

Ідеалізм 
Жінки 5,94 5,48 5,62 5,62 

Чоловіки 5,80 5,42 5,72 5,73 

Самоконтроль 
Жінки 4,98 5,24** 5,17 5,18 

Чоловіки 5,02 5,61* 5,07 4,06 

Спонтанність 
Жінки 4,89 5,27 4,56 4,55 

Чоловіки 4,85 5,09 4,83 4,85 

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

 

Також покращилися показники і в емоційно-вольовому блоці, 

комплекс вправ був направлений на зниження фрустрації безробітних та 

підвищення впевненості у власних силах (табл. 3.12). Таким чином, зміни 

відбулися за шкалами напруженість (U=737,5; p=0,046), соціальна 

сміливість (U=648; p=0,017), самооцінка (U=602; p=0,039); змін не 
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виявлено за такими показниками, як тривожність, емоційна стабільність, 

радикалізм та самодостатність. Це може свідчити про те, що людям, які 

пережили негативні емоції внаслідок війни, важко за певний проміжок 

часу адаптуватися до нормального життя, безробітним ще необхідна 

консультація психолога для покращення емоційного стану.  

Група 5. Було сформовано ще одну групу безробітних на базі 

Голосіївського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, які стояли на обліку в статусі «складні життєві обставини». 

Групу склали 12 осіб з числа вимушених переселенців. 

Таблиця 3.13 

Порівняння середніх значень показників методики дослідження 

мотивації досягнення до та після проведення тренінгу у 

експериментальній та контрольній групах безробітних переселенців 

(група 5) 

Шкали   
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Самовдосконалення 
Жінки 4,41 4,66 4,1 4,12 

Чоловіки 4,47 4,8 4,38 4,39 

Цікава робота 
Жінки 5,94 6,31* 6,07 6,07 

Чоловіки 5,88 6,17** 6,13 6,16 

Прагнення до 

досягнень 

Жінки 4,34 5,01* 4,85 4,89 

Чоловіки 4,26 4,99* 4,52 4,52 

Розмаїття та зміни 
Жінки 4,06 4,94** 4,08 4,09 

Чоловіки 4,27 4,86* 4,16 4,18 

Заробітна платня 
Жінки 6,25 6,28 6,1 6,11 

Чоловіки 6,55 6,54 6,06 6,09 

Соціальні контакти 
Жінки 5,36 5,49 5,32 5,31 

Чоловіки 5,18 5,5 5,2 5,23 

Структурована 

робота 

Жінки 5,83 6,15* 5,45 5,45 

Чоловіки 5,52 5,83 5,53 5,54 

Внутрішня 

мотивація 

Жінки 4,15 4,86** 4,09 4,09 

Чоловіки 4,23 4,97** 4,12 4,14 

Зовнішня мотивація 
Жінки 6,69 5,63* 6,08 6,07 

Чоловіки 6,57 5,52* 5,97 5,98 

    Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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В частини безробітних групи 5 виявлені низькі показники мотивації 

до змін, в тому числі мотивації до пошуку роботи, як такої. Безробітні 

налаштовані отримувати соціальні блага від держави в якості 

матеріальної допомоги, гуманітарної допомоги та інше. В зв’язку  з 

військовою ситуацією в країні вимушені переселенці некоректно 

оцінювали ситуацію, в якій опинилися та робили хибні висновки. Вони не 

могли оцінити ситуацію на ринку праці й свої шанси. Мали некоректну 

оцінку свого професійного рівня (сформованістю вмінь та навичок) та рівня 

компетентності (системи знань). В розпачі та розгубленому стані безробітні 

відмовлялися змінювати професію та перенавчатися. Після втрати роботи та 

домівок, вони не бачили мети в житті і не здатні були її самостійно 

сформулювати. 

За U-критерієм Манна-Уїтні ми виявили динаміку змін, які відбулися у 

членів групи (табл. 3.13). Зміни виявлені за такими шкалами як: прагнення до 

змін (U=689; p=0,015), цікава робота (U=623; p=0,004) та прагнення до 

досягнення (U=546; p=0,008). Безробітні активно включилися в роботу, після 

повторної діагностики покращення показників свідчить про усвідомленість 

учасниками важливості змін у житті кожної людини. Покращення показника 

«прагнення до змін» свідчить про те, що в епоху змін багатьом безробітним 

треба бути гнучким та готовим до навчання та перенавчання, вміло 

перерозподіляти свої ресурси та швидко адаптуватися до умов, що змінилися. 

Оскільки на ринку праці цінуються фахівці, які володіють знаннями відразу в 

декількох галузях це підвищує шанси безробітного знайти роботу та бути 

конкурентоспроможним. Важливим чинником в майбутній професії для 

більшості учасників є цікава робота, в процесі тренінгових занять безробітні 

усвідомили, що будь-яку роботу можна зробити цікавою, якщо самому 

привносити елементи творчості та креативності в професію. Покращення 

показника «прагнення до досягнення» свідчить про усвідомленість 

безробітними, що істотно важливою якістю для досягнення успіху є здатність 

долати труднощі, коректно реагувати на невдачі та проблеми. Успіх в будь-
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якій діяльності залежить від сили бажання особистості досягти певного 

результату та стійкості зусиль. Справжній же успіх завжди передбачає 

наявність внутрішньої задоволеності та почуття гармонічності свого життя, 

позитивне світосприйняття, віра в себе і свої можливості, відсутність почуття 

нереалізованості, непотрібності.  

Суттєвих змін в групі не відбулося за такими шкалами, як 

«самовдосконалення», «внутрішня мотивація». В контрольній групі зміни 

теж відсутні, оскільки з ними не проводилася жодна корекційна робота. 

Таблиця 3.14 

Порівняння середніх значень показників методики «Мета-засіб-

результат» за А. А. Кармановим до та після проведення тренінгу у 

експериментальній та контрольній групах безробітних переселенців 

(група 5) 

Шкали 
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Мета 
Жінки 0,54 1,38* 0,45 0,45 

Чоловіки 0,49 1,68* 0,41 0,43 

Засіб  
Жінки 0,24 1,16* 0,12 0,13 

Чоловіки 0,17   1,27* 0,24 0,26 

Результат  
Жінки 0,62   0,99** 0,47 0,46 

Чоловіки 0,73   1,18* 0,52 0,55 

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

 

В орієнтаційно-цільовому блоці виявлено значущі зміни (шкали мета-

засіб-результат) як у чоловіків (U=418; p=0,003), так і у жінок (U=369; 

p=0,008), це свідчить про те, що безробітні спроектували своє професійне 

майбутнє, тобто в процесі групової роботи учасники сформували цілі та 

знайшли засоби для досягнення свого бажаного майбутнього (табл. 3.14). У 

безробітних змінилася позиція з старої «одна професія на все життя» на нову 

«багатофункціональність та професійна активність протягом життя». 

Відбулося уявлення про свої професійні якості, професійну 

самоефективність, певні кар’єрні орієнтири, та професійну затребуваність 



162 
 

(шкала «зміна професійної Я–концепції»). Безробітні отримали знання про 

ринок праці та вимоги роботодавців до потенційного працівника. 

У когнітивно-компетентнісному блоці теж спостерігаються суттєві 

зміни. Безробітні усвідомили важливість відкритості до нових знань в епоху 

змін, постійно навчатися та самовдосконалюватися. Розкрили свій 

внутрішній потенціал. Усвідомили, що успішність подолання негативних 

життєвих подій безпосередньо залежить від різноманітності, характеру і міри 

використання наявних та доступних ресурсів. В процесі роботи відбувся 

пошук зовнішніх та внутрішніх ресурсів для досягнення значущих життєвих 

цілей у кризових ситуаціях. 

В емоційно-вольовому блоці зміни відбулися у жінок за такими 

шкалами, як емоційна стабільність (U=501,5; p=0,006), тривожність 

(U=530; p=0,012), самодостатність (U=498; p=0,007); у чоловіків: 

радикалізм (U=335; p=0,024), самоконтроль (U=524; p=0,017, ідеалізм 

(U=309; p=0,010) (табл. 3.15). До формувального експерименту у безробітних 

виявлено недостатньо вмінь контролювати свої емоції та імпульсивні прояви. 

Виявлений підвищений рівень дратівливості та втоми. Недостатня рішучість 

у відстоюванні своєї позиції і власної думки. 

Після тренінгу у жінок та чоловіків покращився показник за шкалою 

«емоційна стабільність», тобто безробітні випрацювали уміння контролювати 

власні емоції в складних життєвих обставинах, емоційна стійкість допомагає 

людині успішно розв’язувати складні й відповідальні завдання в напруженій 

ситуації. Безробітні випрацювали вміння відстоювати свою точку зору, бути 

незалежними в своїх переконаннях, брати на себе відповідальність за своє 

життя (шкала самодостатність). Відбулася налаштованість на зміни, пошук 

шляхів виходу із ситуації, що склалася, відбулося розуміння того, що зміни 

починаються з самої особистості, потрібно бути рішучим, наполегливим, 

ініціативним, гнучким до змін, розвиватися та самовдосконалюватися (шкала 

радикалізм). Безробітні навчилися розуміти свої емоції, пориви та поведінку 

та контролювати їх, такі уміння допоможуть їм в досягненні поставлених 
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цілей (шкала самоконтроль). 

Таблиця 3.15 

 Порівняння середніх значень показників методики дослідження 

соціально-психологічних професійно значущих чинників до та після 

проведення тренінгу у експериментальній та контрольній групах 

безробітних переселенців  (група 5) 

Шкали 
Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Емоційна 

стабільність 

Жінки 4,01 5,34* 4,58 5,59 

Чоловіки 4,19 5,79* 5,17 5,21 

Соціальна 

сміливість 

Жінки 4,84 5,59 4,84 4,84 

Чоловіки 4,72 5,63 4,74 4,76 

Тривожність 
Жінки 6,46 5,21* 5,11 5,09 

Чоловіки 6,38 5,42* 4,95 4,94 

Напруженість 
Жінки 4,8 4,63 5,16 5,16 

Чоловіки 5,12 4,87 5,05 5,02 

Радикалізм 
Жінки 4,16 5,67* 4,74 4,74 

Чоловіки 5,61 5,84 4,56 4,57 

Самооцінка  
Жінки 5,18 5,82 5,24 5,24 

Чоловіки 5,22 5,68 5,38 5,39 

Дисциплінованість 

 

Жінки 5,37 5,67 5,41 5,41 

Чоловіки 5,25 5,77 5,18 5,19 

Самодостатність 
Жінки 4,95 6,07* 4,84 4,87 

Чоловіки 5,03 5,97* 4,93 4,94 

Ідеалізм 
Жінки 5,57 5,42 5,85 5,62 

Чоловіки 5,24 4,76* 5,29 5,29 

Самоконтроль 
Жінки 4,98 5,66** 5,12 5,13 

Чоловіки 5,15 6,14* 4,73 4,72 

Спонтанність 
Жінки 5,2 5,54 4,69 4,66 

Чоловіки 5,44 5,58 4,88 4,88 

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

 

Суб’єктивна оцінка учасників тренінгу дозволила зробити висновок 

про дієвість тренінгової програми. 75% безробітних оцінили важливість 

теми тренінгу для себе, 25% безробітних зазначили, що тема тренінгу не 

дуже важлива для них. 66,7% осіб відповіли, що отримали багато знань та 

досвіду від групи, 41,7% осіб зазначили, що, знання отримав завдяки 
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груповій роботі, вправам та домашнім завданням від тренера. Для 83,3% 

безробітних тренінг був цікавим, для 16,7% учасників – не цікавий. 66,7% 

осіб вклали багато особистих сил, емоцій та досвіду в групу для 

досягнення спільних цілей.  

Таким чином, за допомогою методик діагностики було виявлено 

позитивну динаміку змін у поведінці безробітних громадян, що вказує на 

підвищення рівня психологічної готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання порівняно із показниками безробітних громадян контрольної 

групи, що свідчить про відповідність тренінгу завданням роботи.  

Таким чином, динаміка змін безробітних громадян досліджувалася 

нами в два етапи: на початковому етапі (до проведення тренінгової програми) 

та на завершальному етапі (після закінчення тренінгу). 

Таблиця 3.16 

Динаміка змін у експериментальній та контрольній групах на різних 

етапах формувального впливу (група 1 у %) 

Компоненти 

психологічної 

готовності 

Рівень Експериментальна 

група 

Контрольна група  

До 

(N=14) 

Після 

(N=14) 

До 

(N=14) 

Після 

(N=14) 

Мотиваційний Низький  92,9 14,3 85,7 85,7 

Середній 7,1 57,1 14,3 14,3 

Високий 0,0 28,6 0,0 0,0 

Орієнтаційно-

цільовий 

Низький  78,6 21,4 85,7 85,7 

Середній 21,4 57,1 14,3 14,3 

Високий 0,0 21,4 0,0 0,0 

Когнітивно-

компетентнісний 

Низький  78,6 7,1 78,6 78,6 

Середній 21,4 64,3 21,4 21,4 

Високий 0,0 28,6 0,0 0,0 

Емоційно-

вольовий 

Низький  92,9 7,1 85,7 85,7 

Середній 7,1 64,3 14,3 14,3 

Високий 0,0 28,6 0,0 0,0 

Загальний рівень 

готовності 

Низький  85,7 12,5 84,0 84,0 

Середній 14,3 60,7 16,0 16,0 

Високий 0,0 26,8 0,0 0,0 
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Порівняння динаміки змін в експериментальної та контрольної групи 

виявило, що в учасників контрольної групи протягом формувального 

експерименту не відбулося жодних значущих змін – негативних або 

позитивних. У жінок та чоловіків експериментальної групи 1 спостерігається 

позитивна динаміка, що проявляється у підвищенні рівня психологічної 

готовності на завершальному етапі формувального експерименту (табл. 3.16). 

На початковому етапі формувального впливу у безробітних 

експериментальної групи 1 було виявлено низький (85,7%) та середній 

(14,3%) рівень готовності за чотирма компонентами (мотиваційний, 

орієнтаційно-цільовий, когнітивно-компетентнісний, емоційно-вольовий). 

Високі значення готовності у даній групі взагалі відсутні, оскільки для участі 

у тренінговій програмі залучалися безробітні, які мали низький та середній 

рівень психологічної готовності.  

На завершальному етапі формувального експерименту відбулися певні 

зміни. Рівень готовності жінок та чоловіків в усіх 4-х компонентах готовності 

з низького підвищився до середнього та високого, хоча у 12,5% безробітних 

на даному етапі залишився низький рівень готовності (але його значення 

межують із середнім рівнем). У цілому загальний рівень психологічної 

готовності покращився, що свідчить про ефективність та відповідність 

тренінгової програми поставленим завданням. Таким чином, підвищення 

показників з низького до середнього та високого рівня після проведення зрізу 

свідчить про доречність використання розробленої нами тренінгової 

програми для усвідомлення безробітними важливості перенавчання для 

подальшого успішного працевлаштування з метою задоволення базових та 

актуальних потреб. Наявність низького рівня готовності у 12,5% 

респондентів чоловічої та жіночої статі після контрольного зрізу свідчить 

про можливість подальшої роботи з фахівцями та психологом для 

покращення відповідних показників. 
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Таблиця 3.17 

Динаміка змін у експериментальній та контрольній групах на різних 

етапах формувального впливу (група 2 у %) 

Компоненти 

психологічної 

готовності 

Рівень Експериментальна 

група 

Контрольна група  

До 

(N=14) 

Після 

(N=14) 

До 

(N=14) 

Після 

(N=14) 

Мотиваційний Низький  85,7 7,1 100,0 92,8 

Середній 14,3 71,5 0,0 7,1 

Високий 0,0 21,4 0,0 0,0 

Орієнтаційний Низький  85,7 14,3 85,7 85,7 

Середній 14,3 64,3 14,3 14,3 

Високий 0,0 21,4 0,0 0,0 

Когнітивний  Низький  78,6 7,1 85,7 85,7 

Середній 21,4 64,3 14,3 14,3 

Високий 0,0 28,6 0,0 0,0 

Емоційно-

вольовий 

Низький  85,7 7,1 85,7 85,7 

Середній 14,3 64,3 14,3 14,3 

Високий 0,0 28,6 0,0 0,0 

Загальний рівень 

готовності 

Низький  83,9 8,9 89,3 87,5 

Середній 16,1 66,1 10,7 12,5 

Високий 0,0 25,0 0,0 0,0 

 

Порівняння динаміки змін у жінок та чоловіків експериментальної 

групи 2 виявило, що на початковому етапі формувального впливу присутній 

низький (83,9%) та середній (16,1%) рівень психологічної готовності, що 

свідчить про відсутність бажання змінювати професію відповідно вимогам 

ринку праці. Після проведення тренінгової програми відбулися позитивні 

зміни (табл. 3.17). Низький рівень готовності став спостерігатися у 8,9% 

безробітних, середній рівень – у 66,1% учасників тренінгу та високий у 25% 

безробітних. Наявні значущі зміни до та після проведення формувального 

експерименту показали, що розроблена тренінгова програма є ефективним 

методом корегування поведінки безробітних та зміцнення 

внутрішньогрупових зв’язків між членами групи.  

Середні показники готовності жінок та чоловіків контрольної групи, 

значущо не відрізняються на початковому та завершальному етапах 
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формувального експерименту, що свідчить про дієвість тренінгу, вдало 

підібраним вправам та досягнення поставлених цілей програми.  

Таблиця 3.18 

Динаміка змін у експериментальній та контрольній групах на різних 

етапах формувального впливу (група 3 у %) 

Компоненти 

психологічної 

готовності 

Рівень Експериментальна 

група 

Контрольна група  

До 

(N=14) 

Після 

(N=14) 

До 

(N=14) 

Після 

(N=14) 

Мотиваційний Низький  78,6 14,3 78,6 78,6 

Середній 21,4 57,1 21,4 21,4 

Високий 0,0 28,6 0,0 0,0 

Орієнтаційно-

цільовий 

Низький  92,8 21,4 85,7 85,7 

Середній 7,1 57,1 14,3 14,3 

Високий 0,0 21,4 0,0 0,0 

Когнітивно-

компетентнісний 

Низький  78,6 7,1 78,6 78,6 

Середній 21,4 64,3 21,4 21,4 

Високий 0,0 28,6 0,0 0,0 

Емоційно-

вольовий 

Низький  100,0 7,1 85,7 85,7 

Середній 0,0 64,3 14,3 14,3 

Високий 0,0 28,6 0,0 0,0 

Загальний рівень 

готовності 

Низький  87,5 12,5 82,2 82,2 

Середній 12,5 60,7 17,8 17,8 

Високий 0,0 26,8 0,0 0,0 

 

Порівняння динаміки змін виявило, що у жінок та чоловіків 

експериментальної групи 3 спостерігається позитивна динаміка, навідмінно 

від контрольної групи (табл. 3.18). На початковому етапі у 87,5% безробітних 

переселенців виявлений низький рівень психологічної готовності та у 12,5% 

– середній. Безробітні з високим рівнем готовності відсутні, оскільки в групу 

підбиралися учасники переважно з низьким рівнем за всіма компонентами 

теоретичної моделі. Таким чином, в експериментальній групі показники з 

низького рівня піднялися до середнього та високого. Тому низький рівень 

залишився лише у 12,5% переселенців, середній став спостерігатися у 60,7% 

учасників тренінгу, високий – у 26,8%. В порівнянні з контрольною групою 

це суттєві зміни, оскільки в контрольній групі показники залишилися без 
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змін. Таким чином, тренінг допоміг віднайти внутрішні ресурси у період 

змін, підсилити сильні сторони учасників, знайти дієві способи 

самопідтримки у різних життєвих ситуаціях. 

Таблиця 3.19 

Динаміка змін у експериментальній та контрольній групах на різних 

етапах формувального впливу (група 4 у %) 

Компоненти 

психологічної 

готовності 

Рівень Експериментальн

а група 

Контрольна група  

До 

(N=14) 

Після 

(N=14) 

До 

(N=14) 

Після 

(N=14) 

Мотиваційний Низький  92,8 14,3 92,8 85,7 

Середній 7,1 71,4 7,1 14,3 

Високий 0,0 14,3 0,0 0,0 

Орієнтаційно-

цільовий 

Низький  92,8 14,3 85,7 85,7 

Середній 7,1 64,3 14,3 14,3 

Високий 0,0 21,4 0,0 0,0 

Когнітивно-

компетентнісний 

Низький  92,8 7,1 85,7 85,7 

Середній 7,1 64,3 14,3 14,3 

Високий 0,0 28,6 0,0 0,0 

Емоційно-

вольовий 

Низький  92,8 7,1 92,8 85,7 

Середній 7,1 64,3 7,1 14,3 

Високий 0,0 28,6 0,0 0,0 

Загальний рівень 

готовності 

Низький  92,8 10,7 89,3 85,7 

Середній 7,1 66,0 10,7 14,3 

Високий 0,0 23,3 0,0 0,0 

 

Позитивна динаміка спостерігається і в експериментальній групі 4 

(табл. 3.19). На початковому етапі у безробітних спостерігався низький 

рівень (92,8%) психологічної готовності. Комплекс вправ тренінгової 

програми був спрямований на пошук ресурсів на момент перенавчання. 

Таким чином, рівень готовності жінок та чоловіків в усіх 4-х компонентах 

готовності з низького підвищився до середнього (66%) та високого (23,3%). 

Це свідчить про усвідомлення безробітними важливості перенавчання, 

усвідомлення потреби в особистісному та професійному розвитку і зростанні, 

не боятися змін, бути рішучим та впевненим в собі. 

Порівняння динаміки змін в експериментальної та контрольної групи 
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виявило, що в учасників контрольної групи протягом формувального 

експерименту не відбулося жодних значущих змін, це свідчить про 

ефективність тренінгової програми, яка була спрямована на підвищення 

рівня психологічної готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання, шляхом мобілізації внутрішніх психологічних ресурсів 

особистості, формування гнучкості в реагуванні на життєві зміни, 

забезпечення можливості осмислення своєї життєвої ситуації і можливих 

варіантів свого професійного майбутнього. Оскільки на контрольну групу не 

здійснювався формувальний вплив, то і динаміка змін є незначною. 

Суб’єктивна оцінка ефективності тренінгу. Після проведеного 

тренінгу учасникам була роздана рефлексивна анкета (див. додаток Ж) метою 

якої є дослідження ефективності проведеного тренінгу.  

Проаналізувавши анкети учасників тренінгу, можна зробити висновок, 

що для 69,6% безробітних тренінг дав можливість розібратися у власних 

проблемах, протягом тренінгу вони почували себе комфортно, їм було досить 

цікаво виконувати всі вправи, отримані знання вони будуть активно 

застосовувати в повсякденному житті, особливо корисними для них були 

вправи «співбесіда з роботодавцем» та «досягни цілі», також безробітні 

дізналися про себе багато нового, розкрили в собі нові особистісні та 

професійні якості.  

Для 17,9% безробітних тренінг приніс тільки часткові результати, деякі 

знання отримані на тренінгу вони будуть застосовувати в повсякденному 

житті, деякі ні, наприклад, вправу «резюме» вони вже виконували на 

семінарі, але в загальному безробітні отримали багато цікавого, по-іншому 

почали ставитися до ситуації, в якій опинилися. 

Для 12,5% безробітних за суб’єктивної оцінкою тренінг не приніс 

ніяких результатів, нічого нового вони для себе не дізналися й отримані 

знання вони не будуть застосовувати на практиці. Настрій до тренінгу і після 

тренінгу майже не змінився. 
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Рис. 3.1. Ефективність тренінгової програми 

Для 92,8% безробітних тема тренінгу була важливою, для 5,4% 

учасників тренінгу – неважливою і 1,8% безробітним важко було відповісти 

на дане запитання. У цілому безробітні громадяни оцінили тренінгову 

програму позитивно, за допомогою якої вони стали відкритішими, 

задумалися над власними вчинками, спроектували своє професійне майбутнє. 

Завдяки груповій роботі учасники тренінгу відкрили в собі нові позитивні 

особисті якості й дізналися в якій професійній сфері їх можна застосувати, а 

також знайшли нові виходи із ситуації безробіття. 

На завершальному етапі (через 1 місяць) проводилася бесіда з 

керівником профвідділу Голосіївського центру зайнятості  м. Києва в ході 

якої було з’ясовано, що 21,4% безробітних працевлаштовано за 

спеціальністю; 25% учасників тренінгу проходять курси підвищення 

кваліфікації; 26,8% безробітних громадян працевлаштовано за іншою 

професією; 16,1% осіб проходить перенавчання; 10,7% учасників тренінгу 

досі стоять на обліку в центрі зайнятості в статусі безробітних. 5,4% 

безробітних (2 особи з числа вимушених переселенців та 1 особа з 

м. Києва) було взято на облік до Голосіївського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді для надання психологічної допомоги з метою 

покращення емоційного стану. 

Отже, результати контрольного зрізу дозволяють зробити висновок, що 

після проведення формувального експерименту з безробітними 
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підтверджується припущення про зміни показників у групах, що відображає 

позитивну динаміку подолання психологічних обмежень в структурі 

психологічної готовності, що заважають безробітним опанувати нову 

професію. Отримані результати свідчать про правильність вибору методу 

корегування по підвищенню рівня психологічної готовності безробітних до 

зміни професії та перенавчання. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Узагальнюючи результати формувального експерименту, спрямованого 

на підвищення рівня психологічної готовності безробітних до зміни професії 

та перенавчання, можна зробити такі висновки: 

1. Запропонована нами програма соціально-психологічної 

підтримки є ефективним та дієвим методом формувального впливу та 

корегування особистісних якостей її учасників. Її використання дозволяє на 

суттєвому рівні опрацювати та усвідомити суб’єктивні обмеження, які 

знижують рівень психологічної готовності безробітних. 

2. Порівняння зрізів на різних етапах формувального експерименту 

(початковому, завершальному) в експериментальних групах безробітних 

виявило, що розроблена нами програма соціально-психологічної підтримки 

не має вікових та статевих обмежень щодо застосування, і сприяє 

підвищенню психологічної готовності безробітних до зміни професії та 

перенавчання, що свідчить про її ефективність.  

3. В результаті групової роботи у безробітних спостерігається 

підвищення рівня психологічної готовності. Робота з мотиваційним 

компонентом відбувалася шляхом підвищення рівня мотивації до пошуку 

роботи через зміну професії та перенавчання та досягнення успіху. Робота з 

емоційно-вольовим компонентом відбувалася шляхом зниження рівня 

фрустрації безробітних, зняття емоційної та поведінкової скутості, 

формування навичок відвертих висловлювань; розвиток особистісної 
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автентичності. Вплив на когнітивно-компетентнісний компонент 

здійснювався шляхом актуалізації позитивних сторін учасників тренінгу, 

розкриття здібностей безробітних та у підібранні професії відповідно 

особистим характеристикам особистості. Робота з орієнтаційно-цільовим 

компонентом відбувалася шляхом пошуку безробітними виходів зі складних 

життєвих обставин. 

4. За оцінкою безробітних зміни відбулися у всіх чотирьох 

компонентах психологічної готовності. Це стосується мотиваційного 

компонента (збільшилися показники «прагнення до досягнень», 

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

компонента (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). 

5. 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.  

6. В процесі реалізації програми соціально-психологічної підтримки 

безробітні отримали інформацію про актуальні професії на даний час, про 

вимоги роботодавців щодо особистих якостей працівника, та важливості 

саморозвитку та навчання для конкурентоспроможності на ринку праці.   
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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-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 
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соціальних мереж; наявність соціально-психологічної підтримки з боку 

рідних та близьких людей. 

3.  Емпірично встановлено, що на прийняття індивідуального рішення 

щодо зміни професії впливають 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 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). 

Виявлено 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. 
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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 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. Ефективність 

програми підтверджено проведенням анкетування до та після тренінгу, що 

дало змогу виявити динаміку змін, яка відбулася в ході проведеної роботи. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Тест (спрямованість особистості) М. Смекала і М. Кучери 

З відповідей на кожний з пунктів виберіть той, котрий найкраще 

виражає Вашу точку зору на дане питання (відзначте пункт знаком «+») і 

пункт, який най далі від Вашої точки зору, найменш для Вас ціні (відзначте 

пункт знаком «-»). 

Приклад: 

1) а + , в -  

2) б +, а – 

 
1.Найбільше задоволення я отримую від: 

а) схвалення моєї роботи 

б) розуміння того, що робота зроблена добре 

в) розуміння того, що мене оточують  

друзі 

2. Якби я грав у футбол, то я хотів би бути: 

а) тренером, що розробляє тактику гри 

б) відомим гравцем 

в) обраним капітаном команди 

З. На мою думку, кращим педагогом є той, хто 

а) виявляє цікавість до учнів і до кожного має індивідуальний підхід 

б) викликає інтерес до предмета 

в) створює атмосферу, при якій ніхто не боїться висловити свою 

думку 

4. Мені подобається, коли люди: 

а) радують виконаній роботі 

б) із задоволенням працюють у колективі 

в) прагнуть виконати свою роботу краще 

інших 

5. Я хотів би, щоб мої друзі: 

а) були чуйні і допомагали людям, коли для цього трапляються 

можливості 

б) були вірні і віддані мені 

в) були розумні і цікаві люди 

6. Кращими друзями я вважаю 

тих: 

а) з ким складаються гарні взаємини 

б) на кого завжди можна покластися 

в) хто може багато досягти в житті 

7. Більше всього я не люблю: 

а) коли в мене щось не виходить 
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б) коли псуються відносини з товаришами 

в) коли мене критикують 

8. На мою думку, гірше всього, коли педагог: 

а) не приховує, що деякі учні йому несимпатичні, жартує над ними 

б) викликає дух суперництва в колективі 

в) недостатньо добре знає свій предмет 

9.У дитинстві мені більше всього подобалося: 

а) проводити час із друзями 

б) відчуття виконаних справ 

в) коли мене за що-небудь хвалили 

10.Я хотів би бути схожим на тих, хто: 

а) домігся успіху в житті 

б) по-справжньому захоплений своєю справою 

в) відрізняється дружелюбністю і 

доброзичливістю 

11 .У першу чергу школа повинна: 

а) навчити вирішувати задачі, що ставить життя 

б) розвивати, насамперед, індивідуальні здібності учня 

в) виховувати якості, що допомагають співпрацювати з людьми 

12.Якби в мене було більше вільного часу, краще за все я використовував би 

його: 

а) для спілкування з друзями 

б) для відпочинку і розваг 

в) для своїх улюблених справ і 

самоосвіти 

13. Найбільших успіхів я домагаюся, 

коли: 

а) працюю з людьми, що мені симпатичні 

б) у мене цікава робота 

в) мої зусилля добре 

винагороджуються 

14. Я люблю, коли: 

а) інші люди мене цінують 

б) відчувати задоволення від виконаної роботи 

в) приємно проводжу час із друзями 

15. Якби про мене вирішили написати в газеті, мені б хотілося, щоб: 

а) розповіли про яку-небудь цікаву справу, зв'язаною з навчанням, 

роботою, 

спортом і т. ін., у якому мені довелось брати участь 

б) написали про мою діяльність 

в) обов'язково розповіли про колектив, у якому я 

працюю  

16. Найкраще я навчаюся, якщо викладач: 

а) має до мене індивідуальний підхід 
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б) зуміє викликати в мене інтерес до предмета 

в) влаштовує колективні обговорення досліджуваних 

проблем 

17. Для мене немає нічого гірше, ніж: 

а) образа особистої самоповаги 

б) невдача при виконанні важливої справи 

в) втрата друзів 

18. Більше всього я ціную: 

а) успіх 

б) можливості гарної спільної роботи 

в) здоровий практичний розум і 

кмітливість 

19. Я не люблю людей, що: 

а) вважають себе гірше інших 

б) часто сваряться і конфліктують 

в) заперечують проти всього 

нового 

20. Приємно, коли: 

а) працюєш над важливим для всіх справою 

б) маєш багато друзів 

в) викликаєш захоплення й усім подобаєшся 

21. На мою думку, в першу чергу керівник повинний бути: 

а) доступним 

б) авторитетним 

в) вимогливим 

22. У вільний час я охоче прочитав би книги: 

а) про те, як заводити друзів і підтримувати гарні відносини з людьми 

б) про життя відомих і цікавих людей 

в) про останні досягнення науки і техніки 

 23. Якби в мене були здатності до музики, я зволів би бути: 

а) диригентом 

б) композитором 

в) солістом 

24. Мені б хотілося: 

а) придумати цікавий конкурс 

б) перемогти в конкурсі 

в) організувати конкурс і керувати 

їм 

25. Для мене важливіше всього знати: 

а) що я хочу зробити 

б) як досягти мети 

в) як організувати людей для досягнення 

мети 

26. Людина повинна прагнути до того, щоб: 
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а) інші були нею задоволені 

б) насамперед виконати свою задачу 

в) її не потрібно було дорікати за виконану 

роботу 

27. Найкраще я відпочиваю у вільний час: 

а) у спілкуванні з друзями 

б) переглядаючи розважальні фільми 

в) займаючись своєю улюбленою справою. 

28. При однаковому фінансовому успіху для мене було б важніше:  

        а) підготувати цікавий конкурс; 

        б) виграти в конкурсі; 

        в) організувати конкурс і керувати ним. 

29. Для мене важливіше всього знати:  

       а) що я хочу зробити;  

       б) як досягти мети; 

       в) як привернути інших до досягнення моєї мети. 

30. Людина повинна поводитися так, щоб: 

       а) інші були задоволені нею; 

       б) виконати перш за все свою задачу; 

       в) не потрібно було дорікати її за роботу. 

 

Обробка результатів: 

За кожну відповідь „якнайбільше” випробовуваний одержує 2 бали, за 

„менше всього” - 0 балів. 

Діапазон варіюється в сумі балів по кожній спрямованості – від 60 до 0. 

Спрямованість на себе відповідають відповіді за наступними 

номерами: 1а, 2б, 3а, 4а, 5б, 6в, 7а, 8в, 9в, 10в, 11б, 12б, 13в, 14в, 15а, 16б, 

17а, 18а, 19а, 20в, 21в, 22в, 23б, 24в, 25б, 26б, 27а, 28б, 29а, 30в. 

Спрямованість на взаємовідносини відповідають відповіді за 

наступними номерами: 1в, 2в, 3в, 4б, 5а, 6а, 7в, 8б, 9а, 10б, 11в, 12а, 13а, 14а, 

15в, 16в, 17в, 18в, 19б, 20в, 21а, 22а, 23в, 24а, 25а, 26а, 27б, 28в, 29в, 30а. 

Спрямованість на завдання відповідають відповіді за наступними 

номерами: 1б, 2а, 3б, 4в, 5в, 6б, 7б, 8а, 9б, 10а, 11а, 12в, 13б, 14б, 15б, 16а, 

17б, 18б, 19в, 20а, 21б, 22б, 23а, 24б, 25в, 26в, 27в, 28а, 29б, 30б. 
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Додаток Б 

Опросник «Цель-Средсво-Результат» А. А. Карманова 

Инструкция. В опроснике содержится несколько десятков 

утверждений, касающихся вашего характера, поведения. К опроснику 

приложен бланк ответов. Номер на бланке ответа соответствует номеру 

утверждения. Прочтите каждое утверждение и решите, верно оно или нет. 

Если вы решили, что данное утверждение верно, поставьте плюс на бланке 

ответов рядом с номером, соответствующим номеру утверждения. Если 

утверждение по отношению к вам неверно, поставьте минус. Если 

утверждение по отношению к вам бывает верно или неверно в разные 

периоды вашей жизни, выбирайте решение так, как это правильно в 

настоящее время. Если Вы затрудняетесь однозначно ответить на какой-либо 

вопрос, то можете не ставить никакой знак. Однако учтите, что если 

пропустите 5 и более утверждений, то результат буден признан 

недостоверным. 

1. Я активный человек  

2. Иногда я прихожу в сильное возбуждение  

3. Бывает так, что я чем-нибудь раздражен  

4. Я всегда ем то, что мне подают  

5. Чтобы добиться чего-то в жизни - надо уметь ставить перед собой цели  

6. Я бы сравнил себя с хорошо настроенным музыкальным инструментом  

7. Я всегда делаю так, как мне говорят  

8. Иногда я задумываюсь о смысле жизни  

9. Не люблю, когда мне подсказывают, как надо делать  

10. Я могу объяснить поступки каждого человека  

11. Часто мои близкие меня не слушают, и мне приходится повторять одну 

фразу несколько раз, пока наконец меня не услышат  

12. Часто со мной случаются странные вещи  

13. Обычно я не могу однозначно сказать про кого-то, хороший он человек 

или нет  

14. Я предпочитаю ставить перед собой цели не очень сложные, но и не 

очень простые  

15. Со мной часто происходят вещи, которые я не могу объяснить  

16. Когда остаюсь один, я много размышляю  

17. Я скучаю редко  

18. Мне можно доверить любую тайну  

19. В любой ситуации можно найти выход  

20. Вид заходящего солнца вызывает у меня вдохновение  

21. Проходя мимо лежащего мяча, у меня возникает желание пнуть его  

22. Когда волнуюсь, то чаще я краснею, чем бледнею  

23. Хорошая музыка меня воодушевляет  
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24. Цели перед собой предпочитаю ставить сам  

25. Вид неприятного мне человека вызывает у меня желание его побить или 

нанести ему какой-нибудь другой ущерб  

26. Все, что мне дорого, одинаково ценно для меня  

27. Когда я что-то делаю, то охотно выслушиваю любые советы  

28. Удачно законченное дело вызывает у меня прилив хорошего настроения  

29. Принимая решение, я взвешиваю все "за" и "против"  

30. Иногда бывает, что я говорю о ком-то плохо  

31. У меня характер скорее "нападающего", чем "защитника"  

32. Стабильность лучше непредсказуемости 

Бланк ответов 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 

 

Ключ для обработки результатов 

 

1. С+ 2. С+ 3. Л- 4. Л+ 5. Ц+ 6. Ц+ 7. Л+ 8. Ц- 

9. С+ 10. Р+ 11. Р+ 12. Р- 13. Р- 14. Ц+ 15. Р- 16. Ц- 

17. Ц+ 18. Л+ 19. С+ 20. Р- 21. С- 22. С- 23. Р- 24. Ц+ 

25. С+ 26. Ц- 27. С- 28. Р- 29. Ц+ 30. Л- 31. С+ 32. Р+ 

Сначала подсчитываются следующие показатели:  

Цсовп - количество совпадений по шкале "Цель" (например, положительный 

ответ на 5 утверждение считается совпадением по шкале "Цель"),  

Цнесовп - количество несовпадений по шкале "Цель" (например, 

положительный ответ на 8 утверждение считается несовпадением по шкале 

"Цель"),  

Ссовп - количество совпадений по шкале "Средство",  
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Снесовп - количество несовпадений по шкале "Средство",  

Рсовп - количество совпадений по шкале "Результат",  

Рнесовп - количество несовпадений по шкале "Результат",  

Лсовп - количество совпадений по шкале "Ложь",  

Лнесовп - количество несовпадений по шкале "Ложь".  

Путем вычитания получаются окончательные баллы:  

Ц=Цсовп - Цнесовп (шкала "Цель")  

С=Ссовп - Снесовп (шкала "Средство")  

Р=Рсовп - Рнесовп (шкала "Результат")  

Л=Лсовп - Лнесовп (шкала "Ложь") 

Недостоверными признаются результаты в случает 5 и более 

пропущенных утверждений, а также если Л больше 0. 

Интерпретация результатов осуществляется в соответствии со следующей 

таблицей: 

Цель 

от -9 до -5 

баллов. Сильно 

фрустрированное 

состояние, 

выражающееся в 

невозможности 

ставить перед 

собой 

конструктивные 

цели. Мотивы 

деятельности 

бессистемны, 

неиерархизирован

ы. Вместо того, 

чтобы ставить 

реальные цели 

деятельности, 

достигать 

весомых 

результатов, 

человек 

ограничивается 

постановкой либо 

"микроцелей", 

от -4 до +4 

баллов. Ставящиеся 

цели не всегда 

обоснованы, 

неустойчивы. Не 

все разумные 

действия 

целесообразны, 

иногда склонен к 

пустому 

времяпрепровожден

ию. В случае 

затруднения с 

выбором цели легко 

пользуется 

подсказкой извне, 

готов принять цель 

извне. Чтобы 

подготовить себя к 

выполнению какой-

либо деятельности - 

всегда требуется 

определенная сила 

воли, чтобы 

от +5 до +9 

баллов. Оптимальн

ый результат. 

Человек ставит 

перед собой 

реальные цели, 

настроен на 

достижение, 

мотивы 

целеобразования и 

деятельности в 

целом 

систематичны, 

иерархизированы. 

Практически все, 

что делает 

испытуемый он 

может объяснить с 

точки зрения 

целесообразности. 

Не склонен к 

пустому 

времяпрепровожден

ию. Решительность 
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ограниченных 

текущей 

ситуацией, либо 

же фиксируется 

на постановке 

глобальных 

целей. Одним из 

выражений 

последнего 

является поиск 

так называемого 

"смысла жизни". 

"собраться". связана с легкостью 

образования целей, 

немнительностью. 

Средство 

от -9 до -2 

балла. Человек 

испытывает 

хронический 

недостаток 

средств 

достижения 

поставленных 

целей. Типичные 

проявления 

ограниченности в 

выборе средств: 

низкий 

энергетический 

потенциал, 

преобладание 

парасимпатическо

й составляющей 

вегетативной 

нервной системы, 

конформность, 

сильная 

зависимость от 

ситуации, от 

других людей (в 

первую очередь 

от -1 до +2 

баллов. Испытуемы

й периодически 

встречается с 

трудностями в 

выборе средств 

(речь идет о 

психологических 

барьерах). 

Причиной такой 

скованности часто 

бывает отсутствие 

конструктивной, 

достигаемой цели. 

Также одним из 

факторов подобного 

поведения является 

комплекс причин, 

который можно 

назвать "страхом 

самовыражения". В 

установках 

испытуемого 

преобладают 

"энергосберегающи

е мотивы". 

от +3 до +6 

баллов. Оптимальн

ый результат. 

Человек достаточно 

свободен в выборе 

средств, его 

поведение 

настолько 

спонтанно, 

насколько этого 

требует ситуация. 

Достаточно 

хороший 

энергетический 

потенциал. 

Сбалансированност

ь симпатики и 

парасимпатики. Не 

агрессивен, но и не 

конформен. 

Поведение не 

вызывающее, но и 

не блокируется 

комплексами, 

мнительностью, 

негативизмом. 

от +7 до +9 

баллов. Поведе

ние излишне 

спонтанно. Не 

ищет помощи 

от 

окружающих, 

предпочитает 

ими 

верховодить. В 

своих 

действиях 

испытуемый не 

только не 

обращает 

внимание на 

имеющиеся 

стандарты 

поведения, но 

часто действует 

вопреки им. 

Повышенная 

агрессивность, 

проявляющаяся 

как в открытых 

формах, так и 
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от их мнения), 

внушаемость, 

обилие 

психологических 

комплексов, 

которые в том 

числе мешают 

использовать на 

100 % внутренний 

потенциал. 

Недостаточно 

спонтанное 

поведение. 

скрытая. 

Результат 

от -9 до -5 

баллов. Испытуе

мый склонен 

переоценивать 

результат своей 

деятельности. 

Удача вызывает 

приступы 

сильного веселья, 

неудачи 

провоцируют 

неадекватное 

горе. Даже 

ничтожные 

события способны 

вызвать 

настоящее 

потрясение. 

Человек как бы 

находится в 

состоянии 

хронического 

перехода, транса. 

Личностный рост 

испытуемого 

непредсказуем, во 

многом случаен. 

Как правило, 

от -4 до +4 

баллов. Оптимальн

ый результат. Как 

правило, 

испытуемый 

довольно трезво 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. Он не 

переоценивает, но и 

не недооценивает 

итоги. В оценках 

других людей, 

событий довольно 

беспристрастен. 

Личностный рост 

нормально 

динамичен. 

от +5 до +9 

баллов. Человек 

склонен 

недооценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Ригидность, 

излишняя 

критичность. В 

оценках поведения 

других людей 

преобладает 

оттенок 

критиканства, 

неодобрения. 

Ярким проявлением 

ригидности 

являются 

персеверации: 

многократные и 

навязчивые 

повторения. 

Испытуемый 

неоднократно 

повторяет одну и ту 

же фразу, 

совершает одно и то 

же действие. Редко 

 



208 
 

повышенная 

тревожность. 

Интерес к своему 

внутреннему 

миру. 

испытывает 

сильные эмоции, 

даже самые 

эффектные 

результаты не 

вызывают яркого 

удовольствия или 

же огорчения. 
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Додаток В 
 

Анкета 

(розробник Місячна Н. М. та Швалб Ю. М.) 

 

Доброго дня! Дана анкета спрямована на вивчення соціально-

психологічної готовності безробітних до зміни професії та перенавчання. Ви 

можете бути впевнені в тому, що інформація, якою ви з нами ділитеся, 

залишиться конфіденційною. Не пропускайте, будь ласка, питання і 

відповідайте правдиво. 

 

1. Ваша освіта? 

 • середня 

 • серед. спеціальна 

 • н / вища 

 • вища 

  

2. Який профіль вашої освіти? 

 • економічний 

 • юридичний 

 • психологічний 

 • педагогічний 

 • інше гуманітарне 

 • технічний 

 • військовий 

 • інше (впишіть) 

_____________________________________________________________ 

  

 3. Чи отримали Ви саме ту професію, про яку мріяли? 

 • так 

 • скоріше так, чим ні 

 • ні 

 • скоріше ні, чим так 

 • важко відповісти 

 

4. Як ви оцінюєте отриману Вами освіту? 

 • отримали тільки диплом, але спеціальністю не опанували 

 • стали фахівцем, оволоділи певною професією 

 • отримали абсолютно не потрібну вам спеціальність 

 

 5. Яка Ваша професія?________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6. Чи володієте Ви будь-якої іншою професією крім своєї основної? 

 •  Так 
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 • Ні 

 • Важко відповісти 

 

 7. Чи є у Вас стаж роботи за іншою професією? 

 • Якщо так, то скільки років ________ 

 • Немає 

 

 8. Яку посаду ви займали на останньому місці роботи? 

 • керівник 

 • фахівець 

 • технічний виконавець 

 • посаду робочого 

 • інше (впишіть) 

_____________________________________________________________ 

 

 9. Постарайтеся, якомога об'єктивніше оцінити рівень своєї 

кваліфікації? 

 • Високий 

 • Достатній для роботи на сучасному рівні 

 • Поки недостатній 

 

 10. Хотіли б ви підвищити свою кваліфікацію за основною 

професією? 

 • якщо так, то чому 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 • якщо ні, то чому_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

11. Хотіли б ви підвищити свою кваліфікацію за іншою професією? 

 (Відповідайте на це питання тільки в тому випадку, якщо ви володієте 

будь-якою іншою професією, крім своєї основної) 

 • якщо так, то чому ____________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 • якщо ні, то чому _____________________________________________ 

 

 12.Яку заробітну плату ви отримували на останньому місці 

роботи? 

 • до 3 тис. грн. 

 • 3-6 тис. грн. 

 • 6-9 тис. грн. 

 • 9-15 тис. грн. 

 • більше 15 тис. грн. 
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 13. Яка причина втрати роботи? 

 • За власним бажанням 

 • За скороченням 

 • За статтею 

 • Вимушена міграція  

 • Інше (впишіть) 

_____________________________________________________________ 

 

 14. Які емоції ви відчували, коли втратили роботу? 

  (Відзначте в кожному рядку) 

Шкали Сильно 

переживав 

Переживав, 

але не дуже 

сильно 

Не переживав 

Байдужість    

Розгубленість    

Розчарування    

Тривожність    

Шок    

Стрес    

Паніка    

Безвихідь    

Гнів    

Страх перед 

майбутнім 

   

Полегшення    

Радість     

Спокій    

Інше (впишіть)    

 

15. Які емоції ви відчуваєте на даний момент?  

 (Відмітьте в кожному рядку) 

Шкали Сильно Переживаю, 

але не дуже 

Не 
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переживаю сильно переживаю 

Байдужість    

Розгубленість    

Розчарування    

Тривожність    

Шок    

Стрес    

Паніка    

Безвихідь    

Гнів    

Страх перед 

майбутнім 

   

Полегшення    

Радість    

Спокій    

Інше 

(впишіть) 

   

 

16. Ви вважаєте себе успішною людиною? 

 • Якщо так, то чому 

_____________________________________________________________ 

 

 • Якщо ні, то чому 

_____________________________________________________________ 

 

 17. Як ви вважаєте, що потрібно для того щоб стати успішною 

людиною? 

 (Відзначте в кожному рядку) 

Шкали Дуже 

важливо 

Скоріше 

важливо, 

чим не 

важливо 

Скоріше не 

важливо, 

чим 

важливо 

Не 

важливо 

Подолати 

особистісні 

обмеження 
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Знайти хорошу 

роботу  

    

Отримати освіту     

Підвищити 

кваліфікацію 

    

Бути 

цілеспрямованим 

    

Особисті зв’язки     

Саморозвиток     

Везіння     

Старання і 

терпіння 

    

Сприятливий збіг 

обставин 

    

Інше (впишіть)     

 

18. Чи вважаєте ви свою професію цікавою? 

 • так 

 • не в повній мірі 

 • ні 

 • важко відповісти 

 

 19. Як ви оцінюєте свою професію? 

 • професія мені подобається, вона приносить задоволення 

 • Професія мені подобається і подобалося останнє місце роботи 

 • Професія мені подобається, але не подобалося останнє місце роботи 

 • Професія мені не подобається, але подобалося останнє місце роботи 

 • Професія мені не подобається і не подобалося останнє місце роботи 

 

  20. Як ви оцінюєте своє останнє місце роботи? 

Шкали Подобається Не подобається 

Рівень заробітку   

Керівництво   

Організація праці   

Умови праці   

Колектив   

Функції та обов’язки   

Посада    

Можливість кар’єрного 

росту 

  

Можливість самореалізації   
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21. Чи маєте ви намір найближчим часом змінити професію? 

 • так збираюсь 

 • скоріше за все так 

 • можливо так, але не хотілося б 

 • не збираюсь 

 • не замислювався про це 

  

 22. Що Вам подобається у вашій професії?  (Виберіть 1-3 варіанти 

найбільш важливі для вас) 

 • Можливість проявити креативність 

 • Можливість розвиватись 

 • Можливість встановлювати нові зв'язки 

 • Можливість проявити свої особистісні та професійні здібності 

 • Можливість відстеження результативності своєї діяльності 

 • Можливість розширення свого світогляду 

 • Можливість отримання досвіду 

 • Можливість кар’єрного росту 

 • Можливість бути потрібним і корисним 

 • Можливість самореалізації 

 • Інтерес, що народжується в процесі роботи 

 • Інше (впишіть) 

_____________________________________________________________ 

 

 23. Що Вам не подобатися в вашій професії?   

(Виберіть 1-3 варіанти найбільш важливі для вас) 

 • Неможливість розвиватися 

 • Неможливість проявити свої особистісні та професійні здібності 

 • Професійне вигорання 

 • Відсутність чіткої інструкції у виконанні завдань 

 • Відсутність креативності у виконанні завдань 

 • Сильно висока відповідальність 

 • Професійні ризики 

 • Відсутність кар'єрного росту 

 • Відсутність можливості спілкування з людьми 

 • Невдячні клієнти 

 • Паперова робота 

 • Інше (впишіть) 

_____________________________________________________________ 

 

24. Щоб ви хотіли отримати від іншої професії?   

(Виберіть 1-3 варіанти найбільш важливі для вас) 

 • Можливість проявити креативність 

 • Можливість розвиватись 

 • Можливість встановлювати нові зв'язки 
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 • Можливість проявити свої особистісні та професійні здібності 

 • Можливість відстеження результативності своєї діяльності 

 • Можливість розширення свого світогляду 

 • Можливість отримання досвіду 

 • Можливість кар’єрного росту 

 • Можливість бути потрібним і корисним 

 • Інтерес, що народжується в процесі виконання завдань 

 • Можливість самореалізації 

 • Інше (впишіть)   

_____________________________________________________________ 

 

25. Якби Вам сьогодні потрібно було приймати рішення про зміну 

професії, то яку професію ви б обрали? 

_____________________________________________________________ 

 

26. Якби Вам в Центрі Зайнятості запропонували перенавчання, ви 

б погодилися? 

• Якщо так, то чому 

_____________________________________________________________ 

• Якщо ні, то чому 

_____________________________________________________________ 

  

27. У якій сфері діяльності Ви б могли застосувати ваші знання, 

здібності і професійні навички? 

  • економічна 

• юридична 

  • психологічна 

• педагогічна 

  • інше гуманітарне 

  • технічна 

  • військова 

• інше (впишіть) 

_____________________________________________________________ 

 

  28. Чи готові ви навчатися нової професії? 

• Так 

  • Ні 

  • Важко відповісти 

 

  29. Яку освіту ви хочете отримати? 

• професійно-технічну освіту (професійне училище, навчально-

виробничий комбінат); 

  • середню професійну освіту (технікум, коледж); 

  • вищу професійну освіту (університет, академія, інститут); 
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• вищу фундаментальну наукову освіту (докторантура, аспірантура, 

ад'юнктура); 

• додаткову професійну освіту (підвищення кваліфікації, професійна 

перепідготовка, стажування). 

 

 30. Скільки часу ви хочете навчатися? 

  • 1-3 міс. 

  • 3-6 міс. 

• 1 рік. 

  • 1-3 рік 

  • 3-5 рік. 

 

31. У якій формі Ви хочете навчатися? 

 • очна 

 • заочна 

 • очно-заочна 

 • дистанційна 

 

 32. Яку кваліфікацію ви хочете отримати? 

 • Бакалавр 

 • Магістр 

 

 33. Що, на вашу думку, необхідно для гідного становища в 

суспільстві? (Відзначте у кожному рядку) 

Шкали Не 

важливо 

Скоріше не 

важливо, чим 

важливо 

Важливо Дуже 

важливо 

Наявність зв’язків     

Наявність 

початкового капіталу 

    

Працездатність     

Престижна професія      

Знання та досвід     

Нестандартне 

мислення, 

креативність 

    

Вміння 

налагоджувати 

контакти з іншими 

людьми 

    

Інше     
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34. Як ви оцінюєте різні аспекти свого життя в даний час?  

(Відзначте у кожному рядку) 

 Шкали Добре Задовільно Погано Важко 

відповісти 

Ваш заробіток         

Якість харчування         

Можливість придбання одягу         

Ваші житлові умови         

Можливість придбання 

побутової техніки, меблів 

    

Можливість придбання машини     

Можливість професійного 

вдосконалення 

        

Перспективи кар’єрного 

зростання 

        

Сімейна ситуація         

Матеріальне становище сім’ї         

Життя в цілому складається         

 

35. Чи є у вас зараз додаткові джерела доходу? 

• так 

  • так, але дохід невеликий 

  • додаткове джерело доходу не маю, хоча він необхідний 

  • немає, не потребую додаткових доходів 

  • інше 

 

   36. Чи вплинула втрата роботи на ваші стосунки в родині? 

  • Так, стало краще 

  • Так, стало гірше 

  • Так, інше _____________________________________ 

  • Ні, не вплинуло 

 

  37. Чи мали ви психологічну підтримку на момент втрати роботи? 

  • Якщо так, то від кого? 

- Родина 

  - Родичі 

  - Друзі 

  - Соціальні інститути (центр зайнятості, соціальна служба, інше) 

  • Ні 

 

  38. Чи мали ви матеріальну підтримку на момент втрати роботи? 

  • Якщо так, то від кого? 

  - Родина 

  - Родичі 
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  - Друзі 

  - Соціальні інститути (центр зайнятості, соціальна служба) 

  • Ні 

 

А тепер вкажіть деяку інформацію про себе: 

 

1. Ваша стать 

• жіноча  

• чоловіча 

 

2. Ваш вік 

• до 25 років  

• від 25 до 35 років  

• від 35 до 45 років  

• від 45 до 55 років  

• більше 55 років  

 

3. Сімейне положення  

• неодружений (не заміжня), живу один  

• неодружений (не заміжня), живу з родичами  

• одружений (заміжня)  

• розлучений (а), живу самостійно  

• розлучений (а), живу з родичами  

• перебуваю в цивільному шлюбі  

• вдова (вдівець)  

 

4. Ваш трудовий стаж 

• загальний _________  

• по спеціальності ___________ 

• на останньому робочому місці ____________ 

 

5. З якого ви міста /області 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Дякуємо за відповіді. 
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  Додаток Г 

Описова статистика показників дослідження за загальною вибіркою 

Шкали 

С
р
. 
зн

ач
. 

С
та

н
д

. 
в
ід

х
. 

П
о
х
и

б
к
а 

ср
. 

М
ед

іа
н

а 

А
си

м
ет

р
ія

 

Е
к
сц

ес
 

Критерій 

Шапіро-Уїлка 

W P 

Загальний стаж 13,87 9,14 0,96 12 0,51 -0,54 0,96 <0,001 

Мета 1,25 2,67 0,28 1 -0,26 -0,43 0,96 <0,001 

Засіб 0,35 2,59 0,27 1 -0,34 -0,38 0,95 <0,001 

Результат -0,42 2,78 0,29 -1 0,1 -0,52 0,96 <0,001 

Мотивація 12,38 2 0,21 12 -0,04 0,64 0,96 <0,001 

Вербальний інтелект 97,34 14,78 1,55 97 0,28 0,14 0,99 0,001 

Невербальний інтелект 97,25 14,22 1,49 96 0,46 0,54 0,97 <0,001 

Математичний інтелект 98,01 14,37 1,51 97 0,39 0,25 0,98 <0,001 

Техніко-

конструктивний 
98,03 14,26 1,49 98 0,27 0,03 0,98 <0,001 

Теоретичний 97,96 14,84 1,55 99 0,04 0,55 0,98 <0,001 

Практичний 98,33 14,04 1,47 97 0,52 0,38 0,97 <0,001 

Умови праці 6,44 2,26 0,24 6 -0,26 -0,49 0,96 <0,001 

Визнання 5,96 2,69 0,28 7 -0,3 -1,15 0,93 <0,001 

Взаємини 5,91 2,36 0,25 6 -0,08 -0,91 0,96 <0,001 

Влада 5,13 2,61 0,27 5 -0,14 -1,38 0,91 <0,001 

Самовдосконалення 4,77 2,58 0,27 5 0,13 -1,13 0,94 <0,001 

Цікава робота 5,67 2,17 0,23 6 -0,27 -0,89 0,95 <0,001 

Прагнення до 

досягнень 
4,93 2,78 0,29 5 0,2 -1,19 0,92 <0,001 

Розмаїття та зміни 4,29 2,08 0,22 4 0,54 -0,39 0,94 <0,001 

Винаго-рода 6,19 1,85 0,19 6 -0,39 0,27 0,96 <0,001 

Соціальні контакти 5,61 2,42 0,25 5 -0,03 -1,11 0,95 <0,001 

Структу-рована робота 5,91 2,47 0,26 6 -0,37 -0,8 0,94 <0,001 

Креативність 5,39 2,53 0,27 5 -0,01 -1,07 0,94 <0,001 

Внутрішня мотивація 5,25 1,91 0,2 5 -0,16 -1 0,95 <0,001 

Зовнішня мотивація 5,4 1,9 0,2 6 -0,11 -1,1 0,93 <0,001 

Емоційна стабільність 5,08 2,59 0,27 5 -0,11 -1,37 0,92 <0,001 

Спонтанність 4,84 2,58 0,27 5 0,09 -1,13 0,94 <0,001 

Дисциплінованість 5,68 2,18 0,23 6 -0,26 -0,89 0,95 <0,001 

Соціальна сміливість 5,01 2,77 0,29 5 0,18 -1,21 0,92 <0,001 

Тривожність 4,36 2,11 0,22 4 0,51 -0,46 0,94 <0,001 

Самодостатність 6,39 2,25 0,24 6 -0,26 -0,51 0,96 <0,001 

Напруженість 5,87 2,72 0,28 6 -0,26 -1,17 0,93 <0,001 

Ідеалізм 5,76 2,37 0,25 6 -0,04 -0,93 0,96 <0,001 

Радикалізм 5,2 2,58 0,27 6 -0,19 -1,33 0,91 <0,001 

Самоконтроль 4,8 2,58 0,27 5 0,13 -1,11 0,94 <0,001 
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Додаток Д 

Характеристика кластерів безробітних за показниками дослідження 

 

Показники 1 2 3 4 5 6 H P 

Загальний стаж 12,87 9,14 10,96 12,32 10,51 11,54 10,96 <0,001 

Мета 1,25 2,67 0,28 1,57 -0,26 -0,43 36,8 <0,001 

Засіб 0,35 2,59 0,27 1,02 -0,34 -0,38 24,77 0,004 

Результат -0,42 2,78 0,29 -1 0,1 -0,52 18,96 0,064 

Мотивація 12,38 12 10,21 12,05 10,04 10,64 8,72 <0,001 

Вербальний інтелект 97,34 96,88 96,55 97,11 96,28 96,14 7,46 <0,001 

Невербальний інтелект 97,25 96,22 98,49 96,02 97,46 97,54 9,08 <0,001 

Математичний 

інтелект 
98,01 97,37 96,51 97,18 98,39 96,25 7,81 <0,001 

Техніко-

конструктивний 
98,03 98,26 97,49 98,15 96,27 96,03 14,97 <0,001 

Теоретичний 97,96 96,84 98,55 99,35 97,04 98,55 9,07 <0,001 

Практичний 98,33 98,04 97,47 97,85 97,52 96,38 18,51 0,027 

Умови праці 6,44 6,26 6,24 6 6,15 6,49 8,65 <0,001 

Визнання 5,96 6,69 7,28 7,03 6,03 5,15 10,53 <0,001 

Взаємини 5,91 4,36 4,25 6,21 -0,08 -0,91 9,84 <0,001 

Влада 5,13 2,61 3,27 5,01 5,14 4,38 8,91 <0,001 

Самовдосконалення 4,77 4,58 3,27 5,28 5,13 5,13 12,94 <0,001 

Цікава робота 5,67 5,17 4,23 6,42 5,27 6,89 9,85 <0,001 

Прагнення до 

досягнень 
4,93 4,78 5,29 5,54 5,21 4,19 10,42 <0,001 

Розмаїття та зміни 4,29 3,08 3,22 4,35 3,54 3,39 12,21 <0,001 

Винагорода 6,19 7,85 8,19 6,76 8,39 6,27 15,16 <0,001 

Соціальні контакти 5,61 5,42 6,25 5,31 5,03 5,11 11,43 <0,001 

Структурована робота 5,91 6,47 6,26 6,05 6,37 5,8 17,07 <0,001 

Креативність 5,39 5,53 7,27 5,17 6,01 5,07 11,01 <0,001 

Внутрішня мотивація 5,25 4,91 4,22 5,46 4,16 4,05 5,65 <0,001 

Зовнішня мотивація 5,4 5,9 6,22 6,41 6,11 7,11 9,72 <0,001 

Емоційна стабільність 5,08 5,59 6,27 5,09 5,11 5,37 17,6 0,091 

Спонтанність 4,84 4,58 3,27 5,13 4,09 4,13 12,57 <0,001 

Дисциплінованість 5,68 6,18 6,23 5,18 5,26 5,89 15,86 <0,001 

Соціальна сміливість 5,01 4,77 5,29 5,22 5,18 4,21 16,02 <0,001 

Тривожність 4,36 5,11 5,22 4,04 4,51 6,46 23,13 0,017 

Самодостатність 6,39 6,25 5,24 6,47 5,26 5,51 8,34 <0,001 

Напруженість 6,87 6,72 7,28 7,02 6,26 7,17 12,93 <0,001 

Ідеалізм 5,76 5,37 6,25 6,04 7,04 6,93 10,06 <0,001 

Радикалізм 5,2 5,58 4,27 6,12 5,19 5,33 14,88 0,188 

Самоконтроль 4,8 5,58 5,27 5,14 5,13 5,11 13,12 0,112 
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Додаток Е 

Результати дослідження професійно значущих якостей безробітного 

1. Отриманні результати свідчать про перевагу у структурі здібностей 

безробітного техніко-конструктивного інтелекту, тобто здатність спиратися в 

роботі на уяву, наочно-просторове й образне мислення. Цей потенціал може 

бути реалізований у професіях, пов’язаних з виконавчою роботою, основною 

вимогою яких є знання фізики та механіки,– експлуатація устаткування в 

легкій, харчовій, важкій, деревообробній, і поліграфічній промисловості; 

будівництво, транспорт, геодезія, геологія. 

У перспективі, приділивши значну увагу розвитку інтелектуального 

потенціалу та соціальній підготовці, безробітний зможе реалізувати себе в 

інженерно-технічній і техніко-технологічних спеціальностях, а також 

імовірно у галузі медицини. (12,5 % безробітних). 

2. Отриманні результати свідчать про перевагу у структурі здібностей 

безробітного математичного інтелекту, тобто здатність ефективно 

маніпулювати немовною інформацією (знаки, символи), закодованих у 

математичних символах. Це дозволяє прогнозувати більші шанси 

самореалізації оптанта у тих видах діяльності, де потрібно глибоке знання 

математики й вміння обробляти. Аналізувати на складному рівні символічні 

види інформації (вища математика, кібернетика тощо). 

Даний потенціал також може бути досить успішно реалізований у будь-

який інженерно-технічних і виробничих спеціальностях, що потребують 

знань у галузі фізики. Структура здібностей безробітного може вказувати на 

доцільність займатися науково-дослідною або викладацькою діяльністю у 

вищій школі. (17,9 % безробітних). 

3. Отриманні результати свідчать про перевагу у структурі здібностей 

безробітного вербального та математичного інтелекту, тобто здатністю 

коректно маніпулювати словесно-мовною та немовною інформацією. 

Отримані результати дозволяють рекомендувати роботу пов’язану з 

соціальним обслуговуванням, або з комунікаціями – робота менеджером з 
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продажу, продавцем-консультантом, касиром, бухгалтером, секретарем, 

фахівцем в галузі туризму, хіміком-лаборантом, конторська робота в системі 

держслужби. 

У перспективі, приділивши значну увагу розвитку інтелектуального 

потенціалу та соціальні підготовці, безробітний може реалізувати себе в 

професіях гуманітарного напряму, пов’язаних з філологією, педагогікою, 

юриспруденцією та математичного напряму, змістом яких є аналіз та 

опрацювання цифрових видів інформації, виконання математичних 

розрахунків (прикладна математика, програмування, хімія, комерційна 

діяльність). (23,2 % безробітних).  

4. Отриманні результати свідчать про перевагу у структурі здібностей 

безробітного конструктивного інтелекту, тобто здатність спиратися в роботі 

на уяву, наочно-просторове й образне мислення. Цей потенціал може бути 

реалізований у професіях – перукарські та косметологічні послуги, масаж, 

медичні та фельдшерські послуги; художньо-оформительська робота, 

ремесла з елементом естетики; робота в легкій і харчовій промисловості. 

У перспективі, приділивши значну увагу розвитку інтелектуального 

потенціалу та спеціальній підготовці, безробітний може реалізувати себе в 

галузі медицини, різних видів художньої творчості, дизайну, художнього 

моделювання. (19,6 % безробітних). 

5. Для структури здібностей безробітного характерна врівноваженість її 

основних складових – вербального (словесно-мовного), математичного та 

техніко-конструктивного інтелекту. Це дозволяє прогнозувати приблизно 

рівну успішність у будь-якій професійній діяльності, вибір якої в даному 

випадку визначається тільки інтересами та психологічними схильностями. 

У перспективі, приділивши значну увагу розвитку інтелектуального 

потенціалу та спеціальній підготовці, безробітний зможе реалізувати себе у 

професійних сферах, що потребують більш високого рівня інтелектуальної та 

освітньої готовності. (12,5 % безробітних).  
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6. Структура здібностей безробітного характеризується перевагою 

практичного інтелекту над теоретичним. Це вказує на можливість успішної 

професійної самореалізації, насамперед, у практичних видах діяльності 

орієнтованих на досягнення конкретного, передбачуваного матеріального 

результату (продукту діяльності): створення або впровадження різних 

технологій, технічних систем або художньої продукції, заняття бізнесом і 

комерцією, а також такі напрями, як медицина, практична психологія, 

обслуговування та догляд за біологічними системами. (14,3 %). 
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Додаток Є 

Опис та зміст тренінгової програми з підвищення рівня психологічної 

готовності безробітних до зміни професії та перенавчання 

Мета програми: підвищення рівня соціально-психологічної готовності 

безробітних до зміни професії та перенавчання. 

Аудиторія: безробітні громадяни, які стояли на обліку в 

Голосіївському центрі зайнятості в кількості 56 осіб. 

Група: 4 групи по 14 осіб. 

Часові межі тренінгу: 20 години. 

Формат проведення: 5 сесій по 4 години. 

Місце проведення: світла простора кімната. 

Бажаний результат: зниження рівня емоційної напруги, підсилення 

мотивації самовдосконалення, оволодіння навичками саморегуляції, 

оволодіння вміннями до об’єктивної оцінки власних інтелектуальних та 

фізичних можливостей в процесі навчання та самонавчання, підвищення 

рівня самоорганізації в досягненні бажаного результату, змінити ставлення 

до ситуації, усвідомлення безробітними важливості вдосконалення наявних 

знань, умінь і навичок з метою досягнення бажаного рівня професійної 

компетенції. 

Оцінка результативності роботи: самоспостереження учасників за 

своїми змінами; діагностична перевірка результатів формувального 

експерименту до проведення групової роботи та після.  

Етапи тренінгових занять: перше заняття – спрямоване на 

покращення емоційно-психологічного стану безробітних, а саме навчити 

безробітних аналізувати власні емоції, почуття, розуміти причини їх 

виникнення; самоконтролю поведінки та готовності до управління власними 

емоціями в емоційно-напружених життєвих ситуаціях; друге заняття 

спрямоване на підвищення рівня самомотивації у досягненні успіху та 

актуалізацію потреб у виборі чи зміні професії; третє заняття – спрямоване на 

актуалізацію професійно-особистісного потенціалу особистості, що 
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перебуває в ситуації безробіття та формування бачення учасниками власного 

професійного майбутнього; четверте заняття – спрямоване на допомогу 

безробітним у переоцінці цінностей, життєвої ситуації, зміні цілей відповідно 

до ситуації на ринку праці; п’яте заняття – ознайомлення безробітних з 

вимогами роботодавців до громадян, які шукають роботу та професії, які 

користуються попитом на ринку праці.  

Ресурси – матеріали, технічні засоби для проведення занять: бейджики; 

фліпчарт, папір формату А4, фломастери, ручки, клей, скотч, магнітофон, 

компакт–диски з музикою, заохочувальні призи, картки із завданнями, анкети 

для кожного учасника тренінгу тощо. Рекомендована тривалість програми: 

20 год. (5 занять при режимі роботи два - три рази на тиждень). Часовий 

формат занять може бути творчо зміненим ведучим залежно від можливостей 

їх проведення. 

Самодіагностика – це метод самопізнання, усвідомлення власних 

переваг і ресурсів за допомогою запитань, вправ, тестів. Застосовується 

наприкінці кожного заняття для перевірки та закріплення знань, навичок 

учасників; визначення мотивації до навчання, ефективності тренінгових 

вправ.  

Зворотний зв’язок, рефлексія. Більшість вправ передбачає 

використання зворотного зв’язку щодо ведучого. Запитання на початку 

вправи ставляться для того, щоб зорієнтуватися, наскільки присутні 

ознайомлені з темою та налаштувати їх на сприйняття нових ідей, 

інформації. Запитання наприкінці вправи призначені для з’ясування ступеня 

засвоєння матеріалу та його розуміння. Ефективно застосовуючи засоби 

позитивного підкріплення – похвалу, позитивну оцінку, можна суттєво 

підвищити самооцінку та мотивацію учасників. Для налагодження 

зворотного зв’язку наприкінці тренінгу використовуються спеціальні вправи 

та анкетування.  
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Шерінг (англ. to share – ділитися) – одна із завершальних вправ 

заняття, що дає усім присутнім можливість виразити свої почуття, думки, 

враження. Підведення підсумків заняття.  

Домашнє завдання. Після кожного заняття учасники отримують 

домашнє завдання, пов’язане із застосуванням набутних знань та умінь у 

реальних життєвих ситуаціях. Це сприятиме перенесенню здобутого в групі 

досвіду у життєвий простір.  

На тренінгу використовуються різні форми організації роботи 

учасників: в колі, в малих групах (або парами), індивідуальні та ін. 

Послідовність застосування активних та інтерактивних методів навчання не є 

чіткою, визначається темою, особливостями аудиторії та логікою розвитку 

подій у конкретній групі. Бажано під час тренінгу чергувати та поєднувати 

різні методи навчання і форми організації роботи учасників. Це сприятиме 

збереженню уваги, працездатності групи, робить процес навчання справді 

творчим, цікавим, поглиблює розуміння і засвоєння матеріалу. 

 

Етапи Зміст Мета і завдання 

День І 

1 Вступ. Притча 

«Непросте завдання» 

 

Самопрезентація учасників тренінгу. 

Знайомство тренера з групою. Розширене 

знайомство учасників групи 

2 Міні-лекція. Коротка 

інформація про 

тренінг, його мету, 

зміст та особливості 

проведення 

Інформування учасників групи  

3 Знайомство. «Мій 

настрій» 

Створити у групі невимушену атмосферу 

спілкування, доброзичливості; сформувати 

позиції взаємодії, налаштувати на тему 

тренінгу 

4 Прийняття правил 

групової  роботи [88]. 

Створення клімату психологічної безпеки і 

згуртованості групи 

підготовка групи до ефективної роботи на 

тренінгу шляхом погодження основних 

норм 
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5 Вправа «Я сподіваюся 

– я побоююся» 

Сформулювати власні сподівання від 

тренінгу; спонукати учасників ділитися 

своїми думками, почуттями і 

побоюваннями 

6 Вправа «Без маски» Зняття емоційної та поведінкової 

скутості, формування навичок відвертих 

висловлювань; розвиток особистісної 

автентичності. 

7 Вправа «Зате…» Зниження рівня фрустрації або стресу 

8 Портрет емоційно-

компетентної людини 

Створення спільно з учасниками образу 

емоційно компетентної людини; 

налаштування учасників на підвищення 

власної емоційної компетентності у 

тренінговій діяльності з метою подальшого 

перенесення цього досвіду в життєвий 

простір. 

9 Вправа «Самооцінка 

власного емоційного 

стану»  

Самооцінка власного емоційного стану, 

розвиток самосвідомості, оволодіння 

навичками практичного самопізнання 

10 Рефлексія «Тут і 

тепер» 

ознайомити з суттю процесу рефлексії, 

підсумувати результати участі у занятті 

11 Вправа «Якщо я 

погода, то яка…» 

Саморозкриття, поглиблення емоційного 

самоусвідомлення за допомогою метафор, 

формування інтересу до емоційних 

переживань. 

12 Словник емоцій та 

почуттів 

Збагачення учасників інформацією про 

почуття та емоції 

13 Інтерактивна міні-

лекція «Внутрішній 

світ людини». 

Структурування знань про внутрішній світ 

людини 

14 Вправа «Заборона на 

емоції» 

Усвідомлення відповідальності за власні 

почуття, формування готовності до 

управління емоційними реакціями 

15 Тематична руханка. 

«Емоційна 

підзарядка» 

Відчути вплив невербальних компонентів 

(рухів, жестів, міміки, інтонації голосу 

тощо) на емоційний стан 

16 Вправа «Що робити з 

негативними 

емоціями? 

Конструктивно 

управляти емоціями – 

це означає…» 

Звернення до досвіду групи стосовно 

питання управління негативними 

емоціями, активізація творчого ставлення 

до життя. 

17 Вправа «Вербалізація Ознайомлення з техніками вербалізації 
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емоцій та почуттів» власних почуттів і партнера, набуття 

навичок адекватного і толерантного 

вираження емоційного стану. 

18 Тілесні вправи. 

Магічність дихання. 

Дихальна 

саморегуляція 

Освоєння дихальних психотехнік для 

гармонізації власних емоцій. 

19 Яким був тренінг? Згадати те, що відбувалося на тренінгу; 

сформувати цілісне враження про нього й 

отриману інформацію 

20 Домашнє завдання: Опрацювати техніку ідентифікації емоції 

за тілесними реакціями; засвоїти словник 

емоцій. Протягом тижня записуйте в 

таблицю: • незвичні ситуації (розмова із 

неприємною вам людиною, несправедлива 

критика на вашу адресу, складна ділова 

зустріч, страшний фільм…); • тілесні 

реакції, фізичні прояви (прискорилося 

дихання, виникло напруження у нижній 

частині щелепи, напруження у плечах, 

виступив піт, уповільнилася чи 

прискорилася мова тощо); • емоцію, яку 

переживаєте в конкретний момент. 

День ІІ 

1 Включення в заняття Розповідь про свій настрій, очікуваннях від 

роботи, враження від попереднього заняття 

2 Вправа-розминка 

«Куля». 

Створення позитивного, азартного 

настрою в групі 

3 Інформаційна частина 

на тему: «Мета і мрія» 

Ознайомлення учасників тренінгу з 

поняттями «мета» та «мрія» та яка між 

ними різниця 

4 Вправа «Мета і мрія» Формування вміння формулювати мету  

5 Вправа «Аналіз своїх 

виправдань». 

Аналіз своїх виправдань щодо 

недосягнутих цілей та висновки 

6 Вправа 

«Похвали себе». 

 

Формування уміння підтримувати, 

підбадьорювати і надихати самого себе на 

подальші досягнення 

7 Вправа 

«Самомотивація» 

Підсилення мотивації самовдосконалення, 

усвідомленість життєвих планів 

8 Вправа 

«Висловлення….». 

Зняття емоційної напруги, засвоєння 

уміння виражати свої почуття 

9 Вправа «Дискусія». Розвиток навичок активного слухання 

10 Вправа «Веселка». Ауторелаксація 

11 Вправа «Посмішка по Зарядження позитивними емоціями, 
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колу» (подаруй 

посмішку). 

завершення роботи 

День ІІІ 

1 Вправа-розминка «Я 

маю таємницю»  

Зараження позитивними емоціями та 

налаштування на групову роботу, 

згуртованість групи, зниження бар’єрів 

спілкування у групі 

2 Вступ. Вправа 

«Притча про орла». 

Інтелектуальна розминка, формування 

групової згуртованості в ході роботи 

3 Вправа «Ставлення до 

себе». 

Дослідження взаємозв’язку думок 

стосовно себе і виникаючих емоцій. 

4 Вправа «Розв’язання 

проблеми» 

Формулювання та усвідомлення власних 

проблем для подальшого їхнього аналізу та 

роботи  

5 Інтерактивна міні-

лекція. 

Оптимістичний спосіб 

життя 

ознайомити учасників з оптимістичним 

способом життя, прийомами створення та 

підтримки позитивного налаштування. 

6 Позитивна мова усвідомлення впливу слів на внутрішню 

самоорганізацію людини, самомотивацію, 

емоційну компетентність, формування 

відповідальності за власні думки, почуття, 

дії. 

7 Вправа «Скептики й 

оптимісти» 

Формування позитивного мислення, 

розвиток комунікативної креативності, 

гнучкості в оцінці будь-якої ситуації, а 

також зміцнення групової єдності 

8 Вправа «Переваги і 

недоліки. 

Самоповага» 

Формування адекватного ставлення до 

власних переваг і недоліків, толерантності 

стосовно інших людей. 

9 Вправа «Хто Я?» 

 

Актуалізація уявлень про себе, 

виявлення прихованих особистісних рис 

та властивостей 

10 Вправа 

«Оголошення» 

Розкриття учасників та пошук власних 

сильних сторін 

11 Вправа «Зміна 

іміджу» 

Розкриття учасників тренінгу 

12 Вправа «Моя 

професія» 

формування бачення учасниками власного 

професійного майбутнього. 

13 Вправа «Валіза 

якостей» 

Виявлення позитивних та негативних 

якостей учасників групи та вибір професії 

відповідно особистим характеристикам 

безробітного  

14 Вправа «Малюнок»  «Я-реальний», «Я-ідеальний», намалювати 
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малюнок на тему: Яким я хочу бачити себе 

в майбутньому? І що для цього мені 

потрібно зробити? 

15 Вправа «Комплімент» Прощання, зарядження позитивними 

емоціями, зворотній зв'язок за 

результатами роботи групи 

16 Домашнє завдання Визначте і напишіть власні обмеження, що 

заважають вам бути «господарем долі», 

досягти бажаного. Запишіть їх у графу 

«Тік». Замініть кожну негативну думку на 

позитивну та запишіть її в графу «Так». 

Спостерігайте за своїми думками та 

переформульовуйте негативні у позитивні. 

Протягом тижня набувайте позитивного 

досвіду з усього, що відбувається навколо. 

День ІV 

1 Розминка «Вогні, що 

біжать». 

Спрямована на формування дружньої 

атмосфери в групі, початок групової 

роботи 

2 Повторення 

пройденого матеріалу. 

Згадування пройденого матеріалу та тем 

групової роботи, які запам’яталися 

учасникам 

3 Творча робота 

«Минуле, теперішнє, 

майбутнє» 

Усвідомлення відповідальності за власне 

життя. 

4 Вправа «Цінності». Визначити влив цінностей на життя 

людини 

5 Вправа «Коли ми не 

розуміємо». 

Програвання ролей. Пошук 

конструктивного виходу із проблемних 

ситуацій 

6 Вправа «Що я хочу 

змінити?». 

Створення нового образу  

7 Вправа «Подякуй 

сусіду» . 

Завершення роботи, формування 

позитивного настрою 

День V 

1 Вправа-розминка 

«Улюблений герой». 

Початок роботи, релаксація і аналіз 

альтруїстичних проявів у поведінці  

2 Повторення 

пройденого матеріалу 

Згадування пройденого матеріалу та 

обговорення домашніх завдань 

3 Інформаційне 

повідомлення на 

тему: 

«Ринок праці» 

Ознайомлення та інформування учасників 

групи про ринок праці, професії, які 

користуються попитом, вимоги 

роботодавців до людей, які шукають 
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роботу 

4 Оголошення 

результатів тестових 

методик 

Ознайомлення безробітних з професіями, 

які відповідають якостям та здібностям 

учасників тренінгу  

5 Вправа «Майбутнє». Усвідомлення та розуміння способів 

виходу із ситуації безробіття та 

обговорення в групі бачення свого 

професійного майбутнього за іншою 

професією 

6 Підсумкове слово 

ведучого. 

Підведення підсумків групової роботи. 

7 Вправа «Віртуальний 

подарунок». 

Зарядження позитивними емоціями, 

прощання 
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Додаток Ж 

Анкета оцінки ефективності тренінгу 

Ім’я __________________________________________________________ 

Освіта ________________________________________________________ 

Стать _________________________________________________________ 

 

Просимо Вас відповісти на питання анкети: Ваша думка про тренінг 

дуже важлива для нас. Ваші відзиви допоможуть зробити нашу спільну 

роботу ще більш ефективною.  

Інструкція: перед Вами анкета на 14 запитань. Ознайомившись 

послідовно,  необхідно вибрати один із запропонованих варіантів.  

 

1. Мій настрій до тренінгу. (Відмітьте на шкалі від 0 до 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Мій настрій після тренінгу. (Відмітьте на шкалі від 0 до 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Наскільки важливою для Вас була тема тренінгу? 

Важлива    Важко відповісти    Неважлива 

 

4. Чи дізналися Ви щось нового для себе? 

Так      Ні 

Якщо так, то що 

саме?_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Чи зможете Ви отримані знання примінити на практиці? 

Так     Можливо    Ні 

6. Чому Ви навчилися під час тренінгу? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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7. Наскільки комфортно Ви себе відчували під час тренінгу?  

(Відмітьте на шкалі від 0 до 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Наскільки Вам було цікаво під час тренінгу? 

 (Відмітьте на шкалі від 0 до 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Наскільки потрібний і корисний для Вас запропонований матеріал? 

(Відмітьте на шкалі від 0 до 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Скільки особистих сил, емоцій та досвіду я вклав (ла) в групу?  

(Відмітьте на шкалі від 0 до 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.Чи багато я отримав досвіду, знань від групи?  

(Відмітьте на шкалі від 0 до 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Наскільки Ви задоволені роботою тренера?  

(Відмітьте на шкалі від 0 до 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13. Що Вам сподобалося в тренінгу? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. Щоб Ви порекомендували змінити в тренінгу? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дякуємо за співпрацю! 


