
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка  

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

 

МЕТЕЛЬСЬКА НАТАЛІЯ ЙОСИПІВНА 

 

УДК 37.091.12:005.963]:159.923.2(043.5) 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ  

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

053 ― Психологія 

 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

________________    Н.Й. Метельська 

 

Науковий керівник: Седих Кіра Валеріївна 

доктор психологічних наук, професор 

 

 

Полтава – 2020 

 



2 

ЗМІСТ 

 

АНОТАЦІЯ…………………………………………………………………….....3 

 

ВСТУП…………………………………………………………...………………16 

 

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

ОСВІТИ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ………………….....……26 

1.1. Теоретичні основи вивчення самосвідомості в сучасній психології…….26 

1.2. Основні підходи до дослідження професійної самосвідомості  

особистості……………………………………………..…………………...40 

1.3. Аналіз структури та змісту професійної самосвідомості працівників  

освіти………………………………………………………………...……...55 

1.4. Структурно-змістова модель професійної самосвідомості працівників  

освіти……………...…………………………………………………….……70 

Висновки до першого розділу.………………………………………………….81 

 

Розділ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЇ………………………………………………….…..83 

2.1. Організація та методи емпіричного дослідження особливостей  

розвитку професійної самосвідомості працівників освіти……………...83 

2.2. Особливості розвитку компонентів професійної самосвідомості  

працівників освіти………………………………………………….……....94 

2.3. Порівняльний аналіз особливостей професійної самосвідомості 

 працівників освіти із різним рівнем кваліфікації…………………..……115 

Висновки до другого розділу.…………………………………………………140 

 

Розділ 3. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ  

САМОСВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ  

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ……………………………..…144 

3.1. Теоретико-методологічні засади розвитку професійної  

самосвідомості педагогів………..………………………………………..144 

3.2. Обґрунтування тренінгової програми розвитку професійної  

самосвідомості працівників освіти…………………………………...….149 

3.3. Динаміка розвитку професійної самосвідомості працівників освіти  

за результатами проведення формувального експерименту…………...164 

Висновки до третього розділу..…………………………………………...…...182 

 

ВИСНОВКИ…………………...………………………………………..……...183 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………….………..187 

ДОДАТКИ……………………………………………………………………...211 



3 

АНОТАЦІЯ 

 

Метельська Н.Й. Особливості розвитку професійної самосвідомості 

працівників освіти у процесі підвищення кваліфікації. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 053 «Психологія». — Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка; Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Полтава, 2020. 

 

У дисертації представлене дослідження особливостей розвитку 

професійної самосвідомості працівників освіти у процесі підвищення 

кваліфікації. Зокрема, розкрито критерії та рівні сформованості професійної 

самосвідомості працівників освіти, виявлено закономірності розвитку 

компонентів професійної самосвідомості в працівників освіти з різним 

досвідом роботи та динаміку цих компонентів у процесі підвищення 

кваліфікації. 

Самосвідомість визначено як усвідомлення людиною самої себе як 

члена суспільства, своїх взаємин із навколишнім світом, іншими людьми, 

своїх дій і вчинків, думок і почуттів, усього різноманіття якостей 

особистості. Професійна самосвідомість розуміється як усвідомлення себе 

суб’єктом професійної діяльності та своєї належності до певної професійної 

групи, пізнання й самооцінка професійних якостей і ставлення до них. 

З’ясовано, що вона починає формуватися на початкових етапах професійного 

самовизначення і в подальшому визначає специфіку розвитку особистості в 

професії та можливості її реалізації як особистості та фахівця.  

Було виявлено, що професія педагога відзначається досить високим 

рівнем вимог до моральності її представників, відповідальності за результати 

власної праці, а також необхідністю усвідомлення себе в професії. На 
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підставі аналізу підходів до визначення структури професійної 

самосвідомості педагогічного працівника встановлено, що вона традиційно 

представлена як єдність аспектів: пізнавального (самопізнання); емоційно-

ціннісного (самооцінки); дієво-вольового (саморегуляції). Вона проходить 

найбільш активний розвиток саме в період професійної підготовки та 

подальшої праці за обраною спеціальністю. 

Розроблено структурно-змістову модель професійної самосвідомості 

працівників освіти, у якій виокремлено такі компоненти, як когнітивний, 

емоційно-оцінний, регулятивний, мотиваційний та ціннісно-смисловий. 

Відповідно до розробленої моделі було виділено критерії вираженості 

кожного з компонентів на високому, середньому та низькому рівнях. 

В емпіричному дослідженні було підтверджено наявність когнітивного, 

емоційно-оцінного, регулятивного, мотиваційного та ціннісно-смислового 

компонентів у структурі професійної самосвідомості працівників освіти, а 

також розкрито змістовне наповнення цих компонентів. Порівняльне 

дослідження засвідчило існування відмінностей у рівні розвитку компонентів 

професійної самосвідомості працівників освіти з різним рівнем кваліфікації. 

Найнижчий рівень спостерігається у студентів, які, проте, мають високий 

ступінь осмисленості життя й себе в професії. Водночас найвищий рівень 

розвитку компонентів професійної самосвідомості спостерігається в 

педагогів із досвідом роботи до 5 років. 

У процесі підвищення кваліфікації педагогів виявлено зміни в 

ієрархічній структурі їхньої професійної самосвідомості. Для студентів 

старших курсів головним у структурі самосвідомості є ціннісно-смисловий 

компонент, далі ― оцінний та емоційний компоненти. Менше значення 

мають когнітивний і регулятивний компоненти. У педагогічних працівників 

із досвідом роботи до 5 років ціннісно-смисловий компонент також є 

провідним у структурі професійної самосвідомості, далі ― емоційно-

оцінний, когнітивний та мотиваційний компоненти. Найменшу вагу має 

регулятивний компонент. 
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У структурі професійної самосвідомості педагогічних працівників із 

досвідом роботи від 5 до 10 років найважливішим є ціннісно-смисловий 

компонент, далі ― когнітивний та емоційно-оцінний компоненти, а 

найменшу вагу мають регулятивний і мотиваційний компоненти. Водночас у 

структурі професійної самосвідомості педагогічних працівників із досвідом 

роботи понад 10 років найважливішим є ціннісно-смисловий компонент, 

менше значення мають когнітивний, емоційно-оцінний та мотиваційний 

компоненти, а найменше ― регулятивний компонент. Характерно, що 

мотиваційний компонент професійної самосвідомості з’являється тільки в 

працюючих педагогів і відсутній у студентів. 

Виявлено існування відмінностей в ієрархії компонентів, які складають 

структуру професійної самосвідомості працівників освіти залежно від рівня 

кваліфікації. 1-й ранг у структурі професійної самосвідомості працівників 

освіти на всіх етапах розвитку професійного досвіду має ціннісно-смисловий 

компонент. 2-й або 3-й ранг має емоційно-оцінний компонент і найбільшого 

значення він набуває в працівників освіти з досвідом роботи до 5 років. При 

зростанні рівня кваліфікації його вага зменшується. Значення когнітивного 

компонента збільшується зі зростанням професійної кваліфікації, а саме в 

працівників освіти з досвідом понад 5 років роботи і надалі. 4-й ранг має 

мотиваційний компонент професійної самосвідомості. 5-й ранг має 

регулятивний компонент, який більшої ваги набуває в працівників із 

досвідом роботи від 5 до 10 років, а зі зростанням професійної кваліфікації 

його вага знову зменшується. 

Було виявлено 3 етапи якісних змін у структурі професійної 

самосвідомості педагогів. Перший полягає в тому, що в працюючих 

педагогів, на відміну від студентів, з’являється мотиваційний компонент, 

поява якого свідчить про важливість досягнення успіху в професії, зростання 

рівня домагань фахівців. Другий якісний перехід полягає у двох аспектах. 

Перший — зниження значущості емоційно-оцінного компоненту для 

працівників освіти зі стажем роботи понад 5 років і далі, і водночас 
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зростання значущості когнітивного компонента, що говорить про підвищення 

самоповаги і ступеня розуміння себе в професії в цей період. Другий аспект 

— зниження значущості мотиваційного компонента для працівників освіти зі 

стажем роботи від 5 до 10 років. Третій якісний перехід полягає в підвищенні 

значущості мотиваційного компонента для педагогів зі стажем роботи понад 

10 років, що свідчить про зростання бажання вдосконалення при виконанні 

діяльності за фахом та розширення професійних знань і вмінь. 

За результатами проведення емпіричного дослідження було доведено, 

що на кожному етапі розвитку професійного досвіду сформована різна 

ієрархія компонентів професійної самосвідомості. Якісні переходи між 

окремими етапами засвідчують динамічність процесу розвитку професійної 

самосвідомості працівників освіти, а зміни в ієрархії її компонентів свідчать 

про формування нової якості професійної самосвідомості. 

Була розроблена «Тренінгова програма розвитку професійної 

самосвідомості працівників освіти», призначена і для педагогічних 

працівників із досвідом роботи, що мають низький рівень розвитку 

професійної самосвідомості, і для майбутніх освітян, що характеризуються 

незадовільними показниками сформованості компонентів професійної 

самосвідомості. Аналіз впровадження програми засвідчив зростання 

самоінтересу, глобального самоставлення, аутосимпатії, самоповаги, 

самоприйняття, впевненості в собі як фахівцеві, рівня самоконтролю та 

саморегуляції; зросли показники цілеспрямованості і віри у свої сили в 

професійній активності, підвищилося сприйняття власного життя та процесу 

діяльності як цікавого та насиченого, розуміння результативності власного 

життєвого і професійного шляху; була розвинута здатність контролювати 

процес власної професійної діяльності. Рівень самозвинувачення суттєво 

зменшився, проте істотних змін у мотивації студентів не відбулось. Загалом 

результати апробації тренінгової програми підтвердили її ефективність та 

доцільність застосування для розвитку професійної самосвідомості 

майбутніх працівників освіти. 
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ABSTRACT 

 

Metelska N.Y. Peculiarities of development of educators’ professional self-

consciousness in the process of advanced training. – Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

 

Thesis for the scientific degree of the doctor of philosophy on the specialty 

053 «Psychology». – Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University; 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Poltava, 2020. 

 

The thesis presents a study of the peculiarities of the development of 

educators’ professional self-consciousness in the process of advanced training. In 

particular, the criteria and levels of formation of educators’ professional self-

consciousness are revealed, the patterns of development of components of 

professional self-consciousness of educators with different professional experience 

and the dynamics of these components in the process of advanced training are 

discovered. 

Self-consciousness is defined as a person’s awareness of oneself as a 

member of society, one’s own relationships with the world around, with other 

people, as well as one’s actions and deeds, thoughts and feelings, all the variety of 

personality traits. Professional self-consciousness is understood as awareness of 

oneself as a subject of professional activity and one’s belonging to a certain 

professional group, cognition and self-assessment of professional qualities and 

attitude to them. It was found that it begins to form at the initial stages of 

professional self-determination and then determines the specifics of personal 
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development in the profession and the possibilities of its realization as a person 

and a specialist. 

It was found that the teaching profession is characterized by a rather high 

level of requirements for the morality of its representatives, responsibility for the 

results of their own work, as well as the need to be aware of themselves in the 

profession. Based on the analysis of approaches to determining the structure of 

professional self-consciousness of a pedagogue, it was established that it is 

traditionally presented as a unity of three aspects: cognitive (self-knowledge); 

emotional and value (self-esteem); effective and volitional (self-regulation). It 

undergoes the most active development during the period of professional training 

and further work within the chosen specialty. 

A structural and substantive model of educators’ professional self-

consciousness is designed, in which such components as cognitive, emotional and 

evaluative, regulatory, motivational, value and semantic are pointed out. According 

to the developed model, the criteria of expression of each of the components at 

high, medium and low levels were identified. 

The empirical study confirmed the presence of cognitive, emotional and 

evaluative, regulatory, motivational, value and semantic components in the 

structure of educators’ professional self-consciousness. It also revealed the content 

of these components. A comparative research showed differences in the level of 

development of components of professional self-consciousness of educators with 

different skill levels. The lowest level is observed for students, who, however, have 

a high degree of meaningfulness of life and themselves in the profession. At the 

same time, the highest level of development of the components of professional 

self-consciousness is observed for teachers with up to 5 years of experience. 

In the process of educators’professional skills improving there are revealed 

the changes in the hierarchical structure of their professional self-consciousness. 

For senior students, in the structure of self-consciousness the value and semantic 

component is the main, then the evaluative and emotional components follow. 

Cognitive and regulatory components are less important. For teachers with up to 5 
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years of experience, the value and semantic component is also leading in the 

structure of professional self-consciousness, then emotional and evaluative, 

cognitive and motivational components follow. The regulatory component has the 

least weight. 

In the structure of professional self-consciousness of pedagogues with work 

experience from 5 to 10 years the value and semantic component is the most 

important, then cognitive and emotional and evaluative components follow, and 

regulatory and motivational components are the least important. At the same time, 

in the structure of professional self-consciousness of pedagogues with more than 

10 years of experience, the value and semantic component is the most important, 

the cognitive, emotional and evaluative and motivational components are less 

important, and the regulatory component is the least. It is significant, that the 

motivational component of professional self-consciousness appears only for 

working teachers and is absent for students. 

The existence of differences in the hierarchy of components that form the 

structure of educators’ professional self-consciousness depending on the level of 

qualification is revealed. The 1st rank in the structure of educators’ professional 

self-consciousness at all stages of professional experience development is occupied 

with the value and semantic component. The 2nd or the 3rd rank is occupied with 

the emotional and evaluative component. It is most important for educators with up 

to 5 years of experience. As the level of qualification increases, its weight 

decreases. The significance of cognitive component becomes more important with 

the growth of professional qualification, namely for educators with experience 

from 5 to 10 years and more than 10 years of working experience. Motivational 

component of professional self-consciousness has the 4th rank. Regulatory 

component has the 5th rank. It becomes more important for employees with work 

experience from 5 to 10 years, and with the growth of professional qualification its 

weight decreases again. 

3 stages of qualitative changes in the structure of pedagogues’ professional 

self-consciousness were revealed. The first is that working teachers, unlike 
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students, have a motivational component, the appearance of which indicates the 

importance of success in the profession, increasing the level of demands of 

professionals. The second qualitative transition consists of two aspects. The first 

one consists of reduction of the importance of the emotional and evaluative 

component for educators with more than 5 years of experience and more, and at the 

same time it consists of the increasing the importance of the cognitive component, 

which indicates increased self-esteem and self-understanding in the profession 

during this period. The second aspect consists of reduction of the importance of the 

motivational component for educators with work experience from 5 to 10 years. 

The third qualitative transition is in increasing the importance of the motivational 

component for teachers with more than 10 years of experience, which indicates the 

increasing of the volition to improve the performance of professional activities and 

the expansion of professional knowledge and skills. 

According to the results of empirical research it was proved that at each 

stage of professional experience development a different hierarchy of components 

of professional self-consciousness is formed. Qualitative transitions between 

individual stages indicate the dynamics of the process of educators’ professional 

self-consciousness development, and changes in the hierarchy of its components 

indicate the formation of new quality of professional self-consciousness.  

The «Training program for the educators’ professional self-consciousness 

development» was developed. It is invented for pedagogues with work experience 

who have a low level of professional self-consciousness, and for future educators, 

which are characterized by unsatisfactory indicators of the professional self-

consciousness components formation. The analysis of the program implementation 

showed an increase in self-interest, global self-attitude, self-sympathy, self-respect, 

self-acceptance, self-confidence as a specialist, the level of self-control and self-

regulation; indicators of purposefulness and faith in one’s own strength in 

professional activity have increased, perception of one’s own life and process of 

activity as interesting and rich, understanding of the effectiveness of one’s own life 

and professional path has increased; the ability to control the process of one’s own 
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professional activity was developed. The level of self-blame decreased 

significantly, but there were no significant changes in the motivation of the 

students. In general the results of the training program approbation confirmed its 

effectiveness and expediency of application for the development of future 

educators professional self-consciousness. 

Key words: self-consciousness; professional self-consciousness; educators; 

structure of professional self-consciousness; cognitive, emotional and evaluative, 

regulatory, motivational, value and semantic components of educators’ 

professional self-consciousness. 
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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми дослідження. Значні та разючі зміни, які 

сьогодні відбуваються в суспільстві, зумовлюють звернення інтересу учених 

до питання професійного становлення індивіда. Водночас сучасний етап 

розвитку нашої країни характеризується перебудовою соціальної, культурної 

та професійної сфер, що підвищує рівень вимог до підготовки кваліфікованих 

фахівців, зокрема і представників освітньої галузі. Дійсно, вирішення тих 

актуальних завдань, які нині постають перед системою освіти України, 

потребують виняткової уваги до професійної підготовки працівників освіти. 

У цьому контексті важливим є зростання рівня вимог педагога до себе як до 

особистості та до фахівця, що відбувається на основі розвитку його 

самосвідомості. 

Професійне становлення особистості як поетапний процес та варіанти 

періодизації професійного зростання висвітлено в працях Е.Ф. Зеєра, 

Т.В. Кудрявцева, О.М. Родіної, Н.В. Самоукіної та ін. Проблеми 

професіоналізму та професійного самовизначення індивіда представлені в 

роботах А.Г. Асмолова, В.А. Бодрова, І.В. Дубровіної, Є.О. Клімова, 

Н.С. Пряжнікова, О.П. Сергєєнкової, В.І. Слободчикова, О.А. Столярчук, 

Г.К. Юрчинської та ін. 

Специфіка підготовки працівників освіти перебувала в полі зору 

багатьох учених (О.О. Абдуліна, Ф.Н. Гоноболін, Е.О. Грішин, І. Гудсон, 

К. Дей, О.В. Киричук, Н.В. Кузьміна, О.Г. Мороз, І.О. Синиця, Р.І. Хмелюк, 

О.І. Щербаков та ін.). Зокрема, мали місце дослідження особливостей впливу 

взаємодії учасників педагогічного процесу на розвиток їх як особистостей 

(С.Д. Максименко, К.В. Седих, Н.В. Чепелєва та ін.), психологічної 

структури особистості й діяльності вчителя, удосконалення психолого-

педагогічної підготовки майбутнього педагога (В.А. Кан-Калик, 

Г. Келчтерманс, В.А. Крутецький, Ю.М. Кулюткін, А.К. Маркова та ін.), 

особливостей організації підготовки вчителів до праці, післядипломного 
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навчання та вдосконалення педагогічної майстерності (І.А. Зязюн, 

В.О. Моляко, В.Ф. Моргун, В.А. Семиченко, Б.О. Федоришин, М. Флорес, 

Т.С. Яценко та ін.). 

Психологічному аналізу теоретичних і методологічних аспектів 

становлення самосвідомості як частини загальної проблеми розвитку 

особистості присвячені роботи Б.Г. Ананьєва, Т. Байна, Л.І. Божович, 

К. Брінкманна, М.Й. Боришевського, О.М. Леонтьєва, Дж. Сміта, 

С.Л. Рубінштейна, Л.М. Співак, Є.В. Шорохової та ін. 

Ґрунтовна теоретична розробка феномена самосвідомості належить 

таким ученим, як Р. Бернс, Б.С. Гершунський, В. Джемс, Е. Еріксон, І.С. Кон, 

М.І. Лісіна, О.Г. Спіркін, В.В. Столін, Т.М. Титаренко, І.І. Чеснокова та ін. 

Зокрема, питання природи самосвідомості та її зв’язку зі свідомістю 

особистості стосуються праці Т. Еврих, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, 

В.С. Мерліна, С.Л. Рубінштейна, А. Фенінгштейна, М.Г. Ярошевського та ін. 

Дослідженням структури самосвідомості займалися Є.А. Аронова, 

С.А. Будассі, Б. Гертлер, Г. Марш, В.І. Моросанова, Н.І. Саржавеладзе, 

О.А. Проскура, П.Р. Чамата, Н.Є. Шафажинська, Т. Шибутані та ін.  

Проблема становлення професійної самосвідомості розглядалася в 

працях багатьох дослідників. Вагомий внесок у розроблення проблеми 

формування професійної самосвідомості особистості зробили М.М. Бахтін, 

Л.С. Виготський, П. Джон, М.С. Каган, О.М. Леонтьєв, Е. Хойл та ін. 

Загальнопсихологічні та методологічні аспекти професійної самосвідомості 

розкриті в роботах І.С. Кона, А.В. Петровського, К. Роджерса, 

В.І. Слободчикова та ін. На думку вчених, професійну самосвідомість треба 

розглядати як окремий феномен людської психіки, що зумовлює 

саморегуляцію особистістю власних дій у професійній сфері на основі 

усвідомлення вимог фаху, своїх можливостей у професії й емоційного 

ставлення до себе як суб’єкта професійної діяльності.  

Значну вагу для розуміння специфіки розвитку професійної 

самосвідомості майбутніх фахівців мають дослідження професійної 
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ідентичності особистості (О.В. Денисова, С.Б. Кузікова, Т.П. Маралова, 

У.С. Родигіна, О.Є. Трандіна, Л.Б. Шнейдер та ін.), професійного 

самовизначення (Т.В. Кудрявцев, К.Л. Мілютіна, М.С. Пряжников, 

О.В. Сухарев та ін.), професійної спрямованості (В.В. Абрамова, 

О.Б. Каганов, В.П. Потіха та ін.), професійних інтересів і нахилів 

(С.П. Крягжде, Л.О. Йовайша, О.М. Прядехо та ін.), ціннісного ставлення до 

професії (М.Н. Дьоміна, Н.В. Кузьміна та ін.), формування професійно 

важливих якостей (О.О. Бодальов, А.О. Деркач, Т.В. Кудрявцев, П.А. Шавір, 

В.Д. Шадриков, В.О. Якунін та ін.). 

У психолого-педагогічних дослідженнях розкриті особливості 

становлення професійної самосвідомості фахівців різного профілю: педагогів 

(Н.І. Гуслякова, Л.В. Римар, В.О. Сластьонін, А.І. Смоляр, Г.С. Сухобська та 

ін.), психологів (Н.О. Видолоб, Є.Г. Єфремов, Т.К. Піддубна, І.І. Родічкіна, 

К.В. Седих та ін.), медиків (Ж.В. Бадуліна, А.С. Борисюк, О.Г. Васюк, 

Г.А. Мкртичян та ін.), юристів (Л.В. Андреєва, М.А. Смірнов, В.Б. Тепликов 

та ін.), менеджерів (Н.Є. Горська, О.М. Молдаванова та ін.), 

військовослужбовців (С.А. Головко, М.І. Томчук та ін.), інженерів 

(О.В. Дробот та ін.). 

Підґрунтям для виділення і вивчення компонентів та чинників 

розвитку професійної самосвідомості учителів слугували наукові праці 

О.О. Бодальова, І.В. Вачкова, В.В. Століна, Л.В. Скворцова, І.І. Чеснокової, 

І.М. Юсупова та ін. 

Крім того, у сучасній психологічній науці приділена увага вивченню 

професійної свідомості та самосвідомості студентів педагогічного закладу 

вищої освіти (О.М. Боброва, С.В. Васьковська, В.М. Козієв, В.П. Саврасов, 

Н.В. Старинська, К.І. Фоменко та ін.). На думку вчених, фундаментальною 

основою становлення особистості працівника освіти є його самосвідомість та 

професійна самосвідомість зокрема.  

Варто виділити також дослідження психолого-педагогічних 

особливостей діяльності вчителя (Г.О. Балл, Р. Бернс, І.А. Зязюн, 
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О.Г. Ковальов, Н.В. Кузьміна, Л.М. Мітіна, В.А. Семиченко, Н.В. Чепелєва та 

ін.) та вивчення динаміки Я-образу фахівця-педагога (М. Зембілас, 

І.Ю. Зубкова, Т.І. Щербак та ін.). 

Аналізу закономірностей становлення професійної самосвідомості 

учителя присвятили роботи Д. Бейярд, О.М. Бодрова, А.О. Деркач, 

А. Караоліс, К. Купер, Г.І. Метельський, Д.Ф. Ніколенко, М. Олсон, 

Г. Філіппу та ін. Як доводять наукові дослідження психологічної структури 

особистості та діяльності педагога, покращення його фахової підготовки та 

розвитку педагогічної майстерності, проведені І.Д. Бехом, О.І. Власовою, 

С.Д. Максименком, А.А. Марушкевич, С.Ю. Пащенко, Л.В. Римар, 

С.О. Сисоєвою, В.О. Сластьоніним та ін., головним підґрунтям формування 

особистості педагога є його професійна самосвідомість. 

Питання розвитку професійної самосвідомості працівників освіти 

піднімалося також у дослідженнях І.В. Вачкова, О.В. Дробот, В.М. Козієва, 

О.М. Корніяки, Л.А. Онуфрієвої, В.В. Рибалки, К.В. Седих, В.А. Семиченко, 

Н.В. Чепелєвої, В.І. Шахова та ін. Учені аналізували, зокрема, зміст 

зазначеного феномену, його структуру, причини та передумови становлення 

професійної самосвідомості фахівця, а також проблеми підготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. На думку науковців, 

головним проявом професійної самосвідомості працівника освіти є 

усвідомлення себе як представника конкретної сфери професійної діяльності, 

здатність до саморегуляції в професійному спілкуванні, змога 

раціоналізувати професійні поведінкові дії, а розвиток структурних 

компонентів професійної самосвідомості є тим психологічним 

системоутворюючим чинником, який сприяє формуванню усвідомленого 

ставлення до постановки мети в професійній діяльності.  

Однак попри посилену дослідницьку увагу до означеної проблеми, 

окремі її аспекти й досі вивчені недостатньо. Так, аналіз психолого-

педагогічної літератури засвідчив, що дотепер немає чіткого визначення 

критеріїв розвитку професійної самосвідомості, експериментально не 



20 

вивчалися закономірності розвитку компонентів професійної самосвідомості 

працівників освіти та динаміка цих компонентів у процесі здобуття 

професійного досвіду. Крім того, залишається не до кінця розкритим питання 

становлення професійної самосвідомості майбутніх учителів, використання 

найбільш ефективних методів формування цього феномена. 

За цих обставин особливо актуальним є здійснення дослідження 

проблеми розвитку професійної самосвідомості в системі фахової підготовки 

та підвищення кваліфікації працівників освіти, що й зумовило вибір теми 

дисертації: «Особливості розвитку професійної самосвідомості працівників 

освіти у процесі підвищення кваліфікації». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми кафедри психології 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка «Синергетичний підхід до психологічних процесів у 

системах різного рівня організації» (протокол № 2 від 26 вересня 2013 року, 

номер державної реєстрації 0117U003062), що координується Міністерством 

освіти і науки України. Тему дослідження затверджено вченою радою 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (протокол № 4 від 25 листопада 2013 р.), уточнено (протокол 

№ 5 від 27 жовтня 2016 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

Україні (протокол № 2 від 25 лютого 2014 р.). 

Мета дослідження ― визначити особливості розвитку професійної 

самосвідомості працівників освіти у процесі підвищення кваліфікації. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати теоретичні підходи до проблеми професійної 

самосвідомості працівників освіти, її змісту та структури. 

2. Розробити структурно-змістову модель професійної 

самосвідомості працівників освіти. 
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3. Емпірично дослідити динаміку розвитку компонентів 

професійної самосвідомості педагогічних працівників із різним рівнем 

кваліфікації.  

4. Розробити і провести апробацію психологічного тренінгу, 

спрямованого на розвиток професійної самосвідомості майбутніх працівників 

освіти. 

Об’єктом дослідження є професійна самосвідомість працівників 

освіти.  

Предметом дослідження є особливості розвитку професійної 

самосвідомості працівників освіти у процесі підвищення кваліфікації. 

Теоретико-методологічні основи дослідження становлять: 

- загальнотеоретичні положення наукової психології про сутність 

особистості, закономірності її становлення та розвитку (Б.Г. Ананьєв, 

Л.С. Виготський, С.Д. Максименко, В.С. Мерлін, А.В. Петровський, 

К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн, К.В. Седих та ін.); 

- положення про системний характер самосвідомості та закономірності її 

розвитку (М.Й. Боришевський, Л.С. Виготський, І.С. Кон, 

С.Р. Пантелєєв, Н.І. Саржавеладзе, О.Г. Спіркін, В.В. Столін, 

П.Р. Чамата, І.І. Чеснокова та ін.);  

- положення про місце й роль самосвідомості в структурі особистості 

(Б.Г. Ананьєв, К.К. Платонов, К. Роджерс, О.Г. Спіркін, В.В. Столін, 

І.І. Чеснокова та ін.); 

- концептуальні положення про розвиток особистості в процесі діяльності 

(Г.О. Балл, М.Й. Боришевський, О.І. Власова, Г.С. Костюк, 

О.М. Леонтьєв, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн);  

- концепції професійного становлення особистості (К.О. Абульханова-

Славська, В.А. Бодров, А.О. Деркач, Е.Ф. Зеєр, Є.О. Клімов, 

Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, Ю.П. Поваренков, 

М.С. Пряжніков, Н.В. Самоукіна, В.Д. Шадріков, Т.М. Яблонська та ін.); 
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- положення про особливості розвитку професійної самосвідомості 

фахівця в процесі діяльності за фахом (І.В. Вачков, А.К. Маркова, 

Л.М. Мітіна, С.Ю. Пащенко, К.В. Седих та ін.); 

- теорії професійного навчання та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників (О.І. Бондарчук, Л.І. Даниленко, Л.М. Карамушка, 

Н.Л. Коломінський, В.В. Олійник, В.А. Семиченко, Л.М. Сергєєва, 

І.В. Сингаївська та ін.). 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було 

використано комплекс теоретичних і експериментальних методів: 

теоретичні методи: теоретичний аналіз, індукція, абстрагування, 

узагальнення, систематизація, моделювання, що застосовувалися для 

вивчення концептуальних засад дослідження проблеми професійної 

самосвідомості працівників освіти та визначення її провідних компонентів; 

емпіричні методи: психологічний експеримент (констатувальний і 

формувальний етапи), методи активного соціально-психологічного навчання 

(соціально-психологічний тренінг), психодіагностичні методи, які 

забезпечили реалізацію експерименту;  

методи математичної обробки даних (коефіцієнт кореляції rxy 

Пірсона, U-критерій Манна-Уітні, t-критерій Ст’юдента, однофакторний 

дисперсійний аналіз (one-way analysis of variance, ANOVA) з тестом 

багаторазового порівняння Дункана, факторний аналіз із процедурою 

Varimax-обертання з нормалізацією Кайзера) з подальшою їх якісною 

інтерпретацією та змістовим узагальненням. 

Експериментальна база дослідження. Емпірична частина 

дослідження виконувалася протягом 2013-2018 років на базі Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

М.В. Остроградського. Дослідженням було охоплено 385 осіб, зокрема 

вчителів початкової школи, вчителів-предметників, вихователів дошкільних 

навчальних закладів, практичних психологів, логопедів (загальна кількість — 
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275 осіб), а також студентів старших курсів педагогічного закладу вищої 

освіти, які здобули ступінь бакалавра (загальна кількість — 110 осіб).  

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в 

тому, що: 

вперше: розкрито етапи розвитку професійної самосвідомості 

працівників освіти у процесі підвищення кваліфікації; розроблено 

структурно-змістову модель професійної самосвідомості працівників освіти, 

яка включає когнітивний, емоційно-оцінний, регулятивний, мотиваційний та 

ціннісно-смисловий компоненти; виявлено ієрархію структурних 

компонентів професійної самосвідомості педагогічних працівників залежно 

від досвіду роботи за фахом; розроблено та апробовано тренінгову програму 

розвитку професійної самосвідомості майбутніх працівників освіти;  

розширено та уточнено: уявлення про структуру, критерії та рівні 

сформованості професійної самосвідомості працівників освіти; розуміння 

закономірностей розвитку компонентів професійної самосвідомості 

працівників освіти та їхньої динаміки у процесі підвищення кваліфікації; 

набули подальшого розвитку: положення щодо забезпечення 

психологічних умов становлення та розвитку професійної самосвідомості 

майбутніх працівників освіти. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

можуть впроваджуватися в практику роботи викладачів закладів вищої 

освіти, з опорою на які забезпечується організація професійної підготовки 

майбутніх педагогічних працівників та формування в них професійної 

самосвідомості, зокрема, у змісті таких навчальних дисциплін, як 

«Педагогічна психологія», «Практикум з вікової та педагогічної психології», 

«Психологія педагогічної праці». 

Підібраний психодіагностичний матеріал може бути використаний як 

засіб діагностики рівня розвитку професійної самосвідомості працівників 

освіти в різних організаційних формах традиційної фахової підготовки, 

дистанційній та післядипломній освіті.  
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Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (довідка № 313/01-60/54 від 31.01.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення та одержані 

емпіричні результати є самостійним внеском автора в дослідження проблеми 

розвитку професійної самосвідомості працівників освіти у процесі 

підвищення кваліфікації. У статті, написаній у співавторстві, внесок 

здобувача полягає в теоретичному аналізі проблеми, підготовці емпірико-

діагностичного інструментарію, проведенні дослідження та аналізі його 

результатів.  

Апробація матеріалів дисертації здійснювалась у доповідях та 

повідомленнях на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, зокрема, на І міжнародній науково-практичній конференції 

«Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування 

людини: культурно-історичний підхід» (м. Харків, 2013 р.), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми психологічної науки у 

вимірах сучасного освітнього простору» (м. Полтава, 2014 р.), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Діяльнісно-поведінкові фактори 

життєздатності людини» (м. Харків, 2014 р.), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Становлення і розвиток особистості в умовах 

освітнього простору: теорія і практика» (м. Полтава, 2015 р.), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Світоглядні 

орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: 

міждисциплінарні аспекти» (м. Полтава, 2015 р.), ІІ міжнародній науково-

практичній конференції «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори 

повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід» 

(м. Харків, 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Economics, science, education: integration and synergy» (м. Братислава 

(Словаччина), 2016 р.), II міжнародній науково-практичній конференції 

«Міжнародне співробітництво для локального розвитку» (м. Краматорськ, 
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2016 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Становлення 

особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-

педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти» (м. Полтава, 

2017 р.), Харківському осінньому марафоні психотехнологій (м. Харків, 

2017 р.), Всеукраїнській науковій конференції «Освіта і наука в умовах 

глобальних трансформацій» (м. Дніпро, 2017 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Формальна й неформальна освіта в діахронному 

вимірі педагогіки добра Івана Зязюна» (м. Полтава, 2018 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проектування позитивного життєвого 

простору особистості» (м. Полтава, 2019 р.), Науково-практичній 

конференції «Actual problems of science and education» (м. Будапешт 

(Угорщина), 2020 р.). 

Публікації за темою дисертації. Зміст роботи викладено у 25 

одноосібних публікаціях та 1 у співавторстві, із них 7 статей опубліковано в 

наукових фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН 

України, 1 стаття в зарубіжному періодичному виданні, 1 стаття в іншому 

виданні, 2 публікації методичного характеру та 15 тез виступів на наукових 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 

250 найменувань, з них 50 англійською мовою. Повний обсяг дисертації 

складає 283 сторінки. Основний зміст викладено на 169 сторінках. Робота 

містить 19 таблиць, 13 рисунків і 6 додатків. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

ОСВІТИ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 

 

1.1. Теоретичні основи вивчення самосвідомості в сучасній психології 

 

Проблема свідомості та самосвідомості є однією із найбільш 

дискусійних у багатьох науках — філософії, соціології, психології та інших. 

Такий її статус визначений тим, що вчення про свідомість та самосвідомість 

слугує методологічним підґрунтям розв’язання багатьох як теоретичних, так і 

практичних завдань у контексті становлення особистості. 

Розвиток свідомості та самосвідомості людини можна визначити як 

один із провідних процесів під час зростання її як індивідуальності, 

особистості, а також суб’єкта діяльності, спілкування та пізнання [71; 78], 

саме тому ще з часів античності й до наших днів феномени свідомості та 

самосвідомості перебувають у центрі філософських дискусій [23; 29; 49; 158; 

163; 203; 205; 207; 211; 212; 222; 228; 232]. 

Зазначаючи тісний зв’язок між явищами свідомості й самосвідомості, 

низка психологів (Л.І. Буєва, Д.І. Дубровський, М.І. Сеченов, О.Г. Спіркін, 

П.Р. Чамата, І.І. Чеснокова) заперечують можливості часового розходження 

цих феноменів. Так, О.Г. Спіркін зазначає, що самосвідомість має своїм 

предметом свідомість, відповідно, протиставляє себе їй. Однак при цьому 

свідомість зберігається в самосвідомості в якості моменту, оскільки 

орієнтована на осягнення своєї суті. Самосвідомість є орієнтуванням людини 

у власній особистості, знанням про саму себе; це свого роду «духовне світло, 

що виявляє й себе, й інших» [171, с. 141]. 

Завдяки самосвідомості людина усвідомлює себе саму як індивідуальну 

реальність, відокремлену від природи та інших людей. Вона стає істотою не 

лише для інших, а й для себе. Основною сутністю самосвідомості, на думку 
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О.Г. Спіркіна, є усвідомлення нашого наявного буття, власного існування, 

самого себе, або власного «Я» [171]. 

К.В. Шорохова наголошує, що «самосвідомість особистості є більш 

високим рівнем психічного життя людини, ніж предметна свідомість. 

Самосвідомість виникає на основі предметної свідомості, що розвивається та 

ускладнюється і ґрунтується на спілкуванні, розвитку мовлення, 

різноманітних формах діяльності» [196, с. 263].  

Подібну тезу висуває і Б.Ф. Ломов, підкреслюючи, що самосвідомість є 

вищим за свідомість рівнем усвідомлення психічного відображення 

дійсності [69]. 

Р.І. Косолапов погоджується, що самосвідомість є вищим рівнем 

розвитку свідомості, основою формування розумової активності та 

самостійності особистості в судженнях і діях. Самосвідомість автор визначає 

як образ себе й самоставлення. Ці образи і ставлення мають зв’язок із 

прагненням до зміни себе та власного вдосконалення. Як одну з вищих форм 

самосвідомості людини Р.І. Косолапов визначає спробу пошуку сенсу у своїй 

діяльності, що може перетворюватися на спроби пошуку смислу життя. Хоча 

від початку думка людини була спрямована на зовнішній світ, з виникненням 

самосвідомості вона отримала змогу звернутися до себе самої [159]. 

Зі свого боку М.Й. Боришевський наголошує, що «самопізнання 

індивіда здійснюється лише на основі пізнання ним іншої людини й 

навколишнього середовища, тобто самосвідомість виникає на основі 

свідомості, яка досягає певного рівня розвитку» [11, с. 15].  

Таку ж думку обґрунтовує і С.Л. Рубінштейн, зазначаючи, що 

«самосвідомість — не явна даність, притаманна людині, а продукт розвитку» 

[156, с. 244]. Він додає, що «самосвідомість — це не усвідомлення 

свідомості, а усвідомлення самого себе як істоти, яка усвідомлює світ і 

змінює його як суб’єкта, як діючої особи в процесі її діяльності — практичної 

й теоретичної» [157, с. 322]. 
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Отже, дослідники підкреслюють не лише нерозривний зв’язок 

феноменів свідомості й самосвідомості, а й наголошують на важливості 

процесів усвідомлення в розвитку самосвідомості особистості. 

На сьогодні є ціла низка визначень самосвідомості. Так, у словнику 

С.І. Ожегова самосвідомість визначається як «повне розуміння самого себе, 

свого значення, своєї ролі в житті, суспільстві» [124, с. 716].  

У філософському енциклопедичному словнику зазначено, що 

«самосвідомість — це усвідомлення, оцінка людиною свого знання, 

морального обличчя та інтересів, ідеалів і мотивів поведінки, цілісна оцінка 

самого себе як діяча, як істоти, яка відчуває й мислить» [183, с. 365]. 

Л.С. Виготський самосвідомість розуміє як «пошук і пізнання 

особистістю своєї Я-концепції та ідентичності» [21]. 

Відомий український дослідник явища самосвідомості П.Р. Чамата 

підкреслює, що «самосвідомість — це усвідомлення людиною себе самої у 

своїх ставленнях до зовнішнього світу й до інших людей» [186, с. 6]. 

В.А. Крутецький вважає, що самосвідомість — це «усвідомлення 

людиною самої себе як члена суспільства, своїх взаємин із навколишнім 

світом, іншими людьми, своїх дій і вчинків, думок і почуттів, усього 

різноманіття якостей особистості» [62, с. 781]. 

К.К. Платонов розглядає самосвідомість як вищий рівень свідомості і 

визначає цей феномен як «усвідомлення людиною свого «Я» і своїх джерел 

та активне регулювання їх у суспільстві» [132, с. 193].  

О.Г. Спіркін фактично ототожнює самооцінку та самосвідомість і 

визначає самосвідомість як «усвідомлення й оцінку людиною своїх дій і їх 

результатів, думок, почуттів, морального обличчя та інтересів, ідеалів і 

мотивів поведінки, цілісну оцінку самого себе і свого місця в житті. 

Самосвідомість — конституююча ознака особистості, яка формується разом 

зі становленням останньої» [171, с. 148]. 

І.І. Чеснокова визначила самосвідомість як «особливо складний процес 

опосередкованого пізнання себе, розгорнутий у часі, пов’язаний із рухом від 
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одиничних ситуативних образів через інтеграцію подібних численних образів 

у цілісне утворення — у поняття свого «Я» як суб’єкта, що відрізняється від 

інших суб’єктів» [188, с. 79]. 

В.В. Столін визначає самосвідомість як процес свідомих змін самого 

себе та здатність до регуляції поведінки в соціумі [172].  

І.С. Кон вважав, що самосвідомість знаходить прояв через внутрішнє 

знання та оцінювання психічного стану, коли суб’єкт зосереджує увагу на 

власному внутрішньому світі [58]. 

Учені С.Д. Максименко та В.В. Андрієвська обгрунтовують думку про 

те, що самосвідомість є «усвідомленням індивідом себе як суб’єкта 

життєтворчості з неповторними фізичними й духовними якостями, 

потребами і здібностями, як носія інтелекту, почуттів і волі, виразника 

національної, професійної і групової належності в системі суспільних 

відносин» [144, с. 11]. 

С.О. Подосинников підсумовує, що сутність самосвідомості можна 

визначити через інтегративне усвідомлення людиною себе як суб’єкта 

діяльності, усвідомлення сукупності своїх думок, почуттів, переживань, дій і 

вчинків. Самосвідомість має тісний зв’язок з усіма психічними процесами, 

станами та властивостями особистості. Вона завжди проявляється через усі 

психічні явища, будучи однією з необхідних умов цілісності психічної 

діяльності індивіда. Автор підкреслює, що у визначенні самосвідомості 

виділяють, зазвичай, два моменти. Передовсім наголошується, що 

самосвідомість є характеристикою особистості як суспільної істоти. Крім 

того, зазначається, що об’єктом самосвідомості є сам суб’єкт, який пізнає, 

тобто людина, що усвідомлює різні сторони власної психічної діяльності та 

прояви своєї активності [136]. 

Д.Я. Райгородський узагальнює думки низки вчених і зазначає, що 

самосвідомість — це усвідомлення людиною свого суспільного статусу, 

власних життєво важливих потреб, що є основою формування розумової 

активності та самостійності особистості [147]. 
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Отже, вітчизняні психологи в наведених визначеннях самосвідомості 

на перший план висувають усвідомлення людиною себе, а також дискутують 

із приводу питання зв’язку свідомості та самосвідомості, їх відображуючої й 

соціальної природи, суспільного характеру виникнення та розвитку. 

Феномени самосвідомості і свідомості є нерозривною єдністю, проте 

ототожнювати їх не можна.  

Аналізуючи зарубіжні дослідження, можна навести кілька підходів до 

розуміння феномену самосвідомості особистості. Так, словник Меріам-

Вебстер визначає самосвідомість як «усвідомлення власної особистості чи 

індивідуальності» [237]. 

Подібно до цього Стендфордська філософська енциклопедія дає таке 

визначення: «самосвідомість — це усвідомлення самого себе» [247]. 

Самосвідомість визначається також як усвідомлення індивідом свого 

власного тіла в часово-просторовому континуумі та його взаємодії з 

навколишнім середовищем, включно з іншими людьми [215; 231; 244]. 

Т. Еуріх розуміє прояв самосвідомості як те, що людина здатна 

усвідомлено пізнавати й розуміти власний характер, почуття, мотиви та 

бажання [217]. 

Загалом у зарубіжній психології самосвідомість розглядають у різних 

напрямах. Зокрема, вона вивчається в руслі метафізичних теорій особистості. 

У цьому напрямку людська індивідуальність абсолютизується, а 

самосвідомість розглядають як відображення власного психічного в 

психічному (рефлексуюче «Я») поза межами суспільної практики або ж її 

впливам відводиться не першочергова роль [225].  

Водночас такі зарубіжні психологи, як А. Маслоу, Г. Олпорт, 

К. Роджерс виходять із того, що особистісні якості виникають під час 

індивідуального розвитку людини і грунтуються на самоактуалізації її 

автономних рушійних сил [153; 201; 235]. 

Засновник теорії рис особистості Г. Олпорт в аналізі проблеми 

самосвідомості використовує поняття «пропріум» (від лат. «особиста 
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власність»), яке визначає як сукупність усіх сторін особистості, її внутрішню 

єдність. Описуючи розвиток «пропріуму» упродовж усього життя індивіда, 

науковець підкреслює, що кінцевим результатом його становлення має бути 

сформоване зріле «Я» як об’єкт суб’єктивного пізнання та відчуття [125]. 

Провідний американський психолог В. Джемс є автором однієї з 

перших спроб виділити соціальний чинник самосвідомості [31]. Науковець 

увів конкретні психологічні терміни для відокремлення «Я, яке пізнає» і 

«емпіричного Я». У структурі «емпіричного Я» В. Джемс виділяє 

матеріальне «Я», соціальне «Я» й духовне «Я» (духовні здібності людини та 

процеси свідомості). Головними компонентами самосвідомості В. Джемс 

вважає соціальне «Я» і духовне «Я». Водночас автор наголошував, що немає 

такого «Я», яке було б відмінним від сукупності чи потоку переживань. 

Автор підкреслював, що кожний момент свідомості привласнює кожний 

попередній момент, і тому той, хто пізнає, якимось чином включений у «Я», 

яке пізнається [31; 32; 200]. 

Значний крок у переосмисленні природи самосвідомості зробив 

П. Жане. Важливими аспектами його підходу можна вважати те, що 

самосвідомість автор називає суттєвою особистісною характеристикою, яка 

формується в системі складних соціальних зв’язків [цит. за 59]. 

Ідеї П. Жане про соціальну зумовленість феномену самосвідомості в 

подальшому знайшли розвиток у соціально-психологічній концепції 

Дж. Міда, який наголосив, що структура соціальної зумовленості 

самосвідомості не повинна зводитися до аналізу взаємовідносин індивіда й 

соціальної групи, варто брати до уваги більш широкі відносини людини та її 

групи із суспільством загалом, з його устроєм, соціальними нормами та 

культурою [цит. за 40]. 

У більш сучасних психологічних дослідженнях виокремлюють дві 

основні форми самосвідомості, які випливають із того факту, що людина 

може сприймати себе з двох перспектив — власної та чужої [208; 218]. 

Перша форма, яка називається особистою самосвідомістю, передбачає 
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зосередженість на особистих переконаннях і зайнятість внутрішнім світом 

почуттів та думками, що посилює саморозуміння і збільшує ступінь 

саморегуляції на основі власних уявлень та поглядів. Інша форма — це так 

звана суспільна самосвідомість, яку можна розуміти як загальне 

усвідомлення людиною себе як соціальної істоти. Вона є зосередженням 

уваги на тих аспектах «Я», які демонструються іншим та на зовнішніх 

переконаннях [209; 210]. 

Отже, у зарубіжній психології при дослідженні самосвідомості фокус 

уваги зосереджений не лише на внутрішніх аспектах, а й на соціальних 

причинах розвитку цього феномену. 

Питання структури самосвідомості досі не має однозначного 

вирішення як у вітчизняній, так і в зарубіжній психологічній науці. Так, 

В.В. Столін виокремлює такі найбільш важливі утворення в змісті Я-

образу [172]:  

1) знання про ті спільні риси й особливості, які об’єднують суб’єкта з 

іншими людьми, включно з «Я-концепцію», або системою самоідентичності; 

2) знання, які виділяють «Я» суб’єкта, порівнюючи з іншими людьми, 

диференціюючи «Я-концепцію», що надає суб’єкту відчуття власної 

унікальності та неповторності. 

Згідно з концепцією В.С. Мухіної самосвідомість складається з таких 

компонентів, як ім’я людини та її фізична сутність; домагання соціального 

визнання; психологічний час особистості — її минуле, теперішнє та 

майбутнє; соціальний простір особистості — її права й обов’язки [121]. 

Структуру самосвідомості задає Я-концепція, що може бути 

представлена як когнітивна система, яка виконує функцію регуляції 

поведінки у відповідних умовах [6; 233; 234; 236]. Р. Бернс, один із провідних 

психологів, що займався питаннями самосвідомості, так визначає це поняття: 

«Я-концепція — це динамічна система уявлень людини про саму себе, у яку 

входить як усвідомлення власних фізичних, інтелектуальних та інших 
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якостей, так і самооцінка, а також суб’єктивне сприйняття зовнішніх 

чинників, які діють на конкретну особистість [6, с. 160]. 

І.І. Чеснокова обгрунтовує підхід до виділення структури 

самосвідомості, значною мірою подібний до положень Р. Бернса, який у 

структурі Я-концепції виділяє описовий складник, або образ «Я», і складник, 

пов’язаний зі ставленням до себе або до окремих своїх якостей, який зветься 

самооцінкою, або ж прийняттям себе. Згадується Р. Бернсом і третій 

складник Я-концепції — потенційна поведінкова реакція, тобто конкретні дії, 

що викликані «образом Я» й самооцінкою [6]. 

З метою зображення побудови «Я-концепції» Р. Бернс запропонував 

власну ієрархічну структуру. На вершині ієрархії він розташував глобальну 

«Я-концепцію», до якої включені будь-які нюанси індивідуальної 

самосвідомості, сукупність установок індивіда, що спрямовуються на самого 

себе. Останні можуть містити різні модальності, серед яких Р. Бернс описує 

три основних: реальне «Я» — установки, пов’язані з уявленнями людини про 

те, якою вона є насправді; дзеркальне (соціальне) «Я» — установки, пов’язані 

з уявленнями людини про те, як її бачать інші; ідеальне «Я» — установки, 

пов’язані з уявленнями людини про те, якою вона прагне бути [6]. 

На думку В.С. Мерліна, самосвідомість є складною психологічною 

структурою, яка містить у якості особливих компонентів, по-перше, 

усвідомлення власної ідентичності, по-друге, усвідомлення свого «Я» як 

активного, дієвого начала, по-третє, усвідомлення власних психічних 

властивостей і якостей, і, по-четверте, певну систему соціально-моральних 

самооцінок [79].  

Проте одним із найбільш відомих є підхід до структури самосвідомості 

П.Р. Чамати, який виділяє в ній три основних складники [185]: 

1) когнітивний (пізнавальний) — систему уявлень і знань індивіда про 

себе, тобто самопізнання, самоаналіз, уявлення про себе, самооцінку тощо; 
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2) емоційно-оцінний — емоційну оцінку уявлень і знань людини про 

себе, емоційне ставлення до себе, наприклад, почуття скромності, гордості, 

власної гідності тощо;  

3) поведінковий (регулятивний) — усі прояви психічної активності, у 

яких проявляється свідоме регулювання своїх дій, вчинків, власного 

ставлення до оточуючих і до себе, зокрема, самовладання, самодисципліна, 

самоконтроль тощо. 

Такої ж думки дотримуються у своїх дослідженнях Л.І. Божович, 

І.І. Чеснокова та інші [9; 188; 189]. Зокрема, І.І. Чеснокова виділяє такі три 

компоненти самосвідомості: самопізнання, емоційно-ціннісне ставлення й 

саморегуляція поведінки суб’єкта. Авторка зазначає, що в самосвідомості 

необхідно відрізняти, з одного боку, систему психологічних процесів, що 

знаходять вияв у самопізнанні, переживанні ставлення до себе та регуляції 

власної поведінки, а з іншого боку — систему порівняно сталих утворень 

особистості, які виникають як результати цих процесів та закріплюються у 

порівняно стійкій самооцінці [188].  

Підтримуючи підхід П.Р. Чамати та І.І. Чеснокової до виокремлення 

структури самосвідомості особистості загалом, схарактеризуємо виділені 

компоненти більш детально.  

І. Когнітивний (пізнавальний) компонент. Самопізнання є початковою 

ланкою й основою існування та прояву самосвідомості. Через процеси 

самопізнання індивід формує певне знання про самого себе. Такі знання 

включені до змісту самосвідомості в якості основи [188].  

Самопізнання необхідне для того, щоби людина пристосовувалася до 

суб’єктного довкілля та соціалізувалася в ньому. Початкові форми цього 

процесу знаходять вияв у дитинстві. «Самопізнання — це дослідження 

самого себе»; завдяки йому молодь «приходить до певного знання про себе», 

що стає першою та головною основою існування та прояву 

самосвідомості [174, с. 71]. 

На думку К.В. Седих, для розвитку добре диференційованої 
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когнітивної сфери насамперед необхідно формувати в дитини 

самосвідомість [164].  

Становлення самосвідомості людини тісно пов’язане із самопізнанням 

як процесом насичення самосвідомості змістом, який поєднує людину з 

іншими, з культурою й суспільством загалом; процесом, який має місце в 

рамках реального спілкування й завдяки йому в контексті життєдіяльності 

суб’єкта та його специфічної активності.  

Феномени самосвідомості стосуються питання про те, як відбувається 

самопізнання, зокрема, й того, що вже засвоєно чи присвоєно, перетворено на 

«Я» людини й на її особистість, і яких форм набувають результати цього 

процесу в самосвідомості. Узагальнені результати пізнання себе та емоційно-

ціннісного самоставлення закріплюються у відповідній самооцінці, яка 

включена в регуляцію поведінки особистості як один із провідних 

аспектів [188]. 

ІІ. Емоційно-оцінний компонент. Самооцінка, на думку Б.Г. Ананьєва, є 

найбільш складно структурованим і багатогранним складником 

самосвідомості, будучи прямим вираженням оцінки інших осіб, які беруть 

участь у розвитку особистості. Виняткового значення для успішного 

становлення особистості та її самооцінки набуває досвід безпосереднього 

спілкування. Аналізуючи та пізнаючи інших, порівнюючи себе з ними, 

людина розкриває саму себе. Отже, «людина пізнає себе через іншу людину 

лише в процесі спілкування й розуміння інших людей» [2, с. 115]. 

Аналізуючи самооцінку та самооцінюючу діяльність як самостійні 

категорії, Н.Є. Шафажинська наголошує на взаємозв’язку і 

взаємозумовленості цих понять. Самооцінююча діяльність є процесуальною 

стороною самооцінки, тобто є цілеспрямованим процесом самооцінювання, у 

рамках якого індивід аналізує, усвідомлює власні здібності, потреби, мотиви 

й порівнює їх із відповідними зразками, умовами та потребами окремого 

виду діяльності. У такому разі самооцінка стає констатацією особистістю 

якісних, змістовних характеристик власного «Я», своїх розумових здібностей 
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та фізичних сил, а також вчинків і ставлення до оточуючих і самого 

себе [192]. 

Самооцінка, що є складником цілісної системи самосвідомості, 

постійно доповнюється протягом усього життя індивіда, розвивається в 

процесі постійного взаємооцінювання й самооцінювання: людина відчуває 

вплив оцінок оточуючих, по-різному демонструє ставлення до них — 

приймає чи не приймає, порівнюючи їх із думкою про себе саму, яка вже 

склалася. Відповідно до власних критеріїв вона оцінює й інших людей, 

здійснюючи цим вплив і на їхні самооцінки, однак водночас не перестає 

оцінювати власне «Я». Така виняткова якість людини є тим підґрунтям, на 

якому вибудовується поведінка, діяльність особистості, а також її відносини 

з навколишнім світом [192].  

Отже, самооцінка грає роль основи, на якій ґрунтується вся 

цілеспрямована діяльність особистості і яка значною мірою впливає на 

формування результата цієї діяльності. З метою пізнання, розуміння і 

правильної оцінки себе, людині необхідно безперервно аналізувати інших, 

оскільки лише при порівнянні себе з оточуючими людьми вона може 

помітити в собі те, що помічає спочатку в інших, і тільки так починає 

усвідомлювати особливості своїх дій і вчинків, результатів власної 

діяльності, а також вчиться розуміти свої можливості, визначати власне місце 

в колективі, у суспільстві [172]. 

Залежно від того, що піддається оцінюванню — окремі сторони 

особистості, конкретні властивості, які знаходять вияв тільки в деяких 

особливих видах діяльності, або ж особистість загалом ― виділяють два 

види самооцінки: глобальну, під якою мають на увазі загальну самооцінку 

особистості, та часткові. На думку І.І. Чеснокової, загальна самооцінка 

особистості складається на основі парціальних самооцінок різних сторін її 

психічного світу. Кожен із компонентів, який відображає рівень знання 

особистістю її особливостей і ставлення до них, має власну лінію розвитку. 

Процес синтезування цілісної самооцінки, яка складається з багатьох 
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окремих, розподілений у часі нерівномірно, що зі свого боку ускладнює 

формування загальної самооцінки [188]. 

Проходячи процес розвитку в спілкуванні, діяльності, у постійному 

діалозі із самим собою, самооцінка переростає в складний феномен 

самосвідомості, у якому поєднані відчуття й переживання свого «Я», його 

розуміння чи прагнення зрозуміти, оцінювання і ставлення до себе [192].  

Однією з характеристик самооцінки є її адекватність, яка знаходить 

вияв у ступені узгодженості самооцінки особистості з її реальними 

досягненнями. У цьому розумінні самооцінка може бути адекватною, або 

неадекватною — завищеною чи заниженою. Завищена самооцінка може 

проявлятися в схильності людини переоцінювати себе в ситуаціях, які не 

дають для цього приводу, тому вона може зіткнутися із протидією 

оточуючих, які не розуміють її закидів, проявляти агресію та підозрілість і 

зрештою може спричиняти конфліктні ситуації. Занижена самооцінка, 

навпаки, може слугувати свідченням розвитку комплексу неповноцінності, 

почуття стійкої невпевненості в собі, відмови від ініціативи, підвищеного 

рівня самозвинувачення і тривожності. З віком адекватність самооцінок 

зазвичай підвищується [126]. 

ІІІ. Поведінковий (регулятивний) компонент. Регуляторну роль 

складників самосвідомості особистості розглядають як одну з її функцій у 

двох контекстах — по-перше, у плані різноманітних порушень 

самосвідомості та їхнього впливу на поведінку, і по-друге, з точки зору 

самопристосування та адаптації до себе самого [118].  

Під усвідомленою саморегуляцією мають на увазі організований 

процес внутрішньої психічної активності людини, спрямований на ініціацію, 

побудову, підтримання та управління різними видами та формами довільної 

активності, який безпосередньо реалізує досягнення прийнятих людиною 

цілей [119]. 

На думку С.Л. Рубінштейна, регуляторна роль свідомості знаходить 

прояв у внутрішній роботі особистості, у процесі якої вона має порівняти 
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суб’єктивні бажання та можливості, і, зрештою, прийти до самовизначення в 

стосунках зі світом. Учений розглядає саморегуляцію як процес постановки 

мети, планування людиною діяльності, передбачення її результатів, регуляції 

й управління своєю поведінкою на основі процесів самооцінки [155].  

Особливість процесу саморегуляції поведінки полягає у включенні до 

нього волі. Для саморегуляції потрібна ця динамічна сторона, адже завдяки 

їй вона може здійснюватися саме як дія. Функціонально саморегуляція є 

дворівневим процесом. Перший рівень полягає в управління особистістю 

безпосереднім перебігом процесу поведінки на всіх етапах його розгортання 

— від мотивуючих детермінант до кінцевого ефекту і його оцінки. Другий 

рівень полягає в самоконтролі, тобто безперервному прослідковуванні 

особистістю всіх етапів регуляції поведінки, їхнього зв’язку та внутрішньої 

логіки. У деяких випадках самоконтроль може бути надмірним та існувати 

винятково завдяки самопримусу. Оптимальна саморегуляція поведінки 

виявляється в помірно вираженому самоконтролі, коли не потрібно залучати 

додаткових зусиль на її активізацію [188]. 

Розрізняють два типи саморегуляції. Перший — саморегуляція 

короткого відрізку часу, яка виявляється в конкретній ситуації діяльності чи 

спілкування. Другий тип — це регуляція поведінки протягом тривалого часу 

у формі постійної роботи особистості над собою, реалізації її задумів.  

Найбільш складні форми саморегуляції розвиваються як кінцевий етап 

становлення зрілої самосвідомої особистості. Досить високий рівень 

саморегуляції поведінки, який об’єктивно виражається в тонкості, 

адекватності й диференційованості всіх усвідомлених поведінкових реакцій, 

вчинків, вербальних проявів і т.ін., дає змогу передбачати існування загалом 

зрілого стану самосвідомості [188]. 

Також під саморегуляцією розуміють аналіз процесів 

смислоутворення, включно з рівнем саморефлексії та систему переживань у 

контексті самоідентифікації. Крім того, регулююча функція самосвідомості 

відтворюється в спробах рівневого підпорядкування механізмів управління 
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суб’єктом діяльності. Тут самосвідомість особистості надбудовується над 

рівнем емоційно-мотиваційної детермінації. Також ця функція виявляється 

при виокремленні особливих особистісних властивостей, які ніби 

позначають різні порушення саморегуляції. Зокрема, це відображається в 

диференціації різних видів критичності [55].  

Індивідуальна система саморегуляції виконує інтегративну функцію, 

поєднуючи динамічні та змістовні структури особистісної сфери суб’єкта. На 

сьогодні динамічний, структурно-функціональний аспект саморегуляції є 

найрозробленішим. Головною проблемою дослідження регуляторної ролі 

особистісних змістів є те, що ця роль зазвичай лише постулюється як така, 

що існує, але при цьому вона розглядається без зв’язку зі структурою 

процесу регуляції активності. Для того, щоби мати змогу визначити 

регулюючу роль того чи іншого особистісного змісту, необхідно дослідити 

його положення в цілісній системі саморегуляції довільної активності. З цією 

метою варто визначити, виконання яких суто регуляторних функцій 

забезпечує досліджувана змінна й чи виконує вона водночас роль психічного 

засобу здійснення регуляторних функцій або специфічного джерела 

інформації, яка потрібна для реалізації саморегуляції, або ж є необхідною 

умовою здійснення процесу регуляції [60]. 

Отже, аналіз підходів вітчизняних і зарубіжних дослідників до 

визначення структури самосвідомості показує, що переважає уявлення про 

трикомпонентну будову самосвідомості, яка включає когнітивний, 

афективно-оцінний та регулятивний складники. Когнітивний складник 

самосвідомості найчастіше називають образом «Я», або «Я-концепцією», 

уявленнями про себе, знаннями про своє «Я». При характеристиці 

афективно-оцінного складника використовують поняття самооцінки, 

ставлення до себе, самоповаги, самоприйняття тощо. Регулятивний складник 

описується такими поняттями, як саморегуляція, самоконтроль, 

самоствердження, самоосвіта, саморозвиток, самовдосконалення тощо. У 

рівневих моделях структура самосвідомості представлена у вигляді 
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ієрархічної системи. Кожен із рівнів одночасно характеризує специфіку 

функціонування самосвідомості та фази її розвитку в онтогенезі. 

Загалом з аналізу психологічних теорій можна зробити висновок, що на 

сьогодні немає єдиного підходу до розуміння феноменів свідомості, 

самосвідомості та їхньої структури. Однак науковці, які досліджують 

проблему самосвідомості, погоджуються в тому, що свідомість та 

самосвідомість мають значні відмінності, оскільки свідомість є знанням про 

інших, а самосвідомість — знанням про себе, яке складається в процесі 

соціалізації, тобто самосвідомість є вершиною свідомості. Самосвідомість 

дає людині змогу оцінити власні дії, думки, їхні результати, знайти своє 

місце в житті.  

 

 

1.2. Основні підходи до дослідження професійної самосвідомості 

особистості 

 

Проблема професійного становлення та розвитку професійної 

самосвідомості особистості є однією із ключових у сучасній психологічній 

науці [63; 133; 137; 139; 140; 161; 206]. Аналіз структури самосвідомості та 

динаміки її розвитку становить інтерес як у теоретичному, так і в 

практичному плані, оскільки дає змогу дослідити механізми формування 

особистості фахівця [173; 193; 216; 248; 249]. 

Як зазначає К.В. Седих, в останні роки спостерігається зміщення 

дослідницького інтересу від розробки та описання нормативних моделей 

особистості та діяльності фахівця до вивчення професійної свідомості та 

самосвідомості суб’єкта діяльності [165, с. 211]. 

Загалом у психічній діяльності людини самосвідомість є складним 

процесом опосередкованого пізнання себе, який розгорнутий у часі, 

пов’язаний із переходом від окремих, ситуативних образів через інтеграцію 

подібних ситуативних образів у цілісне утворення — поняття власного «Я». 
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На відміну від самосвідомості загалом, професійна самосвідомість є більш 

специфічною за змістом, адже в ній на перший план виходить зміст, який 

стосується саме професійної діяльності [77]. 

Якщо самосвідомість розвивається в життєдіяльності та спілкуванні з 

оточуючими і є результатом пізнання себе, власних дій, психічних якостей 

тощо, то професійна самосвідомість є проєкцією всіх структурних 

компонентів самосвідомості на професійну діяльність [30]. Отже, у 

професійній самосвідомості на перший план виходить зміст самої 

професійної діяльності особистості.  

Професіоналізація як процес становлення суб’єкта діяльності здійснює 

вплив на всі рівні самосвідомості. Професійна самосвідомість є одним із 

найважливіших складників самосвідомості індивіда як суб’єкта діяльності. 

Розвиток професійної самосвідомості відбувається на тлі соціального досвіду 

особистості із його включенням у професійне «Я» особистості [41; 109]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що наразі немає 

єдиного підходу щодо тлумачення поняття «професійна самосвідомість 

особистості». Так, Б.Д. Паригін визначає професійну самосвідомість як 

усвідомлення індивідом власної належності до окремої професійної 

групи [128]. 

П.А. Шавір тлумачить професійну самосвідомість як «усвідомлення 

людиною себе в якості суб’єкта власної професійної діяльності» та 

підкреслює, що цей феномен є вибірковою діяльністю самосвідомості, яка 

підкорюється меті професійного самовизначення [190, с. 26]. 

Зі свого боку С.В. Васьковська розглядає професійну самосвідомість як 

особливий феномен людської психіки, який зумовлює саморегуляцію 

особистістю власних дій у професійній сфері на основі пізнання професійних 

вимог, своїх професійних можливостей та емоційного ставлення до себе як 

суб’єкта діяльності за фахом [13].  

Т.Н. Фам розуміє професійну самосвідомість як засіб саморегуляції 

особистості, який знаходить вияв у розумінні власних психічних 
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особливостей, аналізі себе як суб’єкта діяльності, усвідомленні й оцінці 

системи стосунків [180]. 

Вважаючи професійну самосвідомість частиною самосвідомості, 

В.Г. Каташев включає до її визначення усвідомлення особистістю власної 

фізіології, психіки, особливостей розумового та фізичного розвитку, 

розуміння вимог різних професій до людини й адекватне співвіднесення себе 

з конкретними вимогами фаху [50]. 

У роботах В.Д. Брагіної основна увага при дослідженні професійної 

самосвідомості особистості звертається на пізнання й оцінку особистістю 

системи своїх професійних здібностей та формування власного ставлення до 

них [12].  

А.К. Маркова інтерпретує професійну самосвідомість як «комплекс 

уявлень людини про себе як професіонала, це цілісний образ себе як 

професіонала, систему стосунків і установок щодо себе як професіонала» [73, 

с. 84]. Учена наголошує, що професійна самосвідомість є динамічним 

феноменом, який розвивається, змінюється й розширюється [73]. 

З погляду О.Л. Туриніної, «професійна самосвідомість людини є 

сукупністю знань про свої особливості, наявні професійні здібності та 

інтереси». Усвідомлення особистістю успіхів і невдач у власній професійній 

або навчальній діяльності є підставою для коригування «Я-образу», 

самооцінки, рівня домагань та професійної самосвідомості загалом [177, 

с. 45]. 

Л.М. Мітіна визначає професійну самосвідомість як усвідомлення себе 

в кожному із трьох складників простору праці, а саме в системі власної 

фахової діяльності, у системі професійного спілкування і у системі своєї 

особистості [110]. 

Подібної думки щодо визначення феномену професійної 

самосвідомості дотримується й І.В. Вачков [17]. 

Т.Л. Миронова вважає, що професійна самосвідомість є різновидом 

соціально-специфічної самосвідомості, яка розвивається завдяки впливам 
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фахового середовища та активній участі людини в професійній 

діяльності [108]. 

На думку Н.В. Чепелєвої, професійна самосвідомість має на увазі 

присутність професійних значень (тезаурусу) і професійних смислів 

(особистісне професійне знання, професійне ставлення, професійні ідеали, 

норми та цінності, смислоутворюючі мотиви професійної діяльності) [187]. 

О.Ю. Пряжникова розглядає професійну самосвідомість як систему 

ставлень фахівця до себе як особистості і професіонала, а також ставлення до 

себе як до представника конкретної професії, яке реалізується через 

професійну рефлексію власної діяльності та особистісного розвитку [141].  

Подібно до цього С.А. Дружилов вважає, що професійна 

самосвідомість містить уявлення людини про себе як учасника професійної 

спільноти, представника професійної культури, зокрема, окремих 

професійних норм, правил та традицій, які притаманні працівникам цього 

фаху [35]. 

Є.О. Клімов розуміє професійну самосвідомість як сукупність «Я-

образів», де «центральне місце серед відповідних уявлень професіонала про 

себе і свою цінність займає знання про об’єктивний внесок його і його 

товаришів по роботі (злиття «Я» і «Ми») у спільну справу» [52, с. 73]. У 

цьому визначенні основна увага зосереджена на когнітивному складнику 

професійної самосвідомості, що значною мірою збіднює його, оскільки 

проігноровані емоційно-ціннісна та операціональна сторони цього феномена. 

А.О. Деркач професійну самосвідомість розглядає як самостійну 

психолого-акмеологічну категорію; як систему, що розвивається; як 

особистісне утворення, притаманне конкретному суб’єкту діяльності. 

Професійна самосвідомість проявляється в особистісних якостях, які 

переломлюються через фахові знання та демонструються в ситуації 

професійного життя [30]. 
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На думку В.Н. Козієва, професійна самосвідомість — це та інстанція, в 

межах якої відбувається оцінка наявних здобутків, планування напряму 

саморозвитку та його досягнення [56]. 

Дослідниця Я.Л. Катюк визначає професійну самосвідомість як складне 

особистісне утворення, яке розвивається під впливом професійного 

середовища й активної участі суб’єкта в професійній діяльності, тобто 

усвідомлене ставлення людини до своїх професійних потреб, мотивів, 

здібностей і поведінки [51].  

Загалом всі наведені визначення мають спільне підґрунтя й не 

суперечать одне одному. У зв’язку з цим можна узагальнити розглянуті 

раніше визначення в такому вигляді: професійна самосвідомість — це 

система уявлень людини про себе як фахівця, це усвідомлення причетності 

до певного виду професійної діяльності, це розуміння рівня розвитку в себе 

професійно важливих якостей, а також професійних знань, умінь і навичок. 

Професійна самосвідомість сприяє регуляції особистістю власних дій у 

професійній сфері на основі пізнання вимог фаху, своїх професійних 

можливостей та емоційно-ціннісного ставлення до себе як до суб’єкта 

конкретної професійної діяльності. Загалом питання розвитку професійної 

самосвідомості в межах дослідження професійної Я-концепції розглядається 

з декількох позицій [182]:  

І. До першого напряму належить теорія Є.О. Клімова, який пов’язував 

«Я» і професію. «Я» вбирає в себе професію, а професійна самосвідомість 

структурується в ній завдяки усвідомленню своєї належності до професійної 

спільноти. Має місце оцінювання особистістю власної відповідності 

професійним еталонам і професійним ролям, визнання в професійній групі. 

Вона усвідомлює власні індивідуальні способи успішної діяльності, свій 

стиль у роботі [52; 53].  

ІІ. Другий напрям є більш динамічним і стверджує, що «Я» «будує» 

професію, перетворюється в ній у часі, а професійна самосвідомість 

реалізується через побудову образу майбутнього результату діяльності, 
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складання професійних планів, визначення напряму самовдосконалення і 

професійних перспектив, загального усвідомлення упевненості в наступному 

дні [182].  

ІІІ. Третій напрям можна назвати діалогічним. Професійну 

самосвідомість, на думку О.Р. Калітієвської, можна визначити як процес, що 

має діалогічну форму, а саме форму не завжди усвідомлюваної розмови із 

самим собою. Професійна самосвідомість розвивається на основі порівняння 

образу професії з Я-концепцією на окремому рівні становлення особистості 

під дією способу життя, який потребує самоконтролю й рефлексії власних 

вчинків і дій людиною, а також прийняття повної відповідальності за них. 

Вихідні уявлення Я-концепції й уявлення про майбутню професію задають 

зміст професійної самосвідомості, яка, зі свого боку, починає створювати 

особистісно значущі образи функціонального «Я» та професії [48]. 

Загалом, предметом численних психологічних досліджень 

професійного становлення є аналіз самосвідомості як форми відображення та 

переживання людиною власного професійного статусу [176]. 

На думку Г.А. Цукерман, професійна самосвідомість включає уявлення 

фахівця про себе та свої цінності. Суть професійної самосвідомості учена 

описує як [184]:  

1) усвідомлення своєї належності до деякої професійної спільноти;  

2) розуміння міри власної відповідності професійним еталонам, свого 

місця в системі професійних ролей;  

3) усвідомлення власних сильних і слабких сторін, шляхів 

удосконалення, імовірних сфер успіхів та невдач;  

4) уявлення про себе і свою діяльність у майбутньому.  

Авторка додає, що професійна самосвідомість має тісний взаємозв’язок 

із рефлексією, зі зверненням до власного внутрішнього світу та оцінкою тих 

процесів, які в ньому відбуваються [184]. 

Як зазначають І.В. Романов і А.А. Хван, становлення професійної 

свідомості людини передбачає її входження в професію, що супроводжується 
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інтеріоризацією нормативної професійної моделі, яка складається з таких 

етапів [154]:  

1) ознайомлення з моделлю через навчання;  

2) засвоєння моделі за допомогою практичної діяльності;  

3) ідентифікація себе з визначеною моделлю, яка містить усвідомлення 

професійної діяльності як цінності в ієрархії мотивів особистості, надання 

цим мотивам соціально значущого характеру, відповідності особистої та 

професійної картини. 

Дослідниця О.В. Москаленко створила акмеологічну концепцію 

розвитку професійної самосвідомості в контексті загального особистісно-

професійного становлення людини, який спрямований на досягнення «акме», 

або ж вищого ступеня самореалізації [120]. У її дослідженнях доведена 

головна роль професійної самосвідомості в розвитку таких феноменів 

професійного розвитку особистості, як професійна мотивація, ціннісні 

орієнтації, психологічна готовність до професійної діяльності, професійне 

самоствердження, самовираження, кар’єрний ріст, професійна 

творчість [120].  

О.В. Москаленко додає, що професійна самосвідомість може бути 

описана діалектичною тривимірністю складників (особистісного, 

процесуального, результативного) та є джерелом творчої зрілості фахівця 

[120]. Авторка розглядає професійну самосвідомість як особистісне 

утворення, яке об’єднує усвідомлення власної належності до конкретної 

професійної спільноти; знання про міру власної відповідності професійним 

еталонам; розуміння рівня визнання себе в професійній групі; знання про 

власні слабкі та сильні сторони і шляхи самовдосконалення, розуміння 

власних індивідуальних способів успішної діяльності, індивідуального 

стилю, нерозривну єдність предметно-змістовного й операційного 

компонентів діяльності, ставлення до себе як до особистості, суб’єкта 

життєдіяльності, професіонала; уявлення про власне майбутнє в професії; 

контроль власних інтелектуальних, емоційних та поведінкових реакцій [120]. 
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У якості інтегративного явища професійна самосвідомість має різні 

рівні розвитку. Так, І.А. Донченко виділяє три рівні розвитку професійної 

самосвідомості — концептуальний, регулятивний та особистісний [34]:  

І. Перший, найнижчий, називається концептуальним. Критеріями цього 

рівня є розуміння сутності професійної самосвідомості загалом та змісту її 

компонентів зокрема, а саме професійної Я-концепції, професійної 

самоорганізації та професійної рефлексії.  

ІІ. Другий рівень — регулятивний — є рівнем умінь, у яких знаходить 

вияв професійна самосвідомість. Показниками цього рівня є міра 

сформованості здатності до самоаналізу професійної Я-концепції, здійснення 

професійної самоорганізації та професійної рефлексії.  

ІІІ. Третій рівень, особистісний, є високим рівнем розвитку професійної 

самосвідомості. Можна сказати, що він демонструє ступінь сформованості 

відповідних властивостей як професійно важливих рис. На цьому рівні 

людина усвідомлює існування деяких властивостей, які з’являються на 

основі професійних знань про компоненти професійної самосвідомості та 

вміння їх реалізації в процесі діяльності за фахом. Критеріями розвитку 

цього рівня професійної самосвідомості є змога фахівця організовувати 

власну професійну діяльність (професійна самоорганізованість), професійна 

рефлексивність, тобто здатність аналізувати власну професійну діяльність та 

змінювати на підставі цього аналізу саму діяльність; позитивна професійна 

Я-концепція. 

Отже, у зазначених підходах наголошується на важливості 

усвідомлення своєї належності до певного професійного кола та власної 

відповідності професії, а також підкреслюється етапність розвитку феномену 

професійної самосвідомості особистості. 

Проаналізуємо далі підходи до виділення структури професійної 

самосвідомості в психолого-педагогічній літературі. Найчастіше в структурі 

професійної самосвідомості виокремлюють три компоненти з незначними 

варіаціями. Так, згідно з науковими розвідками Л.М. Мітіної [110] та 
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А.К. Маркової [73], будова професійної самосвідомості особистості є 

взаємопов’язаним поєднанням трьох підструктур — когнітивної, афективної 

й поведінкової. Схарактеризуємо їх коротко. 

1) Когнітивна підструктура передбачає усвідомлення людиною себе в 

системі професійної діяльності, у системі визначених цією діяльністю 

міжособистісних відносин і в системі її особистісного розвитку. Згодом в 

особистості на основі уявлення про себе в окремих професійних ситуаціях та 

думки колег складається стійка Я-концепція, яка надає їй почуття 

професійної впевненості або невпевненості [73; 110]. 

2) В афективно-оціночному ставленні до себе можна виокремити 

оцінку людиною своїх сьогоднішніх можливостей (актуальна самооцінка), 

вчорашніх (ретроспективна самооцінка) і майбутніх досягнень (потенційна, 

або ідеальна самооцінка), а також оцінку того, що думають про неї інші люди 

(рефлексивна самооцінка). На думку А.К. Маркової, «... якщо актуальна 

оцінка вища за ретроспективну, а ідеальна вища за актуальну, то це свідчить 

про розвиток професійної самосвідомості. Найбільш важливим є формування 

позитивної самооцінки загалом. У фахівця, який позитивно сприймає себе, 

зростає упевненість у собі, задоволеність власною професією, ефективність 

роботи загалом. Така особистість прагне до самореалізації» [73, с. 112]. 

3) Поведінкова підструктура професійної самосвідомості означає змогу 

діяти на основі знань про себе і ставлення до себе. Вона реалізується в 

цілеспрямованих діях, спрямованих на втілення професійних інтересів та 

досягнення ефективних результатів діяльності за фахом [73; 108]. 

С.А. Головко виділяє гностичний (знання змісту і вимог майбутньої 

професійної діяльності до людини, власних здібностей і можливостей), 

аксіологічний (оцінка своїх знань, умінь, здібностей, можливостей, їхньої 

узгодженості з майбутньою діяльністю, оцінка себе іншими) і регулятивний 

(ставлення до себе як до фахівця, рівень і адекватність домагань, ставлення 

до себе інших фахівців) складники професійної самосвідомості [24].  
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На думку І.А. Донченко, компонентами професійної самосвідомості 

є [34]:  

1) професійна Я-концепція — динамічна сукупність образів «Я», які 

відображають уявлення про себе як суб’єкта професійної діяльності («Я -

 реальне - особистісне», «Я - професійне - дієве», «Я - професійне -

 нормативне»);  

2) професійна самоорганізація — особливий психологічний феномен, 

зміст якого полягає в прагненні фахівця до постійного професійного 

саморозвитку, самовдосконалення в професії та самозбереження в ситуації 

мінливості фахового простору, що є механізмом формування й розвитку 

професійної Я-концепції, а також засобом реалізації Я-концепції в 

професійній діяльності та виявляється в сукупності процесів самопідготовки 

(самопізнання й саморозвитку) та самореалізації (самовираження й 

самоствердження);  

3) професійна рефлексія — здатність до аналізу власного «Я», своєї 

професійної діяльності; механізм усвідомлення взаємозв’язків між 

професійною Я-концепцією та професійною самоорганізацією, завдяки якому 

внутрішнє, суб’єктивне (професійна Я-концепція) та зовнішнє, об’єктивне 

(професійна самоорганізація) поєднуються у єдиний цілісний феномен.  

Деякі дослідники відходять від традиційної трикомпонентної структури 

професійної спрямованості, виділяючи в ній чотири або більше складники. 

Так, М.А. Смірнов розробив теоретичну модель професійної самосвідомості, 

яка містить чотири складові частини: мотиваційна, когнітивна, афективно-

вольова, комунікативна [170].  

Власний підхід до розгляду структури професійної самосвідомості 

запропонували А.О. Деркач і О.В. Москаленко, які виокремили такі 

функціональні компоненти професійної самосвідомості [1]:  

- когнітивний, який реалізується в самопізнанні;  

- емоційний, який реалізується в саморозумінні;  

- мотиваційно-цільовий, який реалізується в самоактуалізації;  
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- операціональний, який реалізується у саморегуляції. 

Коротко схарактеризуємо складові компоненти, виділені вченими.  

1) Когнітивний компонент, самопізнання, є первинною ланкою, що 

складає професійну самосвідомість. У процесі самопізнання, звертаючи 

психічну діяльність на вивчення самої себе, людина формує свідому оцінку 

власних вчинків і себе загалом. Дослідження специфіки самопізнання має 

розкрити те, як людина одержує знання про себе, як розвиває ці знання, як з 

окремих ситуативних образів вони складаються в поняття, що відображають 

суть людини, у якій і виражається міра її суспільної цінності. А порівняння 

знання про себе із соціальними вимогами та нормами дає їй можливість 

встановити власне місце в системі соціальних зв’язків [1].  

А.О. Деркач і О.В. Москаленко наголошують, що для характеристики 

процесу самопізнання необхідно брати до уваги й наступне важливе 

положення. Самопізнання, як і будь-яка форма пізнання, не має результатом 

кінцеве, абсолютно завершене знання, адже будь-який об’єкт пізнання, 

зокрема, й людина, є невичерпним. Тому будь-яке знання про себе можна 

вважати поєднанням протилежностей — відносного й абсолютного. 

Відносність знань людини про себе спричинена постійними змінами в часі 

реальних умов життєдіяльності і її самої. Часто можуть мати місце 

відмінності між реальними змінами людини й тим, що відображається нею в 

образі самої себе, тобто нове в психологічному розвитку людини стає 

змістом її знання не одразу. Усвідомлюючи те нове, що з’явилося в собі, не 

досить чітко, людина ніби із запізненням його приймає й до того моменту 

користується попередніми знаннями про себе, попередніми оцінками, хоча 

вони вже й не відповідають змісту нового психологічного утворення і його 

об’єктивним проявам. Постійна мінливість знання про себе в процесі 

самопізнання не значить, що такі знання не можуть вважатися 

істинними [1; 30]. 
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Отже, з погляду науковців, самопізнання як процес виявляється в 

безперервності його руху від одного знання про себе до іншого, його 

конкретизація, поглиблення, розширення і т.ін. 

2) Емоційний компонент. У якості результата й механізма самопізнання 

виступає саморозуміння, яке уможливлює розширення уявлення про природу 

«Я». Воно є необхідним моментом процесу самосвідомості, внутрішньою 

умовою, яка детермінує розвиток особистості і формування індивідуально-

типологічних особливостей її структури [1]. 

Саморозуміння можна визначити як «процес, за допомогою якого 

людина осягає сенс власного існування, результатом якого є когнітивне й 

емоційне узгодження продуктів самосвідомості, і реально будує або 

перебудовує образ самої себе, аналізує свій ціннісний світ, реалізує 

діяльність самопізнання, самовизначення, тобто певну самоспрямовану 

діяльність» [45; 46, с. 130]. Розуміння себе особистості небайдуже: те, що в 

ній розкривається, перетворюється на об’єкт емоцій, оцінок, а потім стає 

предметом її самоставлення. В афективній підструктурі виділяють два рівні: 

глобальне й диференційоване самоставлення, тобто інтегральне почуття «за» 

або «проти» власного «Я»; і більш специфічний вимір, який реалізується в 

самоповазі, самоінтересі, очікуваному ставленні інших і ін. [46]. 

Переживання різноманітних емоцій, які супроводжують процеси 

саморозуміння, розвиває в людині ставлення до себе. Знання про себе, яке 

поєднується із самоставленням, формує самооцінку особистості. Зі 

змістовною стороною самооцінки пов’язане становлення окремої групи 

психологічних якостей, яку складають самоповага, совість, гордість. 

Емоційна сторона саморозуміння є своєрідним поєднанням загального 

емоційного ставлення до себе і власне оцінного ставлення [1]: 

3) Мотиваційно-цільовий компонент. Суть цього компонента знаходить 

вияв через самоактуалізацію. Актуалізуватися — значить ставати реальним, 

існувати фактично, а не тільки потенційно. К. Роджерс зазначав, що 

особистість має вроджене прагнення до актуалізації й ця тенденція 
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проявляється в цілеспрямованому задоволенні потреби в самоактуалізації в 

життєвій реальності індивіда [153].  

За визначенням А. Маслоу, особистості, які самоактуалізуються, 

повністю реалізують усе, на що здатні. Вони досягають намічених 

професійних вершин. Значним моментом у самоактуалізації є взяття 

відповідальності за свої дії. Самоактуалізація є постійним процесом розвитку 

власних потенційних можливостей із метою досягнення творчої 

зрілості [235]. 

На думку Л.Я. Гозмана, А. Маслоу, К. Роджерса, Ф. Перлза, 

Е. Шострома, професійна самоактуалізація є операційним аналогом 

особистісної зрілості. Високий рівень самоактуалізації сприяє досягненню 

особистості творчої зрілості. Особистості, що самоактуалізуються, — це 

люди, залучені до будь-якої справи, яка є для них чимось цінним. Усі особи 

подібного типу прагнуть реалізувати вищі цінності, які можуть бути зведені 

до чогось ще більш високого. Ці цінності є життєво важливими 

потребами [72; 76; 130; 235]. 

4) Операціональний компонент. Саморегуляція є свого роду 

розкриттям резервних можливостей людини, а отже, це розвиток творчого 

потенціалу особистості. Застосування прийомів саморегуляції передбачає 

активну вольову участь і, як наслідок, є провідною умовою становлення 

сильної, відповідальної особистості. Характеристики регуляторної системи 

людини значною мірою залежать від загального рівня її інтелектуального, 

вольового, емоційного й морального розвитку [1].  

Саморегуляцію можна розцінювати як специфічну діяльність суб’єкта, 

яка має індивідуальну структуру і стиль [43]. Індивідуальний стиль 

саморегуляції визначається взаємодією різнорівневих механізмів, які 

відповідають за реалізацію цього процесу, тобто можна говорити про 

саморегуляцію як про комплекс психотехнологій, орієнтованих на розвиток 

професійної самосвідомості особистості [43; 220]. 

Важливим і універсальним механізмом процесу саморегуляції є 
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рефлексія. Вона фіксує процес діяльності, відчужує й об’єктивізує його, а 

також робить можливим усвідомлений вплив на цей процес [42]. 

Загалом усі перелічені функціональні складники професійної 

самосвідомості між собою взаємопов’язані, і їх виокремлення можна вважати 

досить умовним. Ці компоненти реалізуються у двох планах: в об’єктивному 

плані їхнім показником є професійна майстерність, а в суб’єктивному — Я-

концепція. На професійну майстерність як цілісне утворення здійснюють 

вплив зовнішні і внутрішні умови (самоактуалізація, самопізнання, 

саморегуляція, саморозуміння), унаслідок чого змінюється Я-концепція. І 

навпаки, Я-концепція, що змінюється, впливає на професійну 

майстерність [1]. 

Учена А.В. Поддубна пропонує включити до змісту професійної 

самосвідомості такі складові частини, як усвідомлення професійної моралі; 

усвідомлення професійної моральності; усвідомлення себе як суб’єкта 

професійної діяльності; усвідомлення й оцінку відносин; усвідомлення 

власного розвитку в часовій перспективі [134]. 

Дослідник П.Є. Решетников підійшов до визначення структурної 

будови самосвідомості професіонала з погляду розуміння сутності 

діяльності, об’єктом якої завжди є дві системи: по-перше, система зовнішніх 

процесів та явищ дійсності, дій інших людей, які мають стосунок до 

досягнення поставлених цілей, і, по-друге, особистість самого суб’єкта 

діяльності. У структурі професійної самосвідомості автор виокремлює такі 

компоненти [151]:  

1. Когнітивний — уявлення особистості про саму себе, власні 

можливості та обмеження, сильні та слабкі сторони характеру.  

2. Ідентифікаційний — усвідомлення особистістю власної належності 

до представників конкретної професії, що уможливлює наслідування та 

інтеріоризацію духовних цінностей, установок, норм професійної поведінки 

та діяльності.  

3. Емоційний — ставлення особистості до себе, яке знаходить вияв у 
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самоприйнятті, самоповазі, аутосимпатії, самоінтересі, саморозумінні тощо. 

Ці особистісні утворення мають істотний вплив на поведінку фахівця.  

4. Поведінковий — позиція особистості щодо себе самої, а також щодо 

самоосвіти та самовиховання.  

5. Мотиваційно-смисловий — змога суб’єкта осмислювати оточуючу 

дійсність, встановлювати особистісний смисл діяльності та ідей, пов’язаних 

із професією. 

Є.О. Клімов у загальному вигляді характеризує структуру професійної 

самосвідомості фахівця такими положеннями [52]:  

1. усвідомлення власної належності до певної професійної спільноти;  

2. знання про ступінь своєї відповідності професійним еталонам, про 

своє місце в системі професійних ролей та на шкалі суспільних положень;  

3. знання людини про ступінь її визнання в професійній групі;  

4. знання про свої сильні і слабкі сторони, шляхи самовдосконалення, 

ймовірні зони успіхів і невдач, знання своїх індивідуальних способів 

успішної дії, своєї найбільш успішної дії, свого найбільш успішного 

«почерку», стилю в роботі; 

5. уявлення про себе та свою роботу в майбутньому. 

На думку О.Ю. Пряжникової, будова професійної самосвідомості 

включає уявлення про смисли своєї праці, конкретні цілі й завдання 

професійної діяльності, її методи та організацію, про власний формальний і 

реальний посадовий статус, про себе як члена трудового колективу, про 

перспективи професійного та особистісного розвитку, а також про власні 

реальні та ідеальні професійні якості [141].  

Крім того, О.Ю. Пряжникова виділяє функції професійної 

самосвідомості: когнітивну, спрямовану на самопізнання й пізнання 

особистістю себе в просторі соціуму; емоційну, на основі якої вибудовуються 

відносини з іншими людьми і з собою, переживаються проблеми, які 

виникають при цьому; поведінкову, яка дає змогу реалізовувати власні 

професійні та особистісні перспективи розвитку [141]. 
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Кожен компонент професійної самосвідомості має окремі 

закономірності розвитку. Перехід від одного рівня розвитку до іншого в 

процесі професійного становлення супроводжується зміною системи 

детермінант як якісної перебудови її складників [145].  

Отже, проаналізувавши різноманітні підходи до розуміння професійної 

самосвідомості, можемо говорити, що професійна самосвідомість — це 

насамперед усвідомлення людиною власної належності до певної 

професійної групи, пізнання й самооцінка професійних якостей і ставлення 

до них; це вибіркова діяльність самосвідомості особистості, яка 

підпорядкована завданням професійного самовизначення; це усвідомлення 

себе як суб’єкта власної професійної діяльності. Різні трактування поняття 

«професійна самосвідомість» відображають різні аспекти цього феномена, 

проте не суперечать одне одному, а швидше взаємодоповнюють. 

У фахівця, який має достатній рівень самосвідомості, підвищується 

впевненість у собі, задоволеність власною професією, зростає прагнення до 

самореалізації. Професійна самосвідомість формується на початкових етапах 

професійного самовизначення й надалі визначає особливості розвитку 

людини в професії та можливості її особистісної і професійної самореалізації. 

Професійна самосвідомість зазнає змін у процесі професіоналізації — вона 

розширюється, а також змінюються критерії оцінювання власних 

професійних можливостей. Отже, професійна самосвідомість є одним із 

провідних аспектів професійного розвитку особистості. 

 

 

1.3. Аналіз структури та змісту професійної самосвідомості  

працівників освіти 

 

Аналіз психолого-педагогічної літератури [1; 10; 19; 22; 28; 111; 112; 

113; 114; 166; 240] показав, що проблемі професійної свідомості та 

самосвідомості працівників освіти у фаховій літературі приділяється значна 
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увага. Це можна пояснити тим, що на сучасному етапі розвитку суспільства 

курс на інтеграцію зі світовою спільнотою зумовлює потребу зростання 

якості системи вищої педагогічної освіти до глобальних стандартів.  

Зі свого боку, це викликає стрімке підвищення вимог і до фахівців 

системи освіти, оскільки головною метою їхньої роботи є не тільки засвоєння 

учнями предметних знань, а й керування психічним розвитком дитини, 

становлення її особистості. Підготовка вчителя, який може якісно 

вирішувати ці та подібні завдання у професійній діяльності, потребує змін в 

системі вищої педагогічної освіти України, поглиблення процесів гуманізації 

та індивідуалізації освіти і вибору як пріоритетних завдань професійної 

підготовки майбутнього педагога його особистісно-професійного розвитку 

загалом і підвищення рівня професійної самосвідомості зокрема [27].  

Професійна самосвідомість визначає розвиток суб’єкта професійної 

діяльності та є обов’язковим компонентом успішного її виконання, тому 

виняткового значення набуває вивчення її специфіки і визначення 

можливостей її формування під час професійного навчання майбутніх 

педагогів. Професійна самосвідомість педагогічного працівника, як і сама 

його особистість, проходить етапи народження, формування та розвитку. 

Прояви професійної самосвідомості спостерігаються в ситуаціях професійної 

діяльності. Вони детермінують стійкі моделі професійної поведінки педагога 

й досягнення ним деякого рівня успішності діяльності [25]. 

Як зазначає О.І. Власова, педагогічна праця є одним із найскладніших 

видів людської діяльності. Ефективне її здійснення потребує наявності 

деяких психологічних якостей, а також оперування широкими й 

різнобічними професійними знаннями та вміннями, ґрунтуючись на яких 

педагог виробляє власне практичне рішення [20]. 

Специфіка професійної самосвідомості майбутнього учителя визначена 

особливостями самого фаху: за класифікацією Є.О. Клімова педагогічна 

професія належить до групи професій, в основу яких покладено процес 

міжособистісної взаємодії. У зв’язку з цим професія вчителя відзначається 
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досить значним переліком і надзвичайно високим рівнем вимог до 

моральності її представників, відповідальності за результати своєї праці, а 

також становленням у процесі діяльності за фахом педагогічного типу 

мислення та розуміння себе в професії [52]. 

У зарубіжних дослідженнях питання професійної самосвідомості 

педагога зазвичай тісно пов’язане з вивченням його Я-концепціїї та 

професійної ідентичності [204; 213; 214; 221; 241; 243; 250]. У численних 

роботах, присвячених психології вчителя, наголошується, що знання себе є 

визначальним елементом при конструюванні вчителями природи власної 

діяльності [230], а події та досвід особистого життя педагога тісно пов’язані з 

виконанням ним професійних функцій [202; 223].  

На думку бельгійського дослідника Г. Келчтерманса, до структури 

професійного «Я» педагога включені уявлення про себе, самооцінка, 

мотивація роботи за фахом, сприймання робочих завдань та майбутня 

перспектива [229]. 

Учені А. Караоліс та Дж. Філіппу при дослідженні професійної 

самосвідомості педагога вважають за необхідне розглядати такі поняття, як 

самоефективність, самооцінка, професійний обов’язок, задоволення роботою, 

орієнтація на завдання, мотивація діяльності та майбутня перспектива [227]. 

У дослідженнях Е. Хойла, П. Джона та М. Флореса наголошується, що 

професійна самосвідомість педагогів проходить процес найбільш активного 

формування саме в період професійної підготовки та подальшої роботи за 

спеціальністю [219; 226]. 

Низка вітчизняних науковців [8; 52; 74; 160] дотримуються такої ж 

думки. Зокрема, Т.Л. Миронова обґрунтовує ідею про те, що професійна 

самосвідомість розвивається під впливом фахового середовища, активної 

підготовки педагога до здійснення професійних функцій та праці в 

подальшому [107].  

Одні із перших досліджень професійної самосвідомості педагогів 

належать Г.І. Метельському, який продемонстрував принципові відмінності 
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в пізнанні вчителями не лише психологічних особливостей учнів, змісту та 

способів впливу на них, але і специфіки процесу та наслідків своєї 

діяльності, її переваг і недоліків. Автор довів, що система знань і вмінь, яку 

вчитель здобуває протягом пізнання особистості, що навчається й 

займається самопізнанням, є однією з найбільш важливих умов творчого 

вирішення педагогічних завдань і є передумовою вдосконалення педагога як 

суб’єкта праці, пізнання і спілкування [83]. 

Входження у сферу професійної діяльності породжує в молодого 

педагога потребу в розвитку нових системних якостей, прояву себе в якості 

діяльності. У зв’язку з цим виникає необхідність здійснення суб’єктних 

функцій самореалізації й саморозвитку. Це дає змогу говорити про те, що 

процес розвитку особистості від педагога-початківця до суб’єкта професійної 

діяльності не є можливим без становлення професійної 

самосвідомості [4; 224]. 

Вивчаючи особливості професійної самосвідомості педагогів, 

Л.М. Мітіна виокремила дві моделі праці вчителя [110]: 

1. Адаптивна модель, за якої в самосвідомості вчителя переважає 

схильність до підпорядкування власної педагогічної праці зовнішнім 

обставинам, наприклад, виконанню розпоряджень, алгоритмів вирішення 

професійних завдань, правил і норм; 

2. Модель професійного розвитку, яка вирізняється змогою вчителя 

вийти за межі практики, перетворити власну діяльність на предмет 

практичної трансформації й цим розширити горизонти своїх професійних 

можливостей. 

Як зазначає Л.М. Мітіна, описані моделі демонструють особливості 

перебігу професійного розвитку педагога, його імовірний і дійсний 

результат. Винятковим положенням концепції є те, що професійний розвиток 

невід’ємний від особистісного: наведені моделі є не просто моделями праці 

педагога, а рівнями розвитку його особистості. Професійний розвиток 
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учителя авторка розглядає передовсім як якісне перетворення педагогом 

власного внутрішнього світу [110]. 

Психологічний аналіз професійної самосвідомості містить питання про 

її будову, адже інформація про структуру та функції професійної 

самосвідомості потрібна для спрямованого становлення, розвитку та 

розширення самосвідомості вчителя. Структура професійної самосвідомості 

педагогічного працівника в більшості наукових досліджень представлена як 

єдність трьох аспектів: пізнавального (самопізнання); емоційно-ціннісного 

(самооцінки); дієво-вольового, регулятивного (саморегуляції), на основі яких 

виокремлено провідні компоненти професійної самосвідомості педагога [73; 

109; 152]. 

До цих компонентів належать [152]:  

1) професійна установка на педагогічну діяльність;  

2) потреба в самопізнанні (які особистісні якості майбутній учитель 

усвідомлює як необхідні й констатує їхню присутність у себе);  

3) самооцінка професійно значущих якостей;  

4) саморегуляція в розв’язанні педагогічних завдань;  

5) мотиви професійного самовдосконалення.  

Дослідник І.В. Вачков погоджується, що структура професійної 

самосвідомості вчителя відповідає структурі самосвідомості особистості 

загалом і містить такі компоненти: когнітивний, емоційний і 

поведінковий [17]: 

1) У когнітивному компоненті, на думку автора, необхідно розрізняти 

самопізнання як процес і результат — систему знань вчителя про себе, що 

переростає в «образ Я» педагога, який є узагальненою системою уявлень 

суб’єкта про себе, утвореною внаслідок процесів самоусвідомлення в трьох 

взаємодоповнюючих і взаємопроникних системах педагогічної діяльності, у 

педагогічному спілкуванні й особистісному розвитку педагога. «Образ Я» 

педагога має здебільшого когнітивний характер і є порівняно стійким 

утворенням, хоча й піддається періодичним коливанням під дією зовнішніх і 
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внутрішніх чинників. На думку І.В. Вачкова, когнітивний компонент у 

системі професійної самосвідомості студента-педагога є домінуючим [17]. 

2) Емоційний компонент професійної самосвідомості учителя 

розглядається як сукупність трьох видів ставлень [17]: 

- до системи власних педагогічних дій, цілей і способів їх 

досягнення, завдань, результатів своєї праці; 

- до системи міжособистісних взаємин з учнями, виконання 

провідних функцій педагогічного спілкування (інформаційної, соціально-

перцептивної, презентативної, інтерактивної, афективної); 

- до власних професійно важливих якостей і своєї особистості як 

професіонала загалом. 

3) Поведінковий компонент професійної самосвідомості учителя, на 

відміну від когнітивного й емоційного, описується діяльнісними проявами. 

Як зазначає І.В. Вачков, провідним психологічним механізмом цієї 

підструктури є задоволеність учителя собою та власною професійною 

діяльністю. Такий педагог не почуває тривожності чи скутості при 

спілкуванні з учнями, а розвиток його комунікативних здібностей та 

здатності до безумовного прийняття особистості дитини можливий тільки за 

існування адекватної самооцінки та позитивного самоставлення вчителя [17]. 

Схожий погляд на будову професійної самосвідомості педагога 

пропонує і Л.М. Мітіна, яка підкреслює, що змістовні характеристики 

кожної підструктури професійної самосвідомості (Я-розуміння, Я-ставлення 

і Я-поведінки) містять особливі характеристики, які зумовлюють 

саморозвиток і самоактуалізацію вчителя в професійній діяльності [110]. 

На думку дослідниці, когнітивна підструктура (Я-розуміння) 

професійної самосвідомості вчителя, зі свого боку, складається з трьох 

компонентів. Головним принципом їх виділення слугували теоретичні 

розробки А.К. Маркової, відповідно до яких роботу вчителя можна 

розглядати як єдність трьох її складників — педагогічної діяльності, 

педагогічного спілкування й особистості вчителя. Когнітивна підструктура 
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самосвідомості відповідно містить усвідомлення вчителем себе в системі 

педагогічної діяльності, у системі міжособистісних стосунків, визначених 

цією діяльністю, а також у системі його особистісного розвитку, який 

пов’язаний із діяльністю та спілкуванням. Особистісний компонент 

відповідає за осмислення себе в ситуаціях, коли професійно важливі 

особистісні якості вчителя або їхній брак є перешкодою для власної 

активності або ж, навпаки, умовою, яка сприяє самореалізації. Отже, 

особистісний компонент самосвідомості забезпечує саморозвиток фахівця, 

тобто задовольняє його потребу в самоактуалізації, розкритті й розширенні 

власних творчих можливостей. Завдяки цьому когнітивна підструктура є 

головною в процесі формування професійної самосвідомості вчителя [110]. 

В емоційно-ціннісній (афективній) підструктурі виокремлюють два 

рівні: глобальне та диференційоване самоставлення, тобто цілісне почуття 

«за» або «проти» власного «Я»; самоповага, самоінтерес, очікуване 

ставлення інших [172]. 

Підструктура самоставлення має тісний зв’язок із поведінковою 

підструктурою, і, на думку Л.М. Мітіної, її провідним психологічним 

механізмом є задоволеність учителя собою та власною професійною 

діяльністю. Під задоволеністю авторка розуміє співвідношення між 

мотиваційно-ціннісною сферою особистості вчителя й можливістю успіху 

діяльності, спрямованої на реалізацію провідних мотивів. Задоволеність 

власною професійною діяльністю потрібна вчителеві для успішного 

розвитку емоційної стійкості, підтримання емоційного тонусу, почуття 

власної гідності, гордості за себе і свою професію [110]. 

Загалом описана структура досить повно відображає компоненти 

професійної самосвідомості через складники Я-образу (Я-розуміння, Я-

ставлення, Я-поведінка), проте значення і зміст цих понять потребують 

уточнення.  
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А.К. Маркова вважає, що професійна самосвідомість учителя, тобто 

комплекс уявлень учителя про себе як про фахівця, містить такі 

складники [73]. 

1. Усвідомлення учителем норм, правил, моделі своєї професії (вимог 

до діяльності й особливостей спілкування, до особистості) як зразків для 

розуміння своїх якостей. Тут формуються основи професійного світогляду. 

Якщо педагог необізнаний щодо того, яким він має бути, як необхідно 

будувати відносини з оточуючими, то йому складно оцінити й себе. На 

основі загальної освіченості розвивається професійне кредо вчителя, його 

персональна концепція вчительської праці, яка є підґрунтям для подальшої 

професійної поведінки. 

2. Усвідомлення цих якостей в інших людей, порівняння себе з якимось 

фахівцем середньої кваліфікації ― як абстрактним, так і в образі колеги по 

професії. 

3. Урахування оцінки себе як фахівця з погляду інших людей — учнів, 

колег, керівництва, очікувань від інших. 

4. Оцінювання вчителем своїх окремих сторін, у якому виділяють 

декілька аспектів: 

а) розуміння та усвідомлення себе самого, власної педагогічної 

діяльності, спілкування й особистості (когнітивний аспект); 

б) емоційні взаємовідносини й оцінювання вчителем власних 

особливостей (емоційний аспект). Тут закладається «концепція» вчителя. 

Поступово в педагога на основі уявлень про себе в окремих педагогічних 

ситуаціях, на основі думок учнів і колег складається стійка Я-концепція, яка 

формує в нього відчуття професійної впевненості або невпевненості. 

Ґрунтуючись на цій концепції учитель оцінює все, що відбувається з ним у 

професійній діяльності; 

в) змога діяти на основі самосвідомості (поведінковий аспект), що 

говорить про конструктивність і дієвість професійної самооцінки. 
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5. Позитивне оцінювання вчителем самого себе загалом, визначення 

власних позитивних якостей, перспектив, формування позитивної Я-

концепції. У вчителя, який сприймає себе позитивно, зростає упевненість у 

собі, задоволеність своєю професією, ефективність роботи загалом. Такий 

педагог має тенденцію до самореалізації. Важливим є те, що позитивна Я-

концепція вчителя сприяє й розвитку позитивної Я-концепції учнів. 

Почуваючи себе спокійно та впевнено, учитель буде доброзичливим і 

справедливим щодо учнів. Усвідомлення недоліків власної праці та намір їх 

виправити не руйнують загальної позитивної самооцінки. Крім того, учитель, 

який має низьку професійну самооцінку переживає почуття незахищеності, 

сприймає оточуючих негативно через призму власних стресів і тривог, 

застосовує авторитарний стиль як засіб психологічного самозахисту [74]. 

Проаналізована структура досить повно описує професійну 

самосвідомість, з огляду на всі її сторони, проте залишається не зовсім ясним 

зв’язок виділених складників зі структурою самосвідомості. 

У дослідженнях В.М. Козієва професійна самосвідомість педагога 

характеризується як складний особистісний механізм, який має важливе 

значення в регулюванні діяльності вчителя. З його допомогою можливо 

надати оцінку наявних професійних досягнень та здібностей, здійснити 

планування векторів саморозвитку, становлення професійно значущих 

якостей особистості. Учений обґрунтовує зв’язок особливостей 

самосвідомості вчителя та рівня його педагогічної майстерності, а також 

робить висновок про потребу в цілеспрямованому формуванні професійної 

самосвідомості педагога [56]. 

Структура професійної самосвідомості майбутнього вчителя, 

розроблена В.М. Козієвим, містить такі компоненти [56]:  

- самоставлення та самооцінка вчителя (актуальне «Я»);  

- самооцінка вчителя щодо попередніх етапів професійного 

становлення (ретроспективне «Я»);  

- професійний ідеал учителя (ідеальне «Я»);  
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- те, як на думку вчителя його сприймають знайомі та колеги 

(рефлексивне «Я»). 

Як зазначає В.М. Козієв, провідною складовою частиною професійної 

самосвідомості вчителя є самооцінка ним професійних якостей, досягнень, а 

також визначення напрямів саморозвитку [56]. Лише у випадку, коли вчитель 

знає, якими якостями він має володіти та наскільки вони в нього розвинені, 

він може свідомо прагнути до формування та розвитку цих якостей у себе. 

Тільки знання й порівняння особистістю власних психологічних 

особливостей із тими вимогами, які висуває професійна діяльність, може 

стимулювати в майбутніх педагогів активність, спрямовану на 

самоудосконалення та самовиховання потрібних якостей. 

У дослідженнях С.В. Васьковської [14], В.П. Саврасова [160] та інших 

науковців наголошується, що становлення професійної самосвідомості 

майбутнього вчителя проходить у єдності навчальної та реальної 

педагогічної діяльності під дією формування й узагальнення досвіду 

практичних спроб як вчителя. 

Т.М. Яблонська в процесі розвитку професійної самосвідомості 

майбутніх учителів підкреслює роль педагогічної рефлексії. Авторка 

наголошує, що здатність до рефлексії є умовою функціонування професійної 

самосвідомості майбутніх представників педагогічної спільноти та 

запорукою їхнього особистісного зростання [197; 198].  

Такої ж думки доходить і І.В. Вачков [18]. На думку вченого, 

особливості рефлексії майбутнього педагога зумовлені багатьма реально-

практичними ситуаціями (під час педагогічної практики), для ефективного 

вирішення яких у студента має бути розвинена здатність до об’єктивної 

самооцінки, оцінки власної ролі в педагогічному процесі, можливостей і 

варіантів власних дій, урахування специфіки сприйняття учнями власної 

особистості. Як зазначає автор, провідним способом формування 

педагогічної рефлексії є зростання здатності педагога до самоаналізу й 

самопізнання.  
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У роботах І.В. Вачкова наголошується також на значенні впливу 

професійного середовища на розвиток професійної самосвідомості 

майбутнього педагога. Подібний вплив містить дві групи чинників [17; 18]: 

- очікування та оцінні судження представників безпосереднього 

соціального оточення майбутнього вчителя — інших студентів, викладачів, 

керівництва закладу вищої освіти, учителів школи під час проходження 

педагогічної практики; 

- власні мотиваційно-ціннісні орієнтації майбутнього педагога й 

очікування від себе як фахівця, що формуються під дією оцінювання й 

узагальнення результатів перших власних спроб практичної діяльності як 

учителя. 

У процесі професійного навчання та підготовки до подальшої 

педагогічної діяльності уявлення про професію і про себе як майбутнього 

вчителя доповнюються та розширюються. Результатом цього стає надання 

особистісного сенсу професійному навчанню, що здебільшого відбувається 

лише в студентів старших курсів. На ефективність цього процесу здійснює 

позитивний вплив активне та систематичне професійне самопізнання, яке 

спрямоване на становлення адекватного уявлення про себе як суб’єкта 

майбутньої педагогічної діяльності. Отже, професійна самосвідомість є 

обов’язковою психологічною умовою ефективності перебігу професійного 

становлення майбутнього педагога [17]. 

Як стверджує акмеологічна теорія професіоналізму, між особливостями 

самосвідомості педагога та рівнем його педагогічної майстерності існує 

тісний зв’язок [146]. І хоча педагогічна майстерність знаходить вияв саме в 

діяльності, до неї вона не зводиться, оскільки її не можна обмежити лише 

високим рівнем розвитку спеціальних узагальнених умінь. Суть майстерності 

розкривається через особистість викладача, його позицію, змогу проявляти 

творчу ініціативу через призму власної системи цінностей. Майстерність є 

виявом найвищої форми активності особистості педагога в діяльності за 

фахом, найповнішим усвідомленням та розкриттям свого професійного «Я», 
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системою властивостей особистості, які сприяють високому рівню 

самоорганізації професійної діяльності на рефлексивній основі. Усі 

складники педагогічної майстерності пов’язані між собою, для них 

характерний саморозвиток, а не тільки зростання під впливом зовнішніх 

чинників [143; 150; 178]. 

Учені С.Ю. Пащенко та Ю.Р. Мацкевич додають, що досягнення 

педагогічної майстерності неможливе без високого рівня розвитку 

професійної самосвідомості [129], а О.М. Корніяка зазначає, що 

налаштованість професіоналів на самопізнання й активне виконання 

освітньо-наукових завдань є необхідним проявом їх загального прагнення до 

самоактуалізації і саморозвитку, тобто до самоздійснення у професії [61]. 

Долучаючись до розроблення теоретико-емпіричних основ професійно-

педагогічної самосвідомості, дослідник В.П. Саврасов зазначав, що 

формування професійної самосвідомості молодого вчителя зумовлене дією 

двох чинників, одним із яких є професійні цінності, засвоєні студентами, а 

іншим є сама педагогічна діяльність за час проходження навчально-

виробничої практики, яка розкриває професійно важливі якості майбутнього 

педагога [160]. 

Подібно до попереднього автора, П.В. Лебедчук, виокремлюючи 

особливості формування професійного «Я» студентів педагогічного 

навчального закладу, за результатами власних експериментальних 

досліджень довів залежність функціонування цього феномену від системи 

особистісних цінностей майбутніх учителів, яка знаходить вияв через 

змістовні характеристики їхньої навчальної діяльності [66]. 

Співзвучні погляди відображені й у науковому доробку 

Н.М. Трушиної. Розробляючи концептуальні положення про феномен 

професійного самовизначення особистості, вона виявила, що цей процес має 

зв’язок із розвитком професійної самосвідомості майбутнього фахівця, 

основними чинниками становлення якої є ціннісні орієнтації, що визначають 

реальну професійну мотивацію індивіда [цит. за 142]. 
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Схожої точки зору дотримується й В.Г. Калашников, у дослідженнях 

якого наголошується на тісному взаємозв’язку між професійно-педагогічним 

«Я», професійною спрямованістю та ціннісними орієнтаціями студентів 

педагогічного навчального закладу. Характер такого зв’язку зумовлений 

рівнями розвитку окреслених компонентів [47]. 

Науковці Л.В. Долинська й Н.П. Максимчук, вивчаючи питання 

ціннісних орієнтацій майбутнього педагога, відкрили той факт, що 

усвідомлення майбутніми вчителями завдань, вимог професії, своїх 

особистісних характеристик і міри їхньої відповідності вимогам педагогічної 

діяльності, що є провідною умовою самоактуалізації майбутніх фахівців, 

їхнього особистісно-професійного зростання, залежить від змісту ціннісних 

орієнтацій: чим вищим є рівень самоактуалізації, тим більшою мірою вони 

розділяють професійні, духовні та моральні цінності [33]. 

У дослідженні Н.В. Кузьміної було показано, що для педагогів 

високого рівня продуктивності характерне постійне самопізнання, яке 

ґрунтується на гармонійному поєднанні всіх компонентів досвіду, пізнанні 

інших людей та себе самого (висока аутопсихологічна компетентність). Їм 

притаманні найбільш адекватна самооцінка, виняткова чутливість до переваг 

і недоліків своєї особистості та діяльності, змога усвідомити причини 

власних творчих успіхів чи невдач, здатність аналізувати й узагальнювати 

результати своєї діяльності за фахом, зіставляти їх із роботою інших 

вчителів [64]. 

З погляду А.К. Маркової, творче визначення себе як фахівця, основною 

метою якого є усвідомлення своїх професійних здібностей студентом-

педагогом та їхній подальший саморозвиток, проходить упродовж 

професійного навчання [73]. 

В.П. Саврасов, вивчаючи специфіку професійної самосвідомості 

майбутнього педагога, уявляє її як результат усвідомлення студентом 

власних професійно значущих якостей. Автор доходить висновку, що цей 

феномен може бути описаний трьома основними проявами [160]: 
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1) вираженою спрямованістю на педагогічну діяльність студента, який 

перебуває «на вході» до педагогічної системи; 

2) оволодіння студентом дисциплінами психолого-педагогічного циклу, 

системою професійних цінностей у термінах, з допомогою яких можуть бути 

усвідомлені властивості та особливості власного «Я» як професійно значущі;  

3) практичною педагогічною діяльністю, педагогічною практикою 

студента, під час якої знаходять вияв професійно важливі особливості 

особистості майбутнього вчителя, які можуть бути усвідомлені. 

У роботах Є.І. Ісаєва, С.Г. Косарецького та В.І. Слободчикова 

розроблені рівні розвитку професійної самосвідомості майбутнього 

педагога [44]: 

- об’єктний — уся увага індивіда зосереджена усередині навчально-

професійної діяльності, яку він виконує. Він не може абстрагуватися від 

дійсної ситуації й об’єктивно оцінити результати власної діяльності; 

- завданнєвий — студент ставиться до власної діяльності за фахом як 

до низки завдань — об’єктивних зовнішніх умов. Метою роботи є якомога 

ефективніше використання цих умов для досягнення навчальних цілей; 

- проблемний — студент стає суб’єктом власної роботи. Метою стає 

пошук індивідуального стилю діяльності за фахом та розгортання власних 

творчих можливостей для реалізації основних цінностей освіти. 

Оскільки професійна самосвідомість є динамічним явищем і перехід від 

позиції студента до позиції фахівця проходить поступово, то розвиток 

професійної самосвідомості майбутніх працівників освіти відбувається в 

кілька етапів. Здебільшого в наукових дослідженнях динаміки професійної 

самосвідомості майбутніх фахівців представлені етапні особливості її 

розвитку відповідно до терміну навчання студентів [34; 143]: 

І. Студентам першого курсу притаманна невиразна професійна 

самосвідомість, яка описується невизначеністю власної позиції щодо 

майбутньої професійної діяльності. Їхню діяльність визначають 

внутрішньоуніверситетські правила, порядки, викладачі та студентський 
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колектив. Мету своєї діяльності студенти розуміють як такі, що задані ззовні, 

зокрема, викладачами, а також призвичаюються до регламентації власної 

роботи.  

ІІ. Лише на другому курсі, спираючись на інтеграцію знань та уявлень 

про себе як майбутнього професіонала, оцінку своїх можливостей та 

здібностей починає розвиватись порівняно адекватна професійна 

самосвідомість. Це вже «Я» як узагальнений образ майбутнього фахівця, 

який здатен оцінити свою поведінку та дії, особистісні якості з погляду 

подальшої професійної діяльності.  

ІІІ. Протягом третього курсу активність студентів зазвичай спадає 

значною мірою, тобто знижується ефективність дії чинників, які допомагали 

в розвитку їхньої професійної самосвідомості на попередніх курсах 

(викладацький склад, соціально-психологічна специфіка академічної групи 

тощо), що пояснюється спеціалізацією, а саме першим реальним 

знайомством із майбутньою діяльністю за фахом та виникненням почуття 

розчарування через неспівпадіння реального особистісного «Я» та «Я-

реального-дієвого» з «Я-професійним-нормативним».  

IV. Протягом четвертого - п’ятого курсів розвиток професійної 

самосвідомості вирівнюється та стає зростаючим за умови, якщо в 

навчальний процес упроваджуються спеціальні психолого-педагогічні 

заходи [34; 143].  

На думку А.В. Мартинової, становлення професійної самосвідомості 

майбутнього педагога є, з одного боку, цілісним процесом формування 

системи професійних здібностей, мотивації, активізації індивідуально-

творчого самопізнання й саморозвитку особистості студента, а з іншого — 

результатом розуміння й засвоєння практичної діяльності на різних рівнях 

узагальнення у сфері соціальної взаємодії під час становлення особистості 

майбутнього педагога як самостійного суб’єкта [75]. 

Отже, можна констатувати, що у психолого-педагогічній літературі 

представлені різні аспекти проблеми професійної самосвідомості педагогів. 
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Досліджувалися суть і будова цього феномену, умови й засоби розширення 

професійної самосвідомості, специфіка становлення професійної 

самосвідомості на різних етапах роботи вчителя за фахом. Питання 

професійної самосвідомості педагогів на етапі професійної підготовки є не до 

кінця розробленим, хоча цей феномен і має свою специфіку. 

Звідси випливає, що формування професійної самосвідомості 

майбутнього вчителя як суб’єкта діяльності, яке зумовлене сукупністю 

зовнішніх і внутрішніх психологічних чинників та умов, у процесі навчання 

в закладі вищої освіти проходить ефективніше завдяки оптимізації системи 

психологічних механізмів. Показником структурної перебудови професійної 

самосвідомості майбутнього педагога є збільшення й посилення найбільш 

значущих зв’язків між психологічними механізмами та структурними 

компонентами професійної свідомості, між складниками різних сфер 

професійної самосвідомості майбутнього вчителя й між самими 

механізмами. Змістовною характеристикою психологічних механізмів є 

різна міра активності кожного з них, яка спрямована на якісні зміни 

основних структурних компонентів професійної самосвідомості 

майбутнього вчителя (професійні знання, цінності, особисті й пізнавальні 

потреби, професійна мотивація, професійна активність). 

 

 

1.4. Структурно-змістова модель професійної самосвідомості працівників 

освіти 

 

Проаналізувавши погляди науковців на сутність феноменів 

самосвідомості та професійної самосвідомості, чинників їхнього становлення 

та розвитку, а також підходи до визначення структури та змісту феномену 

професійної самосвідомості фахівців (С.А. Головко, А.О. Деркач, 

О.В. Москаленко, О.Ю. Пряжникова, П.Є. Решетников, М.А. Смірнов та ін.) і 

педагогів зокрема (І.В. Вачков, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, Л.В. Римар та ін.), 
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ми вважаємо за необхідне запропонувати власну структурно-змістову модель 

професійної самосвідомості працівників освіти (рис. 1.1.), оскільки, на нашу 

думку, згадані попередньо підходи не враховують динамічну характеристику 

її змін з розвитком професійної кваліфікації. 

Рис. 1.1. Структурно-змістова модель професійної самосвідомості 

працівників освіти 

 

З огляду на проаналізовані підходи до розгляду особливостей 

професійної самосвідомості педагогів, у структурно-змістовій моделі 

професійної самосвідомості працівників освіти нами виокремлено такі 

компоненти:  

1. Когнітивний; 

2. Емоційно-оцінний; 

3. Регулятивний; 

4. Мотиваційний; 
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5. Ціннісно-смисловий. 

Схарактеризуємо коротко зміст кожного компонента. 

1. Когнітивний компонент професійної самосвідомості працівників 

освіти полягає в знанні про себе, про свою професію, професійну спільноту, 

а також у розумінні своїх сильних та слабких сторін характеру, власних 

переваг і недоліків. У когнітивному компоненті професійної самосвідомості 

працівників освіти відображаються їхні особистісні риси та психічні 

властивості, які мають значення для професійної діяльності, тобто 

професійно важливі якості особистості фахівця.  

Цей компонент включає усвідомлення людиною себе в системі 

професійної діяльності, у системі детермінованих цією діяльністю 

міжособистісних відносин і в системі її особистісного розвитку. Поступово в 

особистості на основі уявлення про себе в окремих професійних ситуаціях та 

на основі думки колег складається стійка Я-концепція, що надає їй почуття 

професійної впевненості або невпевненості, тобто когнітивний компонент 

містить систему знань працівника освіти про себе, яка перетворюється на 

«образ Я» фахівця-педагога.  

Сюди включене й усвідомлення педагогічним працівником норм, 

правил, моделі своєї професії (вимог до педагогічної діяльності і 

спілкування, до особистості) як еталонів для усвідомлення своїх якостей. Тут 

складаються основи професійного світогляду. Якщо педагог необізнаний 

щодо того, яким він має бути, як йому варто будувати свої відносини з 

оточуючими, то йому важко оцінити й себе. Тільки в тому випадку, коли 

педагог знає, з одного боку, якими якостями він повинен володіти, а з іншого 

— якою мірою в нього розвинені ці якості, він може свідомо прагнути до 

формування й розвитку цих якостей у себе. Лише знання й зіставлення 

особистістю своїх психологічних особливостей із вимогами професійної 

діяльності може стимулювати в майбутніх педагогів активність, спрямовану 

на самоудосконалення й самовиховання необхідних якостей. На основі 

загальної освіченості складається професійне кредо вчителя, його особиста 
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концепція педагогічної праці, з якої він виходить у подальшій професійній 

поведінці. 

Під час професійного навчання майбутніх працівників освіти змістові 

складники когнітивного компонента професійної самосвідомості формуються 

в результаті усвідомлення та аналізу власних особистісних ресурсів, 

професійно важливих якостей, їхнього співставлення з вимогами професії, 

усвідомлення невідповідностей між ними, оцінки можливості чи 

неможливості усунення цих розбіжностей. Здійснюючи самопізнання, тобто 

звертаючи психічну діяльність на дослідження самого себе, людина виробляє 

свідому оцінку своїх вчинків і себе загалом. Виявлення особливостей 

процесу самопізнання має розкрити те, як людина отримує знання про себе, 

як розвиває ці знання, як із поодиноких ситуативних образів вони 

формуються в поняття, що відображають сутність людини, у якій і 

виражається ступінь її суспільної цінності. А співвіднесення знання про себе 

із соціальними вимогами й нормами дає їй можливість визначити своє місце 

в системі суспільних відносин.  

Знання, представлені в когнітивному компоненті професійної 

самосвідомості працівників освіти, можуть стимулювати в них прагнення до 

самовдосконалення, самовиховання необхідних якостей. 

2. Емоційно-оцінний компонент професійної самосвідомості 

працівників освіти позначається як самооцінка, самоставлення. Саме в них 

виражаються різні емоційні стани та переживання щодо самого себе. Сюди 

можна включити ставлення до системи своїх педагогічних дій, своїх цілей і 

завдань, способів досягнення цих цілей, результатів своєї праці; ставлення до 

системи міжособистісних взаємин з учнями, реалізації основних функцій 

педагогічного спілкування, а також ставлення до своїх професійно значущих 

якостей і власної особистості як професіонала. 

В емоційному ставленні до себе розрізняють оцінку людиною своїх 

сьогоднішніх можливостей, попередніх і майбутніх досягнень, а також 

оцінку того, що думають про неї інші. Самооцінка впливає на ефективність 
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особистості, вона є важливим складником механізму саморегуляції 

поведінки. Без самооцінки неможливий процес самовдосконалення та 

самореалізації. Найбільш важливим є формування позитивної самооцінки у 

цілому. У професіонала, який позитивно сприймає себе, підвищується 

упевненість у собі, задоволеність своєю професією, ефективність роботи 

загалом. Така особистість прагне до самореалізації. 

Конструкт самоставлення відображає рівень прийняття себе як 

професіонала, що знаходить вияв у стилях поведінки, у спілкуванні та 

взаєминах з іншими. Переживання різних емоцій, які супроводжують 

процеси саморозуміння, формує в людині ставлення до себе.  

Знання про себе, поєднане з певним самоставленням, утворює 

самооцінку особистості. Зі змістовною стороною самооцінки пов’язаний 

розвиток особливої групи психологічних якостей — самоповага, совість, 

гордість. Емоційна сторона саморозуміння є поєднанням загального 

емоційного ставлення до себе і ставлення власне оцінного. 

3. Регулятивний компонент професійної самосвідомості 

працівників освіти ми розуміємо як саморегуляцію в розв’язанні 

педагогічних завдань, а також потенційні поведінкові реакції в ситуаціях 

професійної діяльності. Можна сказати, що це здатність фахівця діяти на 

основі знань про себе і ставлення до себе. Вона реалізується в 

цілеспрямованих діях, спрямованих на розкриття професійних інтересів та 

досягнення ефективних результатів професійної діяльності. 

Регулятивний компонент професійної самосвідомості педагога 

характеризується діяльнісними проявами. Саморегуляція — це розкриття 

резервних можливостей людини, а, отже, розвиток творчого потенціалу 

працівника освіти. Застосування прийомів саморегуляції передбачає активну 

вольову участь і, як наслідок, є передумовою формування сильної, 

відповідальної особистості фахівця. Характеристики регулятивного 

компонента істотно залежать від загального рівня її інтелектуального, 

вольового, емоційного й морального розвитку. Високий рівень розвитку 
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саморегуляції, який об’єктивно виражається в тонкості, диференційованості 

й адекватності всіх усвідомлених інтелектуальних, емоційних, поведінкових 

реакцій, вчинків, вербальних проявів і т.ін., дає підставу припускати й 

наявність досить зрілого стану розвитку самосвідомості загалом. Можна 

сказати, що найбільш складні форми саморегуляції виникають як 

завершальний етап самоусвідомлення особистості педагога. 

4. Мотиваційний компонент професійної самосвідомості 

працівників освіти є головним джерелом закономірного взаємозв’язку її 

змістових аспектів і надає професійній самосвідомості як системі ознак 

динамічності. Він включає відповідні мотиви професійного 

самовдосконалення та досягнення успіху в діяльності. 

Мотиваційний компонент доцільно розглядати як динамічну систему 

потреб і мотивів, інтересів та ідеалів; розуміння і внутрішнє прийняття цілей 

і завдань професійної діяльності; інтерес до своєї професії, задоволеність 

професійним вибором, бажання працювати за спеціальністю; наявність 

професійних цілей та позитивних очікувань щодо професійної самореалізації.  

Цей компонент спрямований на забезпечення принципу мотивації 

фахової підготовки, який передбачає цілеспрямоване формування в 

майбутніх фахівців не тільки мотивації професійної діяльності, але й 

мотивації професійного саморозвитку, мотивації становлення та розвитку 

професійної самосвідомості. 

Завдяки спрямованості, стійким мотивам у процесі професійного 

навчання в студентів формуються відповідні здібності, а успішність навчання 

залежить не тільки від особистісних особливостей, а й від мотиваційної 

структури.  

Мотиваційний компонент пов’язаний із самоактуалізацією. Прагнення 

до неї проявляється в цілеспрямованому задоволенні потреби реалізації в 

життєвій реальності. Самоактуалізовані особистості повністю реалізують усе, 

на що здатні, досягають намічених професійних вершин. Важливим 

моментом самоактуалізації є прийняття відповідальності за свої дії, адже 
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самоактуалізація — це постійний процес розвитку своїх потенційних 

можливостей із метою досягнення творчої зрілості. 

Отже, мотиваційний компонент самосвідомості забезпечує розвиток 

майбутнього фахівця, тобто реалізує потребу особистості в самоактуалізації, 

досягненні успіху в професійній діяльності та вершин у кар’єрі.  

5. Ціннісно-смисловий компонент професійної самосвідомості 

працівників освіти конкретизується в здатності фахівця усвідомлювати 

навколишню дійсність та себе у професії, вбачати цінність у професії, 

надавати особистісний смисл діяльності за фахом та всьому, що стосується 

професії. Цінності та ціннісні орієнтації педагогічних працівників не тільки 

допомагають визначитись у професійній сфері, а і є детермінантами 

становлення професійної самосвідомості педагогічних працівників. Сюди 

включене осмислення себе в ситуаціях, коли професійно значущі особистісні 

якості вчителя або їхня відсутність стають перешкодою на шляху власної 

активності або, навпаки, як умова, що полегшує самореалізацію.  

Також компонент містить уявлення про смисли своєї праці й систему 

особистісних цінностей майбутніх учителів, яка позначається на змістовних 

характеристиках їхньої навчальної діяльності, адже між професійним Я 

педагога, професійною спрямованістю та ціннісними орієнтаціями студентів 

педагогічного закладу освіти є тісний взаємозв’язок. Засвоєні студентами 

професійні цінності є чинником, що зумовлює становлення професійної 

самосвідомості молодого педагога. 

Усвідомлення майбутніми педагогами завдань, вимог професії, власних 

особистісних характеристик і їхньої відповідності вимогам учительської 

діяльності, що є важливою умовою самоактуалізації майбутніх фахівців, 

їхнього особистісно-професійного зростання, визначається змістом ціннісних 

орієнтацій: чим вищий рівень самоактуалізації, тим більше вони приймають 

професійні, моральні та духовні цінності. 

Упродовж професійного навчання й підготовки до педагогічної 

діяльності уявлення про професію і про себе як майбутнього вчителя 
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поповнюються й розширюються, результатом цього є встановлення 

особистісного сенсу професійного навчання, яке відбувається в більшості 

студентів лише на старших курсах і є рушійною силою розвитку професійної 

самосвідомості. На ефективність цього процесу позитивно впливає активне й 

систематичне професійне самопізнання, спрямоване на формування 

адекватного уявлення про себе як суб’єкта майбутньої педагогічної 

діяльності.  

 

Відповідно до розробленої нами структурно-змістової моделі 

професійної самосвідомості працівників світи схарактеризуємо критерії 

вираженості кожного з компонентів на трьох рівнях — високому, середньому 

та низькому. 

І. Когнітивний компонент. Високий рівень розвитку — високий 

рівень розуміння себе як фахівця, самостійність у професійній діяльності, 

самопослідовність, високий рівень самоінтересу та самоповаги, постійна 

готовність до самопізнання. Високий рівень знань про себе, про свою 

професію, професійну спільноту, а також розуміння своїх сильних та слабких 

сторін характеру, власних переваг і недоліків. Високий рівень розвитку 

професійно важливих якостей. Високий рівень усвідомлення себе в системі 

професійної діяльності та визначених цією діяльністю міжособистісних 

відносинах.  

Середній рівень розвитку — розуміння себе як фахівця, деяка 

несамостійність у професійній діяльності, самопослідовність, середній рівень 

самоінтересу та самоповаги, середній рівень готовності до самопізнання. 

Часткові знання про себе, про свою професію, професійну спільноту, а також 

неповне розуміння своїх сильних та слабких сторін характеру, власних 

переваг і недоліків. Середній рівень розвитку професійно важливих якостей. 

Середній рівень усвідомлення себе в системі професійної діяльності та 

визначених цією діяльністю міжособистісних відносинах. 
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Низький рівень розвитку — низький рівень розуміння себе як фахівця, 

несамостійність у професійній діяльності, непослідовність, знижений рівень 

самоінтересу та самоповаги, неготовність до самопізнання. Низький рівень 

знань про себе, про свою професію, професійну спільноту, нерозуміння своїх 

сильних та слабких сторін характеру, власних переваг і недоліків. Низький 

рівень розвитку професійно важливих якостей. Низький рівень усвідомлення 

себе в системі професійної діяльності та визначених цією діяльністю 

міжособистісних відносинах.  

ІІ. Емоційно-оцінний компонент. Високий рівень розвитку — 

позитивне ставлення до себе як фахівця, високий рівень аутосимпатії, 

очікування позитивного ставлення від колег, впевненість у власній цікавості 

як професіонала для інших, позитивне самоприйняття, низький рівень 

самозвинувачення. Задоволеність собою як спеціалістом. 

Середній рівень розвитку — переважно позитивне ставлення до себе 

як фахівця, середній рівень аутосимпатії, очікування здебільшого 

позитивного ставлення від колег, невисока впевненість у власній цікавості 

для інших, переважно позитивне самоприйняття й саморозуміння, 

періодична схильність до самозвинувачення в професійній сфері. 

Низький рівень розвитку — негативне ставлення до себе як фахівця, 

знижений рівень аутосимпатії, очікування негативного ставлення від колег, 

невпевненість у власній цікавості для інших, негативне самоприйняття, 

високий рівень самозвинувачення. Незадоволеність собою як спеціалістом. 

ІІІ. Регулятивний компонент. Високий рівень розвитку — висока 

активність у професійній діяльності, розвинуті вольові сторони особистості, 

здатність контролювати власне життя, вільно приймати професійні рішення і 

втілювати їх. Відсутність імпульсивності в професійній активності, достатній 

самоконтроль, здатність дотримуватися обраної лінії поведінки, незалежність 

від зовнішніх обставин та умов, високий рівень впевненості в собі як 

фахівцеві та впевнена професійна поведінка. 
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Середній рівень розвитку — помірна активність у професійній 

діяльності, достатньо розвинуті вольові сторони особистості, змога 

контролювати власне життя та приймати рішення, які майже завжди 

втілюються в професійній активності. Достатній самоконтроль, проте й певна 

імпульсивність у поведінці. Середній рівень впевненості в собі як фахівцеві 

та здебільшого впевнена професійна поведінка. 

Низький рівень розвитку — низька активність у професійній 

діяльності, недостатньо розвинуті вольові сторони особистості, нездатність 

контролювати власне життя, вільно приймати рішення і втілювати їх у 

професійній активності. Імпульсивність у поведінці, недостатній 

самоконтроль, нездатність дотримуватися обраної лінії поведінки. 

Залежність від зовнішніх обставин та умов, знижений рівень впевненості в 

собі як фахівцеві та впевнена професійна поведінка. 

IV. Мотиваційний компонент. Високий рівень розвитку — здатність 

ставити перед собою чітку мету та слідувати їй, високий рівень прагнення 

досягти успіху в діяльності. Висока наполегливість. Можлива підвищена 

самокритичність до власних можливостей, надмірне хвилювання та страх 

зазнати невдачі. Невисока готовність до ризику. Імовірність втрати віри в 

досягнення бажаного. Схильність сильно захоплюватися роботою, постійне 

прагнення зробити справу краще, ніж раніше, нездатність погано працювати, 

потреба знаходити нові прийоми роботи у виконанні звичайних справ. 

Середній рівень розвитку — здатність йти на ризик середнього рівня 

для досягнення бажаного, схильність орієнтуватися переважно на власні 

сили, гнучко й наполегливо досягати поставленої мети в житті і професійній 

діяльності. Відсутність страху ризикувати та скованості у своїх діях, а також 

хвилювання щодо можливих невдач у професійній сфері. Помірна 

наполегливість у досягненні своїх цілей, зокрема, й у професійній діяльності. 

Низький рівень розвитку — відсутність прагнення досягти успіху та 

схильності докладати власних зусиль у праці. Пасивне ставлення до життя та 

власної професії. Відсутність наполегливості в діяльності. Висока схильність 
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до ризику в роботі. Задоволеність досягнутим та відсутність прагнення в 

будь-якому випадку пережити задоволення від життєвих та професійних 

здобутків. Можливість задовольнятися легким успіхом та простими 

завданнями в професійній діяльності, відсутність захопленння роботою. 

V. Ціннісно-смисловий компонент. Високий рівень розвитку — 

високий рівень осмисленості життя, наявність цілей у майбутньому, 

спрямованість на розвиток у професійній діяльності, особиста 

відповідальність за реалізацію життєвих планів, активна позиція в житті та 

діяльності. Сприймання процесу життя й діяльності як наповненого змістом. 

Свобода вибору, здатність будувати життя та діяльність згідно з власними 

цілями й уявленнями про їхній сенс. Наявність власних смислових настанов. 

Високий ступінь розуміння власного життя та професійного шляху. Високий 

рівень цілеспрямованості. 

Середній рівень розвитку — середній рівень осмисленості життя, 

наявність цілей у майбутньому. Переважна орієнтація на розвиток у 

професійній діяльності. Середній рівень розвитку прагнення брати 

відповідальність за реалізацію життєвих планів. Здебільшого активна позиція 

в житті і професійній діяльності. Сприймання життя й діяльності переважно 

як наповнених змістом. Переважна орієнтація на власні смислові настанови в 

життєвих вчинках, проте імовірність дій на противагу визначеним життєвим 

смислам. Середній ступінь цілеспрямованості. Середній ступінь розуміння 

власного життя та професійного шляху. 

Низький рівень розвитку — низький рівень осмисленості життя, 

відсутність цілей у майбутньому, спрямованість на економію сил у 

професійній діяльності, небажання брати на себе відповідальність за 

реалізацію життєвих та професійних планів, пасивна позиція в житті та 

діяльності. Сприймання процесу життя й діяльності як позбавлених змісту. 

Відсутність свободи вибору, нездатність будувати життя згідно з власними 

цілями й уявленнями про їхній сенс. Низький ступінь розуміння власного 

життя. Відсутність провідних смислових настанов, які регулюють 
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становлення як особистостей. Ситуативність вчинків і професійних виборів, 

що не підкоряються загальній життєвій логіці. Недиференційоване ставлення 

до життя та дифузність смислової сфери, мінливість соціальної поведінки, 

що виражається й у проблемах життєвого самовизначення, бачення себе в 

професії та сфері діяльності. 

На основі розробленої моделі та визначених критеріїв була побудована 

структура емпіричного дослідження особливостей розвитку професійної 

самосвідомості працівників освіти, яка описана в наступній частині роботи. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Феномен самосвідомості визначають як усвідомленням людиною 

самої себе як члена суспільства, своїх взаємин із навколишнім світом, 

іншими людьми, своїх дій і вчинків, думок і почуттів, усього різноманіття 

якостей особистості. Самосвідомість має трикомпонентну структуру, яка 

включає: 1) когнітивний (образ «Я», або «Я-концепція», уявлення про себе, 

знання про своє «Я»); 2) емоційно-оцінний (самооцінка, самоставлення, 

самоповага, самоприйняття тощо); 3) регулятивний (саморегуляція, 

самоконтроль, самоствердження, саморозвиток, самовдосконалення тощо) 

компоненти.  

2. У структурі професійної самосвідомості педагога різні дослідники 

виокремлюють три компоненти (когнітивний, афективний і поведінковий), 

або ж чотири компоненти — когнітивний (самопізнання), емоційний 

(саморозуміння), мотиваційно-цільовий (самоактуалізація) та 

операціональний (саморегуляція). Професійна самосвідомість є проєкцією 

всіх структурних компонентів самосвідомості на професійну діяльність; це 

усвідомлення суб’єктом професійної діяльності себе та своєї належності до 

певної професійної групи, пізнання й самооцінка професійних якостей і 

ставлення до них. Вона розвивається на початкових етапах професійного 
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самовизначення й у подальшому визначає специфіку просування людини в 

професії та можливості її особистісної і професійної самореалізації.  

3. Оскільки в описаних раніше структурних моделях професійної 

самосвідомості не врахована динамічна характеристика її змін з розвитком 

професійної кваліфікації, з метою розширення і уточнення уявлень про цей 

феномен розроблено власну структурно-змістову модель професійної 

самосвідомості працівників освіти, яка містить 5 компонентів: когнітивний, 

емоційно-оцінний, регулятивний, мотиваційний та ціннісно-смисловий. У цій 

моделі окрім компонентів, які традиційно виділяються у структурі 

професійної самосвідомості, виокремлені мотиваційний і ціннісно-смисловий 

компоненти. Мотиваційний компонент дає змогу побачити динаміку у 

процесі розвитку професійної самосвідомості, а ціннісно-смисловий 

характеризує здатність фахівця усвідомлювати навколишню дійсність та себе 

у професії, вбачати цінність у професії, надавати особистісний смисл 

діяльності за фахом, що є рушійною силою розвитку професійної 

самосвідомості. 

З метою оцінки сформованості кожного компонента запропоновано 

трирівневу вираженість кожного із них на високому, середньому та низькому 

рівнях. 

 

Зміст першого розділу дисертації відображено в таких публікаціях 

автора: [81; 88; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 101; 102; 103]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ  

У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

2.1. Організація та методи емпіричного дослідження особливостей 

розвитку професійної самосвідомості працівників освіти 

 

Специфіка діяльності працівників освіти вимагає вивчення 

психологічних особливостей розвитку їхньої професійної самосвідомості, 

оскільки дослідження компонентів структури самосвідомості та динаміки 

їхнього розвитку дає змогу визначити провідні чинники формування 

особистості фахівця, здатного успішно здійснювати професійну діяльність. 

На нашу думку, науковий інтерес становить емпіричне вивчення 

особливостей розвитку професійної самосвідомості працівників освіти. На 

основі запропонованої нами структурно-змістової моделі професійної 

самосвідомості працівників освіти (рис. 1.1.) та визначених критеріїв була 

побудована структура емпіричного дослідження особливостей розвитку 

професійної самосвідомості працівників освіти. Зважаючи на системну 

природу феномену самосвідомості та складність вияву її емпіричних 

показників, ми вважаємо за необхідне використання комплексної методики, 

яка дає змогу дослідити професійну самосвідомість досліджуваних, зокрема 

специфіку їхнього саморозуміння, самооцінки, самоставлення та 

саморегуляції; мотивацію на успіх у діяльності, ступінь вираженості потреби 

в досягненні професійної мети й досягнень у цілому, а також смисло-життєві 

орієнтації та особливості осмислення себе в професії.  

Співвіднісши запропоновану комплексну методику з обґрунтованою 

нами моделлю, подамо методичний комплекс дослідження в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1. 

Методичний комплекс емпіричного дослідження особливостей 

розвитку професійної самосвідомості працівників освіти 

№ 

п/п 

Компоненти 

професійної 

самосвідомості 

працівників освіти 

Методики дослідження  

1. Когнітивний 

компонент 

Тест-опитувальник самоставлення (за 

В.В. Століним, С.Р. Пантелєєвим) — шкали 

«Самоповага», «Самоінтерес», «Самоінтерес (як 

установка на ті або інші внутрішні дії щодо 

власного «Я»)», «Саморозуміння». 

2. Емоційно-оцінний 

компонент 

1. Тест-опитувальник самоставлення (за 

В.В. Століним, С.Р. Пантелєєвим) — шкали 

«Глобальне самоставлення», «Аутосимпатія», 

«Очікуване ставлення від інших», «Ставлення 

інших», «Самоприйняття»; 

2. Методика «Особистісний диференціал» 

(варіант, адаптований у НДІ ім. В.М. Бехтерєва) 

— шкала «Оцінка». 

3. Регулятивний 

компонент 

1. Тест-опитувальник самоставлення (за 

В.В. Століним, С.Р. Пантелєєвим) — шкали 

«Самовпевненість», «Самозвинувачення», 

«Самокерівництво, самопослідовність»; 

2. Методика «Особистісний диференціал» 

(варіант, адаптований у НДІ ім. В.М. Бехтерєва) 

— шкали «Сила», «Активність». 

4. Мотиваційний 

компонент 

1. Методика діагностики особистості на 

мотивацію до успіху (за Т. Елерсом); 

2. Тест-опитувальник «Потреба в досягненні 

мети» (за Ю.М. Орловим). 

5. Ціннісно-смисловий 

компонент 

Методика діагностики смисло-життєвих 

орієнтацій (СЖО, за Дж. Крамбом і 

Л. Махоліком, адаптація Д.О. Леонтьєва). 



85 

Перейдемо до обґрунтування вибраних методик дослідження. 

1. Тест-опитувальник самоставлення (за В.В. Століним, 

С.Р. Пантелєєвим). Використання цієї методики в емпіричному дослідженні 

мало на меті вивчення уявлень працівників освіти про себе як особистість та 

фахівця, про свої професійно важливі особистісні якості та особливості 

ставлення до себе, оцінити ступінь саморозуміння та самоприйняття. 

2. Методика діагностики смисло-життєвих орієнтацій (СЖО, за 

Дж. Крамбом і Л. Махоліком, адаптація Д.О. Леонтьєва). Внесення цієї 

методики до програми емпіричного дослідження мало на меті оцінку 

здатності фахівця осмислювати оточуючу дійсність та своє місце в професії, 

встановлювати особистісний смисл професійної діяльності. 

3. Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху (за 

Т. Елерсом). Використання цієї методики у проведенні емпіричного 

дослідження передбачало аналіз мотиваційної спрямованості працівників 

освіти на досягнення успіху в професійній діяльності та професійного 

вдосконалення. 

4. Тест-опитувальник «Потреба в досягненні мети» (за 

Ю.М. Орловим). Застосування цієї методики в емпіричному дослідженні було 

спрямоване на вимірювання потреби працівників освіти в досягненні мети й 

досягнень загалом. 

5. Методика «Особистісний диференціал» (варіант, адаптований у 

НДІ ім. В.М. Бехтерєва). Використання цієї методики у проведенні 

емпіричного дослідження передбачало вивчення властивостей 

самосвідомості працівників освіти, конкретизованих у показниках 

самоповаги, ступені критичного ставлення до себе, розвитку вольових сторін 

особистості.  

Розкриємо обраний методичний апарат більш детально. 

Методика 1. Тест-опитувальник самоставлення (за В.В. Століним, 

С.Р. Пантелєєвим) [122]. Тест-опитувальник побудований згідно з 

розробленою В.В. Століним ієрархічною моделлю структури самоставлення 
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й дає змогу виявити три рівні самоставлення фахівців, відмінні за ступенем 

узагальненості: 1) глобальне самоставлення; 2) самоставлення, 

диференційоване за самоповагою, аутосимпатією, самоінтересом і 

очікуванням ставлення до себе; 3) рівень конкретних дій (готовності до них) 

щодо свого «Я». Опитувальник включає такі шкали: 

1) Шкала S — глобальне самоставлення — вимірює інтегральне 

відчуття «за» або «проти» власного «Я» досліджуваного, тобто внутрішньо 

недиференційоване відчуття «за» чи «проти» самого себе. 

2) Шкала I — самоповага — шкала з 15 пунктів, що об’єднали 

твердження, які стосуються «внутрішньої послідовності», «саморозуміння», 

«самовпевненості». Йдеться про той аспект самоставлення, який емоційно і 

змістовно об’єднує віру у свої сили, здібності, енергію, самостійність, оцінку 

своїх можливостей, здатність контролювати власне життя й бути 

самопослідовним, розуміння самого себе. 

3) Шкала II — аутосимпатія — шкала з 16 пунктів, що об’єднує 

питання, у яких відображається дружність чи ворожість до власного «Я». До 

шкали увійшли пункти, що стосуються «самоприйняття», 

«самозвинувачення». У змістовному плані ця шкала на позитивному полюсі 

об’єднує схвалення себе в цілому і в істотних частинах, довіру до себе й 

позитивну самооцінку, на негативному полюсі, — бачення в собі переважно 

недоліків, низьку самооцінку, готовність до самозвинувачення. Пункти 

свідчать про такі емоційні реакції на себе, як роздратування, презирство, 

знущання, винесення самовироків («так тобі й треба»). 

4) Шкала III — очікуване ставлення від інших — шкала з 13 пунктів, 

що відображають очікування позитивного або негативного ставлення 

оточуючих до себе. 

5) Шкала IV — самоінтерес — шкала з 8 пунктів, яка відображає міру 

близькості до самого себе, зокрема, інтерес до власних думок і відчуттів, 

готовність спілкуватися із собою «на рівних», упевненість у своїй цікавості 

для інших. 
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Опитувальник містить також сім шкал, спрямованих на вимірювання 

вираженості установки на ті або інші внутрішні дії щодо «Я» 

досліджуваного: 1) самовпевненість; 2) ставлення інших; 3) самоприйняття; 

4) самокерівництво, самопослідовність; 5) самозвинувачення; 6) самоінтерес; 

7) саморозуміння. 

Методика 2. Методика діагностики смисло-життєвих орієнтацій 

(СЖО, за Дж. Крамбом і Л. Махоліком, адаптація Д.О. Леонтьєва) [67]. 

Методика дає змогу оцінити «джерело» сенсу життя, який може бути 

знайдений людиною або в майбутньому (цілі), або в сьогоденні (процес) або 

минулому (результат), або у всіх трьох складових частинах життя. Тест СЖО 

містить 20 пар протилежних тверджень, що відображають уявлення про 

чинники свідомості життя особистості. Поряд із загальним показником 

осмисленості життя, представлена методика містить також п’ять субшкал:  

1. Цілі в житті. Бали за цією шкалою характеризують наявність або 

відсутність у житті випробуваного цілей у майбутньому, які надають життю 

осмисленість, спрямованість і часову перспективу. Низькі бали за цією 

шкалою навіть при загальному високому рівні ОЖ будуть властиві людині, 

яка живе сьогоднішнім або вчорашнім днем. Водночас високі бали за цією 

шкалою можуть характеризувати не тільки цілеспрямовану людину, а й ту, 

плани якої не мають реальної опори в сьогоденні й не підкріплюються 

особистою відповідальністю за їхню реалізацію. Ці два випадки нескладно 

розрізнити, з огляду на показники за іншими шкалами СЖО. 

2. Процес життя, або інтерес і емоційна насиченість життя. Зміст 

цієї шкали збігається з теорією, що єдиний сенс життя полягає в тому, щоби 

жити. Цей показник говорить про те, чи сприймає випробовуваний процес 

свого життя як цікавий, емоційно насичений і наповнений змістом. Високі 

бали за цією шкалою й низькі за іншими будуть характеризувати гедоніста, 

який живе сьогоднішнім днем. Низькі бали за цією шкалою — ознака 

незадоволеності своїм життям у сьогоденні; водночас йому можуть надавати 

повноцінного сенсу спогади про минуле або націленість на майбутнє. 
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3. Результативність життя, або задоволеність самореалізацією. Бали 

за цією шкалою відображають оцінку пройденого відрізку життя, відчуття 

того, наскільки продуктивною й осмисленою була прожита його частина. 

Високі бали за цією шкалою й низькі за іншими будуть характеризувати 

людину, яка доживає своє життя, у якої все в минулому, але минуле здатне 

надати сенс залишку життя. Низькі бали свідчать про незадоволеність 

прожитою частиною життя. 

4. Локус контролю-Я ( Я ― господар життя). Високі бали 

відповідають уявленню про себе як про сильну особистість, яка має достатню 

свободу вибору, щоби побудувати своє життя згідно зі своїми цілями й 

уявленнями про його сенс. Низькі бали свідчать про невіру у свої сили 

контролювати події власного життя. 

5. Локус контролю-життя, або керованість життям. За високих 

балів можна говорити про переконання в тому, що людина здатна 

контролювати своє життя, вільно приймати рішення і втілювати їх у життя. 

Низькі бали свідчать про фаталізм, переконаність у тому, що життя людини 

непідвладне свідомому контролю, а свобода вибору ілюзорна й безглуздо 

що-небудь загадувати на майбутнє. 

Методика 3. Методика діагностики особистості на мотивацію до 

успіху (за Т. Елерсом) [105]. Тест призначений для діагностики 

мотиваційної спрямованості особистості на досягнення успіху. Стимульний 

матеріал складається з 41 твердження, на які випробуваному необхідно дати 

один із 2-х варіантів відповідей («так» чи «ні»). Тест належить до 

моношкальних методик. Ступінь вираженості мотивації до успіху оцінюється 

кількістю балів, які збігаються з ключем. 

Дослідження показали, що люди з помірно високою орієнтацією на 

успіх надають перевагу середньому рівню ризику. Ті ж, хто побоюються 

невдач, надають перевагу малому чи, навпаки, надто завеликому рівню 

ризику. Чим вища мотивація людини до успіху — досягнення мети, тим 

нижчий показник готовності до ризику. Водночас мотивація до успіху 
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впливає й на сподівання на успіх: при сильній мотивації до успіху надії на 

успіх зазвичай більш, ніж при слабкій. До того ж людям, мотивованим на 

успіх і тим, що мають великі надії на нього, притаманно уникати великого 

ризику. 

Ті, хто сильно мотивований на успіх і має високу готовність до ризику, 

рідше потрапляють у незручні ситуації, ніж ті люди, що мають високу 

готовність до ризику, але високу мотивацію до уникнення невдач (захист). І 

навпаки, коли в людини є висока мотивація до уникнення невдач, це є 

перешкодою мотивації до успіху — досягнення мети. 

Методика 4. Тест-опитувальник «Потреба в досягненні мети» (за 

Ю.М. Орловим) [37]. Методика включає в себе 23 питання і 

використовується для вимірювання потреби в досягненні мети, успіху й у 

цілому досягнень.  

Шкала оцінки потреби в досягненні успіху довела свою ефективність у 

підборі кадрів, оцінці мотивації праці, роботі з резервами кадрів, супроводі 

резерву кадрів на висунення, діагностиці якостей, необхідних керівнику, у 

психології спорту та інших сферах. Мотивація досягнення (успіху, мети) 

виражається в прагненні до поліпшення результатів, наполегливості в 

досягненні своїх цілей, і здійснює вплив на все людське життя. 

Особи з високим рівнем потреби в досягненні відрізняються такими 

рисами: наполегливістю в досягненні своїх цілей; незадоволеністю 

досягнутим; постійним прагненням зробити справу краще, ніж раніше; 

схильністю сильно захоплюватися роботою; прагненням у будь-якому 

випадку пережити задоволення успіху; нездатністю погано працювати; 

потребою винаходити нові прийоми роботи у виконанні звичайних справ; 

відсутністю духу суперництва, бажанням, щоб і інші разом із ними пережили 

успіх і досягнення результату; незадоволеністю легким успіхом і 

несподіваною легкістю завдання; готовністю прийняти допомогу й 

допомагати іншим при вирішенні важких завдань, щоби спільно пережити 

радість успіху. 
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Методика 5. Методика «Особистісний диференціал» (варіант, 

адаптований у НДІ ім. В.М. Бехтерєва) [106]. Методика особистісного 

диференціала (ОД) була розроблена за принципом семантичного 

диференціала Ч. Осгуда. В ОД відібрано 21 особистісну рису. 

При інтерпретації даних, отриманих за допомогою ОД, завжди 

необхідно пам’ятати про те, що в них відбиваються суб’єктивні, емоційно-

смислові уявлення людини про себе та інших людей, її ставлення, які можуть 

лише частково відповідати реальному стану справ, але часто самі по собі 

мають першочергове значення. ОД може використовуватися у всіх тих 

випадках, коли необхідно отримати інформацію про суб’єктивні аспекти 

ставлення випробуваного до себе або до інших людей.  

Значення фактора Оцінки (О) свідчать про рівень самоповаги. Високі 

значення цього фактора говорять про те, що випробуваний приймає себе як 

особистість, схильний усвідомлювати себе як носія позитивних, соціально 

бажаних характеристик, у певному сенсі задоволений собою. Низькі значення 

фактора О вказують на критичне ставлення людини до самої себе, її 

незадоволеність власною поведінкою, рівнем досягнень, особливостями 

особистості, на недостатній рівень прийняття самої себе. Особливо низькі 

значення цього фактора свідчать про можливі невротичні або інші проблеми, 

пов’язані з відчуттям малої цінності своєї особистості. 

Фактор Сили (С) свідчить про розвиток вольових сторін особистості, як 

вони усвідомлюються самим піддослідним. Його високі значення говорять 

про впевненість у собі, незалежність, схильність розраховувати на власні 

сили у важких ситуаціях. Низькі значення свідчать про недостатній 

самоконтроль, нездатність дотримуватися прийнятої лінії поведінки, 

залежності від зовнішніх обставин і оцінок. Особливо низькі оцінки свідчать 

і вказують на астенізацію і тривожність. 

Фактор Активності (А) інтерпретується як свідчення 

екстравертованості особистості. Позитивні (+) значення вказують на високу 
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активність, товариськість, імпульсивність; негативні (-) ― на 

інтровертованість, певну пасивність, спокійні емоційні реакції. 

 

Обрані нами методики відповідають вимогам стандартизації, 

валідності, надійності та співвідносяться з метою роботи й завданнями 

дослідження. Бланки методик психодіагностики подано в додатках (див. 

Додаток А). 

Розглянемо особливості організації та етапи дослідження. Вивчення 

особливостей професійної самосвідомості працівників освіти проводилось 

автором у 2013-2018 роках на базі Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка та Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського. 

Дослідження здійснювалось упродовж трьох основних етапів, у зв’язку з 

поставленими теоретичними та практичними завданнями: 

І. На першому етапі вивчалися наукові психологічні, педагогічні та 

філософські джерела задля міждисциплінарного осмислення сутності 

феномену самосвідомості та професійної самосвідомості; аналізувалися 

принципи та умови формування професійної самосвідомості в структурі 

особистості працівників освіти; були окреслені загальна концепція, мета, 

гіпотеза та завдання дослідження, здійснений підбір психодіагностичних 

методик, а також пошук досліджуваної вибірки.  

ІІ. На другому етапі розроблялися організаційно-методичні засади 

емпіричного дослідження; здійснювалися пілотажні розвідки з метою 

виявлення реального стану розвитку професійної самосвідомості працівників 

освіти та майбутніх освітян, а також було проведене емпіричне дослідження з 

використанням комплексу методик. При проходженні дослідження учасники 

отримували індивідуальний примірник стимульного матеріалу та бланк для 

відповідей, що спрощувало роботу досліджуваних та подальшу обробку 

результатів. Діагностика проводилась у навчальних аудиторіях у час, вільний 

від занять. Інструктування щодо роботи з психодіагностичними методиками 
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проводилося з усією досліджуваною групою та відповідало основним 

вимогам, які існують у психології. 

ІІІ. На третьому етапі здійснювалися математична обробка та аналіз 

одержаних кількісних даних із використанням пакета статистичних 

комп’ютерних програм IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0., 

проводилася інтерпретація результатів, які узагальнювалися та оформлялися; 

формулювалися загальні висновки та рекомендації щодо можливого 

використання результатів дослідження в практичній діяльності. 

Перейдемо до характеристики досліджуваної вибірки. Дослідженням 

було охоплено 385 осіб, зокрема, вчителів початкової школи, вчителів-

предметників, вихователів дошкільних навчальних закладів, практичних 

психологів, логопедів (загальна кількість — 275 осіб), а також студентів 

старших курсів — майбутніх працівників освіти, які вже здобули ступінь 

бакалавра й навчаються на магістратурі (загальна кількість — 110 осіб).  

Розподіл досліджуваних за категоріями подано в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Категорії учасників емпіричного дослідження (n=385) 

№ 

п/п 

Категорія досліджуваних Кількість 

досліджуваних 

1.  Вчителі математики 45 

2.  Вчителі фізики 23 

3.  Вчителі біології 13 

4.  Вчителі світової літератури 17 

5.  Вчителі німецької мови 7 

6.  Вчителі англійської мови 21 

7.  Вчителі фізкультури 18 

8.  Вихователі дошкільних навчальних закладів 35 

9.  Вчителі початкової школи 27 

10.  Логопеди дошкільних навчальних закладів 19 

11.  Психологи освітніх закладів 21 

12.  Заступники директорів закладів середньої освіти 15 
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Продовж. таблиці 2.2. 

№ 

п/п 

Категорія досліджуваних Кількість 

досліджуваних 

12.  Директори закладів середньої освіти 14 

13.  Студенти старших курсів (майбутні вчителі 

англійської мови) 

3 

14.  Студенти старших курсів (майбутні вчителі біології) 16 

15.  Студенти старших курсів (майбутні вчителі музики) 3 

16.  Студенти старших курсів (майбутні викладачі 

культурологічних дисциплін) 

7 

17.  Студенти старших курсів (майбутні вихователі 

дошкільних навчальних закладів) 

13 

18.  Студенти старших курсів (майбутні вчителі 

початкової школи) 

31 

19.  Студенти старших курсів (майбутні соціальні 

педагоги) 

7 

20.  Студенти старших курсів (майбутні психологи) 31 

 

Серед досліджуваних було 280 жінок (72,7 %) і 105 чоловіків (27,3 %). 

Крім того, учасники досліджуваної вибірки були розподілені на кілька груп 

залежно від стажу та рівня кваліфікації (рис. 2.1.): 

 

Рис. 2.1. Розподіл учасників досліджуваної вибірки за стажем професійної 

діяльності та рівнем кваліфікації (в особах) 
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Отже, залежно від стажу та рівня кваліфікації були виділені такі 

досліджувані групи: 

- група 1, до складу якої увійшли студенти старших курсів 

педагогічних спеціальностей, які навчаються на магістратурі та не мають 

професійного досвіду за фахом (n1=110); 

- група 2, яку склали працівники закладів освіти, що на момент 

дослідження працювали за фахом менше 5 років (n2=82); 

- група 3, до якої увійшли педагогічні працівники, що на момент 

дослідження працювали за фахом від 5 до 10 років (n3=106); 

- група 4, яку склали працівники освіти, що на момент дослідження 

працювали за фахом понад 10 років (n4=87). 

Отже, здійснивши попередню характеристику вибірки, можемо 

стверджувати, що емпіричне дослідження психологічних особливостей 

професійної самосвідомості працівників освіти в процесі підвищення 

кваліфікації відбувалося на відповідній вибірці, яка репрезентує генеральну 

сукупність за необхідними характеристиками та є свідченням надійності й 

достовірності отриманих подальших результатів. Застосування попередньо 

проаналізованих методик емпіричного дослідження на описаній у табл. 2.2. 

вибірці дало змогу виявити специфіку професійної самосвідомості 

працівників освіти в процесі підвищення кваліфікації.  

Опис та детальну інтерпретацію отриманих даних дослідження подано 

в наступній частині роботи. 

 

 

2.2. Особливості розвитку компонентів професійної самосвідомості 

працівників освіти 

 

Проаналізуємо результати проведення емпіричного дослідження 

професійної самосвідомості працівників освіти. Для початку проведемо 

аналіз сформованості компонентів професійної самосвідомості на загальній 
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вибірці досліджуваних (n=385) з метою визначення тих особливостей, що 

описують професійну самосвідомість працівників освіти загалом. При 

дослідженні компонентів професійної самосвідомості працівників освіти 

постає питання внутрішньої узгодженості складових частин кожного з 

компонентів між собою, тому для визначення зв’язку між змінними ми 

додатково провели кореляційний аналіз із використанням коефіцієнта 

кореляції rxy Пірсона. Характеристика критерія дає змогу застосовувати його 

для формалізованого подання моделей зв’язків між окремими компонентами 

системи або між окремими процесами, що відбуваються в ній [5]. 

Схарактеризуємо результати дослідження особливостей розвитку 

когнітивного компонента професійної самосвідомості працівників освіти, що 

відображені в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3. 

Показники розвитку когнітивного компонента професійної 

самосвідомості працівників освіти (n=385, у %) 

Рівні вираження 

Шкали 

Високий  Середній  Низький  УСЬОГО 

Самоповага 46 28 26 100 

Самоінтерес 52 24 24 100 

Саморозуміння 41 26 33 100 

Самоінтерес (як установка на 

ті або інші внутрішні дії щодо 

власного «Я») 

61 21 18 100 

 

Як можна побачити з аналізу даних таблиці 2.3., шкала «Самоповага» 

відображає той аспект самоставлення, який емоційно і змістовно об’єднує 

розуміння самого себе, самостійність, оцінку своїх можливостей, здатність 

контролювати власне життя й бути самопослідовним. За цією шкалою 46 % 

досліджуваних демонструють показники високого рівня, тобто отримані 

результати дають змогу говорити про тенденцію цієї групи опитаних до 
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високого рівня саморозуміння, оцінки власних можливостей, зокрема, і 

професійних, а також їхню віру у свої сили, здібності, енергію. Водночас 

28 % досліджуваних мають середній рівень самоповаги і ще 26 % — низький. 

Працівники освіти із низькою самоповагою характеризуються зниженими 

показниками саморозуміння, негативною оцінкою власної значущості та 

своїх можливостей і професійних здібностей зокрема. 

Шкала «Самоінтерес» відображає міру близькості до самого себе. За 

цією шкалою більше половини досліджуваних (52 %) мають високі 

показники. Це дає змогу говорити про наявність у цих педагогів інтересу до 

власних думок і відчуттів, їхню спрямованість на пізнання себе та готовність 

спілкуватися із собою на рівних — як з особистістю та професіоналом. Проте 

24 % опитаних демонструють середній рівень самоінтересу й така ж кількість 

— низький. Педагогів із низькими показниками самоінтересу можна 

схарактеризувати як таких, що незацікавлені в отриманні інформації про себе 

і свій внутрішній світ, вони не займаються аналізом власних можливостей як 

фахівця чи особистісного потенціалу. 

За шкалою «Саморозуміння» в досліджуваній вибірці у 41 % опитаних 

були діагностовані показники високого рівня, що є відображенням цінності 

власної особистості для працівників освіти, усвідомлення ними своїх вчинків 

і бажань, осмислення себе як фахівців. Середній рівень за цією шкалою 

демонструють 26 % опитаних, а низький  — 33 %. Така картина є свідченням 

того, що третина досліджуваних характеризується відсутністю належного 

рівня саморозуміння і прагнення до пізнання себе як в особистісній, так і в 

професійній сферах. 

За шкалою «Самоінтерес (як установка на ті або інші внутрішні дії 

щодо власного «Я»)» у 61 % досліджуваних були виявлені високі показники. 

Така картина свідчить про існування у цієї частини опитаних тенденції до 

самозміни, їхню спробу наблизитися до ідеального уявлення про себе. Це 

також може вказувати на наявність у педагогічних працівників внутрішніх 

ресурсів для досягнення успіху в професійній діяльності. Проте 21 % 
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опитаних має середній рівень прояву цієї ознаки, а 18 % — низький. Можемо 

говорити, що педагоги із низькими показниками за цією шкалою не 

демонструють у поведінці прагнення до постійного вивчення себе як 

особистості та виявлення власних можливостей як фахівця. 

Застосування методів математичної обробки даних (коефіцієнта rxy 

Пірсона) до отриманих результатів засвідчило існування тісних кореляційних 

зв’язків між усіма складовими частинами когнітивного компонента 

професійної самосвідомості працівників освіти (див. Додаток Б). Зокрема, 

показники самоповаги корелюють із показниками самоінтересу (rxy=0,307 

при р<0,01), показниками самоінтересу як установки на ті або інші внутрішні 

дії щодо власного «Я» (rxy=0,371 при р<0,01) та показниками саморозуміння 

(rxy=0,642 при р<0,01). Показники самоінтересу корелюють із показниками 

самоповаги (rxy=0,307 при р<0,01), показниками самоінтересу як установки 

на ті або інші внутрішні дії щодо власного «Я» (rxy=0,693 при р<0,01) та 

показниками саморозуміння (rxy=0,220 при р<0,01).  

Показники самоінтересу як установки на ті або інші внутрішні дії щодо 

власного «Я» корелюють із показниками самоповаги (rxy=0,371 при р<0,01), 

показниками самоінтересу (rxy=0,693 при р<0,01) та показниками 

саморозуміння (rxy=0,245 при р<0,01). Водночас показники саморозуміння 

корелюють із показниками самоповаги (rxy=0,642 при р<0,01), показниками 

самоінтересу (rxy=0,220 при р<0,01) та показниками самоінтересу як 

установки на ті або інші внутрішні дії щодо власного «Я» (rxy=0,245 при 

р<0,01).  

Отже, можемо говорити про те, що серед досліджуваних працівників 

освіти значна частина розуміють та усвідомлюють себе як фахівців, проте в 

досліджуваній вибірці присутні й педагоги із середнім рівнем розвитку 

когнітивного компонента, а також низькими показниками саморозуміння, 

інтересу до себе та зниженою самоповагою. Це дає змогу зробити висновок 

про те, що лише близько половини досліджуваних характеризуються 

високим рівнем самоповаги, саморозуміння, самоінтересу та готовності 
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пізнавати себе як фахівця. Решта досліджуваних мають середній або ж 

низький рівень розвитку цих показників, тобто когнітивний компонент їхньої 

професійної самосвідомості розвинутий меншою мірою. 

Далі проаналізуємо результати дослідження особливостей розвитку 

емоційно-оцінного компонента професійної самосвідомості працівників 

освіти, які відображено в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4. 

Показники розвитку емоційно-оцінного компонента професійної 

самосвідомості працівників освіти (n=385, у %) 

Рівні вираження 

Шкали 

Високий  Середній  Низький  УСЬОГО 

Глобальне самоставлення 73 15 12 100 

Аутосимпатія 39 28 33 100 

Очікуване ставлення від інших 24 44 32 100 

Ставлення інших 20 46 34 100 

Самоприйняття 43 43 14 100 

Оцінка 39 55 6 100 

 

Як можна побачити з аналізу даних таблиці 2.4., за шкалою 

глобального самоставлення переважна кількість досліджуваних (73 %) мають 

високий рівень вираження. Глобальне самоставлення — це внутрішньо 

недиференційоване відчуття «за» чи «проти» самого себе, тому такий 

результат є свідченням загального позитивного самоставлення цієї частини 

педагогічних працівників та високого рівня їхньої самооцінки, що 

поширюється, зокрема, і на професійну сферу. Середні показники за цією 

шкалою демонструють 15 % опитаних, а низькі — 12 % досліджуваних 

педагогів, які схильні проявляти негативне ставлення до себе. 

Шкала «Аутосимпатія» об’єднує ознаки, у яких відображається 

товариськість чи ворожість до власного «Я». До шкали увійшли пункти 

«Самоприйняття» та «Самозвинувачення». Оскільки 39 % досліджуваних 
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характеризуються показниками високого рівня, можемо говорити про 

схвалення себе в цілому і в істотних частинах, довіру до себе й позитивну 

самооцінку цих педагогічних працівників. Водночас 28 % опитаних мають 

середній рівень вияву аутосимпатії, а ще 33 % досліджуваних демонструють 

низький рівень аутосимпатії, тобто не схвалюють власну особистість і мають 

негативну самооцінку, що поширюється й на професійну діяльність 

Шкала «Очікуване ставлення від інших» відображає очікуване 

ставлення оточуючих до самого себе. За даною шкалою у 44 % 

досліджуваних були отримані показники середнього рівня, що є свідченням 

можливого очікування цими працівниками освіти як позитивного, так і 

негативного ставлення від оточуючих, яке залежить від ситуації. Водночас 

24 % опитаних проявляють високий рівень очікуваного ставлення від інших, 

тобто сподіваються на суто позитивне ставлення від них. Ще 32 % 

демонструють низькі показники очікуваного ставлення від інших, що може 

бути свідченням постійного сподівання на негатив від інших людей, колег чи 

керівництва. 

Показники за шкалою «Ставлення інших» є досить різноманітними. 

Оскільки ця шкала виявляє уявлення респондента про те, якою мірою його 

особистість здатна викликати повагу, симпатію, схвалення чи розуміння з 

боку інших, за даними дослідження можемо зробити припущення, що 46 % 

педагогічних працівників вважають власну особистість не зовсім цікавою для 

інших. Проте ця шкала фіксує не стільки реальне ставлення інших до 

індивіда, а швидше те, що прогнозується ним самим. Високий рівень вияву за 

цією шкалою демонструють 20 % працівників освіти, тому можемо 

припустити, що вони переконані у власній цікавості для інших та очікують 

від них поваги й симпатії щодо себе. Водночас 34 % досліджуваних 

проявляють низькі показники за шкалою, що характеризується, тому можемо 

припустити, що вони вважають себе для оточуючих цілком нецікавими та  

нездатними викликати повагу. У зв’язку з цим можемо говорити про те, що 

отримані результати вказують на суперечність в оцінках самоставлення 
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працівників освіти. Це підтверджується показниками, які були виявлені за 

шкалою «Очікуване ставлення інших» у диференційованому самоставленні, 

описаній попередньо. 

За шкалою «Самоприйняття» були одержані однаково значущі 

показники високого та середнього рівнів (по 43 %), що констатує наявність у 

більшості досліджуваних почуття симпатії до себе, прийняття себе такими, 

якими вони є, із власними проблемами та недоліками, гармонію зі своїми 

внутрішніми спонуканнями, розуміння себе як особистості та фахівця. Ще 

14 % опитаних продемонстрували низькі оцінки за цією шкалою, тобто в них 

домінують негативні емоції щодо себе, ускладнене сприйняття себе не лише 

в професії, а й у житті загалом. 

Значення шкали «Оцінка» свідчать про рівень поваги до себе. У понад 

половини досліджуваних (55 %) були отримані середні значення цього 

фактора, які говорять про те, що ці працівники освіти загалом приймають 

себе як особистостей та в певному сенсі задоволені собою, проте може бути 

присутнє критичне ставлення до самих себе та власного рівня досягнень, 

зокрема, в професійній діяльності. Ще 39 % опитаних мають високий рівень 

прояву цієї ознаки й характеризуються високою думкою про себе та 

позитивним самоставленням, високим рівнем самооцінки. Водночас 6 % 

досліджуваної вибірки характеризуються низькими показниками поваги до 

себе та зниженою самооцінкою. 

Застосування коефіцієнта rxy Пірсона до отриманих результатів 

засвідчило існування тісних кореляційних зв’язків між складовими 

частинами емоційно-оцінного компонента професійної самосвідомості 

працівників освіти (див. Додаток Б). Зокрема, показники глобального 

самоставлення корелюють із показниками аутосимпатії (rxy=0,580 при 

р<0,01), показниками очікуваного ставлення від інших (rxy=0,607 при р<0,01), 

показниками ставлення інших (rxy=0,322 при р<0,01), показниками 

самоприйняття (rxy=0,553 при р<0,01) та показниками оцінки (rxy=0,299 при 

р<0,01).  
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Показники аутосимпатії корелюють із показниками глобального 

самоставлення (rxy=0,580 при р<0,01), показниками очікуваного ставлення від 

інших (rxy=0,283 при р<0,01), показниками самоприйняття (rxy=0,669 при 

р<0,01) та показниками оцінки (rxy=0,184 при р<0,01). Показники очікуваного 

ставлення від інших корелюють із показниками глобального самоставлення 

(rxy=0,607 при р<0,01), показниками аутосимпатії (rxy=0,283 при р<0,01), 

показниками ставлення інших (rxy=0,676 при р<0,01), показниками 

самоприйняття (rxy=0,303 при р<0,01) та показниками оцінки (rxy=0,222 при 

р<0,01). 

Показники ставлення інших корелюють із показниками глобального 

самоставлення (rxy=0,322 при р<0,01), показниками очікуваного ставлення від 

інших (rxy=0,676 при р<0,01) та показниками самоприйняття (rxy=0,114 при 

р<0,05). Показники самоприйняття корелюють із показниками глобального 

самоставлення (rxy=0,553 при р<0,01), показниками аутосимпатії (rxy=0,669 

при р<0,01), показниками очікуваного ставлення від інших (rxy=0,303 при 

р<0,01), показниками ставлення інших (rxy=0,114 при р<0,05) та показниками 

оцінки (rxy=0,256 при р<0,01). 

Водночас показники оцінки корелюють із показниками глобального 

самоставлення (rxy=0,299 при р<0,01), показниками аутосимпатії (rxy=0,184 

при р<0,01), показниками очікуваного ставлення від інших (rxy=0,222 при 

р<0,01) та показниками самоприйняття (rxy=0,256 при р<0,01). 

Отже, можемо зробити висновок, що досліджувані працівники освіти 

загалом приймають себе в якості фахівців, проте нерідко критично 

ставляться до власних досягнень. У цілому їм властиве схвалення себе, проте 

певний відсоток досліджуваних працівників освіти все ж демонструє 

ускладнене сприйняття себе як у професії, так і в житті загалом. 

Результати дослідження особливостей розвитку регулятивного 

компонента професійної самосвідомості працівників освіти відображено в 

табл. 2.5. 
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Таблиця 2.5. 

Показники розвитку регулятивного компонента професійної 

самосвідомості працівників освіти (n=385, у %) 

Рівні вираження 

Шкали 

Високий  Середній  Низький  УСЬОГО 

Самовпевненість 37 26 37 100 

Самокерівництво, 

самопослідовність 

49 28 23 100 

Самозвинувачення 31 19 50 100 

Сила 3 42 55 100 

Активність 7 50 43 100 

 

Як можна побачити з аналізу даних таблиці 2.5., за шкалою 

«Самовпевненість», яка відображає уявлення особистості про основне 

джерело власної активності, результатів і досягнень, були виявлені однакові 

показники як високого, так і низького рівня (по 37 %). Це є свідченням того, 

що 37 % працівників освіти ставляться до себе як до вольових та надійних, а 

основним джерелом розвитку своєї особистості, регулятором досягнень і 

успіхів, зокрема, і професійних, вважають себе самих. Вони відчувають себе 

здатними чинити опір зовнішнім впливам, також їм властивий контроль над 

емоційними реакціями й переживаннями щодо себе. При цьому в такої ж 

частини педагогів (37 %) механізми саморегуляції ослаблені. Їхній вольовий 

контроль недостатній для подолання зовнішніх і внутрішніх перешкод на 

шляху до досягнення мети. Основним джерелом того, що відбувається з 

ними, визнаються зовнішні обставини, а причини, які полягають у собі, 

зазвичай заперечуються. Переживання щодо власного «Я» цієї частини 

працівників освіти супроводжуються внутрішнім напруженням, що може 

чинити вплив і на професійну сферу. Ще 26 % опитаних мають середній 

рівень прояву самовпевненості в поведінці, тобто залежно від ситуації вони 



103 

можуть як почуватись здатними чинити опір зовнішнім обставинам, так і 

піддаватись емоційним реакціям, переживаючи надмірну напругу. 

Показники високого рівня за шкалою «Самокерівництво, 

самопослідовність» у 49 % опитаних є свідченням здатності цієї частини 

педагогічних працівників до ретельного контролю власного життя й 

діяльності, їхнього уміння раціонально організовувати свою поведінку. 

Однак 28 % демонструють середній, а ще 23 % — низький рівень вияву цієї 

ознаки. Працівники освіти із низькими показниками самокерівництва й 

самопослідовності демонструють слабку здатність до побудови життєвих і 

професійних планів, нездатні обґрунтовувати власні рішення, а їхні дії часто 

є імпульсивними. 

Шкала «Самозвинувачення» має низькі показники в половини 

опитаних (50 %), що говорить про відсутність у них вираженої схильності до 

висловлювання необґрунтованих звинувачень на власну адресу. Ці 

досліджувані не схильні вважати себе причиною неприємностей, що 

трапляються з ними та іншими людьми, зокрема, й у професійному 

середовищі. Такі значення за цією шкалою є логічними в динаміці показників 

самоставлення, що характеризуються. Проте 19 % опитаних проявляють 

середній рівень самозвинувачення, тобто періодично схильні звинувачувати 

себе. Ще 31 % мають високий рівень схильності до самозвинувачення. Це є 

свідченням того, що майже третина опитаних здатні постійно висловлювати 

в життєвих і професійних ситуаціях звинувачення щодо себе, які часто не 

підкріплені фактами. Вони схильні вважати себе причиною невдач у 

власному житті та навіть житті оточуючих, зокрема, колег. 

Наступна шкала «Сила» свідчить про розвиток вольових сторін 

особистості, а також те, як вони усвідомлюються самим досліджуваним. 

Низькі показники 55 % працівників освіти за цим фактором свідчать про 

їхній недостатній самоконтроль, нездатність дотримуватися обраної лінії 

поведінки, залежність від зовнішніх обставин і оцінок, що накладає відбиток 

і на виконання ними професійних функцій. Водночас 42 % опитаних за 
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шкалою «Сила» демонструють середній рівень і ще 3 % ― високий, тобто 

можемо говорити, що лише незначна частина досліджуваних працівників 

освіти демонструють яскраво виражені вольові якості та усвідомлюють їх 

наявність у себе. Такі значення цілком співвідносяться з результатами, 

отриманими за шкалами «Самокерівництво, самопослідовність» та 

«Самовпевненість», описаними попередньо. 

Шкала «Активність» інтерпретується як свідчення екстравертованості 

чи інтровертованості особистості. Отримані середні показники половини 

педагогічних працівників (50 %) за цим фактором вказують на їхню 

достатньо високу активність, товариськість та можливу імпульсивність у 

поведінці, навіть якщо йдеться про сферу професійної діяльності. Проте 43 % 

досліджуваних продемонстрували низький рівень вираження якості, що 

описується, тобто їх можна вважати більш інтровертованими. Цій частині 

досліджуваних притаманна певна пасивність та спокійні емоційні реакції. 

Крім того, для 7 % опитаних педагогів властиві високі показники активності, 

що є свідченням їхньої активної життєвої позиції, віри у власну 

спроможність здійснювати важливі перетворення в житті та професійній 

діяльності зокрема.  

Застосування до отриманих результатів методів математичної обробки 

даних, а саме коефіцієнта rxy Пірсона, засвідчило існування тісних 

кореляційних зв’язків між складовими частинами регулятивного компонента 

професійної самосвідомості працівників освіти (див. Додаток Б). Зокрема, 

показники самовпевненості корелюють із показниками самокерівництва та 

самопослідовності (rxy=0,180 при р<0,01), показниками самозвинувачення із 

негативним значенням (rxy=-0,199 при р<0,01), показниками сили (rxy=0,377 

при р<0,01) та показниками активності (rxy=0,151 при р<0,01).  

Показники самокерівництва та самопослідовності корелюють із 

показниками самовпевненості (rxy=0,180 при р<0,01), показниками 

самозвинувачення із негативним значенням (rxy=-0,151 при р<0,01) та 

показниками сили (rxy=0,142 при р<0,01). Показники самозвинувачення 
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корелюють із негативним значенням із показниками самовпевненості (rxy=-

0,199 при р<0,01) і показниками самокерівництва та самопослідовності (rxy=-

0,151 при р<0,01). 

Показники сили корелюють із показниками самовпевненості (rxy=0,377 

при р<0,01), показниками самокерівництва та самопослідовності (rxy=0,142 

при р<0,01) і показниками активності (rxy=-0,151 при р<0,01). Показники 

активності корелюють із показниками самовпевненості (rxy=0,151 при р<0,01) 

та показниками сили (rxy=-0,397 при р<0,01). 

Отже, можемо стверджувати, що досліджувані працівники освіти 

здебільшого проявляють середній рівень розвитку регулятивного компонента 

професійної самосвідомості, тобто певною мірою впевнені в собі, переважно 

здатні до контролю власного життя й діяльності, можуть проявляти вольові 

якості. Частина педагогів є досить впевненими, ставляться до себе як до 

вольових і надійних фахівців, здатні організувати власну поведінку й 

діяльність. Водночас досить значний відсоток опитаних схильні до прояву 

імпульсивності в поведінці, недостатнього самоконтролю та залежності від 

зовнішніх обставин і оцінок, що характеризує низький рівень прояву 

регулятивного компонента їхньої професійної самосвідомості.  

Результати дослідження особливостей розвитку мотиваційного 

компонента професійної самосвідомості працівників освіти відображено в 

табл. 2.6.  

Таблиця 2.6. 

Показники розвитку мотиваційного компонента професійної 

самосвідомості працівників освіти (n=385, у %) 

Рівні вираження 

Шкали 

Високий  Середній  Низький  УСЬОГО 

Мотивація до успіху 68 30 2 100 

Мотивація досягнення 2 85 13 100 
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Як свідчить аналіз вищенаведеної таблиці, більшість досліджуваних 

працівників освіти (68 %) мають високу мотивацію до успіху, значно менша 

частина ― середню (30 %). Низька мотивація до успіху була представлена 

лише у 2 % досліджуваних. Такі результати говорять про те, що 68 % 

педагогів із високою мотивацією до успіху звикли ставити перед собою чітку 

мету та слідувати їй, прагнути успіху в діяльності й досягати його. Це може 

спричиняти надмірну самокритичність до власних можливостей. Водночас 

такі досліджувані можуть зазнавати надмірного хвилювання та страху 

зазнати невдачі. Можемо припустити, що підсвідома зневіра у власних силах 

може викликати в цих педагогів меншу готовність до ризику, особистісну 

скованість. У результаті за надмірної мотивації до успіху вони можуть 

втрачати віру в те, що досягнуть бажаного. 

У 30 % досліджуваних здатність йти до мети дещо нижча, ніж у 

попередньої категорії, оскільки вони мають середній рівень мотивації до 

успіху. За такої мотивації досліджувані не бояться ризикувати, вони не є 

скованими у своїх діях, бо можливі невдачі в професійній сфері не надто 

хвилюють їх. Водночас у 2 % працівників освіти мотивація до успіху має 

низький показник. Ці досліджувані не прагнуть перемоги, не схильні 

докладати власних зусиль у праці, апатичні, пасивно ставляться до життя та 

власної професії. 

Можемо узагальнити, що педагоги з помірно високою орієнтацією на 

успіх надають переваги середньому рівню ризику. Ті ж досліджувані, які 

побоюються невдач, надають переваги малому чи, навпаки, завеликому 

рівню ризику. Водночас мотивація до успіху впливає й на сподівання на 

успіх: за сильної мотивації до успіху надії на успіх зазвичай більші, ніж за 

слабкої. До того ж педагогам, мотивованим на успіх, і тим, що мають великі 

надії на нього, притаманно уникати великого ризику. 

Щодо показників мотивації досягнення, більшість досліджуваних 

(85 %) мають середню мотивацію до досягнення мети, значно менша частина 
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(13 %) ― низьку. Високий рівень мотивації до досягнення мети 

представлений лише у 2 % досліджуваних.  

Такі результати дають змогу говорити про те, що 85 % досліджуваних, 

які мають середню мотивацію до досягнення мети, характеризуються 

помірною наполегливістю в досягненні своїх цілей, зокрема, й у професійній 

діяльності. 13 % педагогічних працівників зі зниженою мотивацією 

досягнення зазвичай характеризуються задоволеністю досягнутим та 

відсутністю прагнення в будь-якому випадку пережити задоволення від 

життєвих та професійних здобутків. 2 % досліджуваних, яким притаманний 

високий рівень мотивації досягнення, можна схарактеризувати схильністю 

сильно захоплюватися роботою, постійним прагненням зробити справу 

краще, ніж раніше, нездатністю погано працювати, а також потребою 

винаходити нові прийоми роботи у виконанні звичайних справ. 

Застосування методів математичної обробки даних (коефіцієнта rxy 

Пірсона) до отриманих результатів засвідчило відсутність кореляційних 

зв’язків між складовими частинами мотиваційного компонента професійної 

самосвідомості працівників освіти (див. Додаток Б).  

Характеризуючи рівень розвитку мотиваційного компонента 

професійної самосвідомості досліджуваних працівників освіти, можемо 

помітити, що за ознаками виявлено досить різноспрямовані показники, з 

огляду на відсотки вираженості високого, середнього й низького рівнів 

мотивації до успіху і мотивації досягнення. Це можна пояснити тим, що 

зазначені показники спрямовані на дослідження відмінних конструктів. Так, 

при виділенні мотивації до успіху автор [105] співвідносив її зі схильністю до 

ризику, включаючи сюди аспект оцінки власних шансів на успіх, тобто у 

нашому дослідженні мотивацію успіху можна вважати суб’єктивною 

оцінкою власних можливостей одержати успіх у професійній діяльності. При 

цьому інший показник — мотивація досягнення — пов’язувався автором [37] 

із виникненням у людини потреби в досягненні внаслідок неузгодженості 

реального рівня досягнень або рівня виконання діяльності з очікуваним 
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рівнем виконання чи досягнення, що переважає вже досягнутий, тобто у 

нашому дослідженні мотивацію досягнення можна розглядати як розуміння 

фахівцем власного рівня результатів у професійній сфері та готовність до 

його зміни. 

Отже, за результатами дослідження можемо зробити висновок про те, 

що більшості працівників освіти притаманний середній рівень прагнення до 

успіху, вони досить наполегливі задля досягнення професійної мети, проте не 

захоплені цим надміру.  

Результати дослідження особливостей розвитку ціннісно-смислового 

компонента професійної самосвідомості працівників освіти відображено в 

табл. 2.7. 

Таблиця 2.7. 

Показники розвитку ціннісно-смислового компонента професійної 

самосвідомості працівників освіти (n=385, у %) 

Рівні вираження 

Шкали 

Високий  Середній  Низький  УСЬОГО 

Цілі в житті 42 56 2 100 

Процес життя, або інтерес і 

емоційна насиченість життя 

27 66 7 100 

Результативність життя, або 

задоволеність самореалізацією 

37 59 4 100 

Локус контролю - Я 40 56 4 100 

Локус контролю - життя 25 67 8 100 

Осмисленість життя 58 40 2 100 

 

Як свідчить аналіз табл. 2.7., за шкалою «Цілі в житті» показники 

середнього рівня були отримані у 56 % досліджуваних. Бали за цією шкалою 

характеризують наявність або відсутність у житті досліджуваних цілей у 

майбутньому, які надають життю осмисленість, спрямованість і часову 

перспективу, тому можемо говорити про цілеспрямованість цієї частини 
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педагогів, розуміння їхньої особистої відповідальності за реалізацію 

життєвих планів. Як правило, їхні наміри мають реальну опору й 

підкріплюються активною позицією як у житті, так і в професії. Ще 42 % 

досліджуваних демонструють високі показники, тобто можемо зробити 

висновок про те, що ця частина працівників освіти мають чіткі цілі на 

майбутнє, їхнє буття є осмисленим, а подальше життя є обдуманим та 

спланованим. Особливо яскраво це виявляється у сфері професійної 

діяльності. 2 % опитаних педагогічних працівників мають низький рівень за 

цією шкалою, тобто не вбачають сенсу в постановці цілей на майбутнє, не 

прагнуть здійснити низку життєвих чи професійних планів і загалом живуть 

сьогоднішнім чи навіть учорашнім днем. 

За шкалою «Процес життя, або інтерес і емоційна насиченість життя» у 

66 % досліджуваних показники мають середній рівень вираженості, тому 

можемо робити припущення, що ці опитані здебільшого сприймають процес 

свого життя як цікавий, емоційно насичений і наповнений змістом. Так само 

вони сприймають і власну професійну діяльність. Ще 27 % досліджуваних 

демонструють високі показники за шкалою, що описується. Їх можна 

схарактеризувати як таких, що живуть сьогоднішнім днем. Крім того, 7 % 

опитаних мають низькі показники за цією шкалою і є зазвичай 

незадоволеними власним життям у сьогоденні чи актуальною ситуацією в 

професійній сфері. Водночас, їхньому життю можуть надавати повноцінного 

сенсу спогади про минуле або націленість на майбутнє. 

За шкалою «Результативність життя, або задоволеність 

самореалізацією» показники 59 % досліджуваних знаходяться на середньому 

рівні, тобто ці опитані, швидше за все, відчувають пройдений відрізок життя 

як продуктивну та осмислену частину свого життєвого та професійного 

шляху. Високі оцінки за цією шкалою притаманні для 37 % опитаних, які 

повною мірою задоволені реалізованістю на даний момент. Ще 4 % 

досліджуваних педагогічних працівників характеризуються низькими балами 
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за цією шкалою, що є показником їхньої незадоволеності прожитою 

частиною життя чи професійної кар’єри. 

За шкалою «Локус контролю-Я» у 56 % досліджуваних були отримані 

показники середнього рівня, що дає змогу характеризувати їх як достатньо 

сильних особистостей, що здатні керувати процесом власного життя 

відповідно до персональних уявлень та цілей. Ще 40 % досліджуваних 

демонструють високий рівень за шкалою, що характеризує їх як сильних 

особистостей, які мають достатню свободу вибору, щоби побудувати своє 

життя та професійну кар’єру відповідно до своїх цілей і уявлень про їхній 

сенс. Також вони вірять у свої сили та спроможні керувати власним життям і 

професійною кар’єрою. Низькі бали 4 % опитаних за цією шкалою свідчать 

про невіру у власну здатність контролювати події свого життя чи процес 

професійної діяльності.  

За шкалою «Локус контролю-життя» показники 67 % досліджуваних 

знаходяться на середньому рівні, тобто вони залежно від ситуації здатні або 

ж брати на себе відповідальність за перебіг власного життя й розвиток 

професійної кар’єри, або ж прагнуть «плисти за течією» й не докладати 

належних зусиль для реалізації наміченого. Ще 25 % досліджуваних мають 

високий рівень показників за цією шкалою, тобто можемо говорити, що ці 

педагоги переконані в тому, що самі можуть контролювати власне життя, 

вільно приймати рішення і втілювати їх у життя, а також керувати своєю 

професійною діяльністю. Низькі бали 8 % опитаних педагогічних 

працівників свідчать про схильність до фаталізму, переконаність у тому, що 

їхнє життя непідвладне свідомому контролю, а свобода вибору ілюзорна й 

немає сенсу що-небудь загадувати на майбутнє.  

Показники «Осмисленості життя» понад половини педагогічних 

працівників (58 %) знаходяться на високому рівні, що дає змогу припускати 

високий ступінь розуміння власного життя цими досліджуваними. Також 

40 % опитаних мають середній рівень осмисленості життя. Вони в життєвих 

вчинках переважно орієнтуються на свої смислові настанови, але в деяких 
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ситуаціях можуть діяти на противагу властивим їм життєвим смислам, 

порушуючи логіку попередньо вчинених дій. Окрім цього, 2 % 

досліджуваних характеризуються вираженим низьким рівнем осмисленості 

життя. Вони не мають провідних смислових настанов, які регулюють 

становлення їх як особистостей, а вчинки і професійні вибори таких 

досліджуваних часто мають ситуативний характер та не підкоряються 

загальній життєвій логіці. Таким опитаним властиве недиференційоване 

ставлення до життя та дифузність смислової сфери, мінливість соціальної 

поведінки, що виражається і в проблемах життєвого самовизначення, 

бачення себе в професії та сфері діяльності. 

Застосування методів математичної обробки даних (коефіцієнта rxy 

Пірсона) до отриманих результатів засвідчило існування тісних кореляційних 

зв’язків між складовими частинами ціннісно-смислового компонента 

професійної самосвідомості працівників освіти (див. Додаток Б). Зокрема, 

показники наявності цілей у житті корелюють із показниками процесу життя, 

або інтересу й емоційної насиченості життя (rxy=0,210 при р<0,01), 

показниками результативності життя, або задоволеності самореалізацією 

(rxy=0,619 при р<0,01), показниками локусу контролю - Я (rxy=0,699 при 

р<0,01), показниками локусу контролю - життя (rxy=0,560 при р<0,01) та 

показниками загальної осмисленості життя (rxy=0,383 при р<0,01).  

Показники процесу життя, або інтересу й емоційної насиченості життя 

корелюють із показниками наявності цілей у житті (rxy=0,210 при р<0,01), 

показниками результативності життя, або задоволеності самореалізацією 

(rxy=0,247 при р<0,01), показниками локусу контролю - Я (rxy=0,258 при 

р<0,01), показниками локусу контролю - життя (rxy=0,222 при р<0,01) та 

показниками загальної осмисленості життя (rxy=0,281 при р<0,01). Показники 

результативності життя, або задоволеності самореалізацією корелюють із 

показниками наявності цілей у житті (rxy=0,619 при р<0,01), процесу життя, 

або інтересу й емоційної насиченості життя (rxy=0,247 при р<0,01), 

показниками локусу контролю - Я (rxy=0,547 при р<0,01), показниками 
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локусу контролю - життя (rxy=0,641 при р<0,01) та показниками загальної 

осмисленості життя (rxy=0,515 при р<0,01). 

Показники локусу контролю - Я корелюють із показниками наявності 

цілей у житті (rxy=0,699 при р<0,01), процесу життя, або інтересу й емоційної 

насиченості життя (rxy=0,258 при р<0,01), показниками результативності 

життя, або задоволеності самореалізацією (rxy=0,547 при р<0,01), 

показниками локусу контролю - життя (rxy=0,635 при р<0,01) та показниками 

загальної осмисленості життя (rxy=0,498 при р<0,01). Показники локусу 

контролю - життя корелюють із показниками наявності цілей у житті 

(rxy=0,560 при р<0,01), процесу життя, або інтересу й емоційної насиченості 

життя (rxy=0,222 при р<0,01), показниками результативності життя, або 

задоволеності самореалізацією (rxy=0,641 при р<0,01), показниками локусу 

контролю - Я (rxy=0,635 при р<0,01) та показниками загальної осмисленості 

життя (rxy=0,655 при р<0,01). 

Водночас показники загальної осмисленості життя корелюють із 

показниками наявності цілей у житті (rxy=0,383 при р<0,01), процесу життя, 

або інтересу і емоційної насиченості життя (rxy=0,281 при р<0,01), 

показниками результативності життя, або задоволеності самореалізацією 

(rxy=0,515 при р<0,01), показниками локусу контролю - Я (rxy=0,498 при 

р<0,01) та показниками локусу контролю - життя (rxy=0,655 при р<0,01). 

Отже, за результатами проведення дослідження ми можемо говорити 

про те, що значна частина опитаних працівників освіти мають середній чи 

високий рівень розвитку ознак, які характеризуються, тобто їм притаманні 

визначені цілі в майбутньому, осмислена життєва перспектива та інтерес до 

життя. Також їм притаманні задоволеність життям, уявлення про себе як про 

активних і сильних особистостей, що самостійно приймають рішення й 

контролюють своє життя, розуміння особливостей власного життя та високий 

ступінь осмислення себе в професії. Серед досліджуваних лише невеликий 

відсоток має низький рівень розвитку характеризованих ознак і відрізняється 

тим, що не прагне до побудови життєвих планів та живе виключно 
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сьогоднішнім днем, демонструючи низький рівень наповненості життя та 

професійної кар’єри змістом. 

Таким чином, аналіз специфіки компонентів професійної 

самосвідомості працівників освіти дає змогу зробити висновок про рівень 

їхнього розвитку відповідно до критеріїв, попередньо визначених нами в 

підрозділі 1.4. Так, можемо говорити про середній рівень розвитку 

когнітивного компонента, що характеризується розумінням себе як фахівця, 

деякою несамостійністю в професійній діяльності, середнім рівнем 

самоповаги, середнім рівнем готовності до самопізнання. Працівникам освіти 

притаманні часткові знання про себе і свою професію, неповне розуміння 

своїх сильних та слабких сторін характеру, власних переваг і недоліків, а 

також середній рівень усвідомлення себе в системі професійної діяльності. 

Водночас педагогам притаманний високий рівень інтересу до себе та 

зацікавленість собою як особистістю і фахівцем. 

Емоційно-оцінний компонент професійної самосвідомості працівників 

освіти розвинутий на середньому рівні, що свідчить про їхнє переважно 

позитивне ставлення до себе як фахівця, середній рівень аутосимпатії, 

очікування позитивного ставлення від колег, здебільшого позитивне 

самоприйняття і саморозуміння. Водночас працівникам освіти притаманний 

високий рівень глобального самоставлення, тобто позитивна самооцінка, і 

невпевненість у власній цікавості для інших, у тому, що здатні викликати 

повагу інших осіб, зокрема, колег. 

Регулятивний компонент професійної самосвідомості працівників 

освіти має середній рівень розвитку, тобто досліджуваним властива помірна 

активність у професійній діяльності, змога контролювати власне життя та 

приймати рішення, які майже завжди втілюються в професійній активності. 

Їм притаманний достатній самоконтроль, проте й певна імпульсивність у 

поведінці, а також середній рівень впевненості в собі як фахівцеві. Крім того, 

їм властива періодична схильність до самозвинувачення Водночас деякі 
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педагоги характеризуються недостатньо розвинутими вольовими якостями та 

залежністю від зовнішніх обставин і оцінок, особливо в професійній сфері. 

Мотиваційний компонент професійної самосвідомості працівників 

освіти має середній рівень вираження й характеризує їх як здатних іти на 

ризик для досягнення бажаного, схильних орієнтуватися на власні сили, 

гнучко й наполегливо досягати поставленої мети в житті і професійній 

діяльності. Можемо говорити про відсутність у більшості досліджуваних 

працівників освіти страху ризикувати та скованості у своїх діях, а також 

хвилювання щодо можливих невдач у професійній сфері. Крім того, 

педагогічним працівникам властива помірна наполегливість у досягненні 

своїх цілей, зокрема, й у професійній діяльності. 

Ціннісно-смисловий компонент професійної самосвідомості 

працівників освіти виражений на середньому рівні, що говорить про високий 

рівень осмисленості життя, переважну орієнтацію на власні смислові 

настанови в життєвих вчинках, а також деяку імовірність дій на противагу 

властивим життєвим смислам. Крім того, досліджуваним притаманний 

середній рівень цілеспрямованості, вони сприймають процес свого життя як 

цікавий, емоційно насичений і наповнений змістом. Так само вони ставляться 

й до власної професійної діяльності. 

Отже, нами було здійснене підтвердження наявності когнітивного, 

емоційно-оцінного, регулятивного, мотиваційного та ціннісно-смислового 

компонентів у структурі професійної самосвідомості працівників освіти, а 

також наповненості цих компонентів. Це дало нам змогу підтвердити 

припущення про структурно-змістову модель професійної самосвідомості 

працівників освіти та компоненти її структури. 

Інтерес становить порівняльний аналіз особливостей професійної 

самосвідомості працівників освіти із різним рівнем кваліфікації, про що піде 

мова в наступній частині роботи. 
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2.3. Порівняльний аналіз особливостей професійної самосвідомості 

працівників освіти із різним рівнем кваліфікації 

 

Здійснимо порівняльний аналіз специфіки професійної самосвідомості 

працівників освіти із різним рівнем кваліфікації з метою виявлення тих 

особливостей феномену, які є відмінними в осіб із різним ступенем 

професійного досвіду. Для цього проведемо порівняння даних дослідження 

за чотирма групами, попередньо описаними в підрозділі 2.1., а саме зіставимо 

результати старшокурсників без професійного досвіду (n1=110), працівників 

закладів освіти, які на момент дослідження працювали за фахом менше 5 

років (n2=82), педагогічних працівників із досвідом роботи від 5 до 10 років 

(n3=106) та працівників освіти, які на момент дослідження працювали за 

фахом понад 10 років (n4=87). 

Порівняльний аналіз проводився за компонентами професійної 

самосвідомості працівників освіти, визначеними нами попередньо 

(когнітивний, емоційно-оцінний, регулятивний, мотиваційний, ціннісно-

смисловий), використовуючи дані методик, які склали комплекс емпіричного 

дослідження. До результатів були застосовані методи математичної обробки 

даних, зокрема, однофакторний дисперсійний аналіз (one-way analysis of 

variance, ANOVA), який використовується при дослідженні зміни 

результативної ознаки для трьох або більше вибірок за умови, що 

порівнювані значення не є парою значень, які корелюють [167]. Для 

виокремлення значущості результатів дисперсійного аналізу було додатково 

використано тест багаторазового порівняння Дункана, який дав змогу 

визначити характер відмінностей між групами, які зіставляються (див. 

Додаток Б). Детальні обчислення проводилися нами за допомогою пакета 

статистичних комп’ютерних програм IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 23.0. 
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Проаналізуємо результати порівняльного дослідження когнітивного 

компонента професійної самосвідомості працівників освіти, які в 

узагальненому вигляді подані в табл. 2.8. 

Таблиця 2.8. 

Показники розвитку когнітивного компонента професійної 

самосвідомості працівників освіти з різним рівнем кваліфікації  

(n1=110, n2=82, n3=106, n4=87) 

Назви шкал Середнє значення Рівень 

значущості 

відмінностей 

(р) 

група 1  

(0 рр.) 

 (n1=110) 

група 2  

(0-5 рр.) 

 (n2=82) 

група 3  

(5-10 рр.) 

 (n3=106) 

група 4  

(10-… рр.) 

(n4=87) 

Самоповага 60,9099 69,0127 71,1924 69,4601 0,05* 

Самоінтерес 75,9925 77,5151 75,9261 78,5084 0,05 

Саморозуміння 60,6274 66,887 69,2366 64,3872 0,05* 

Самоінтерес 

(як установка 

на ті або інші 

внутрішні дії 

щодо власного 

«Я») 

73,3276 72,1957 67,9466 69,303 0,05 

 

Як можемо побачити з порівняльної таблиці, істотні відмінності за 

показниками шкал, які складають когнітивний компонент професійної 

самосвідомості педагогів, проявляються в рівні самоповаги (p<0,05), тобто 

серед фахівців із різним рівнем кваліфікації існують відмінності в показниках 

саморозуміння та оцінки власних професійних можливостей, рівні 

впевненості у своїх силах.  

Тест багаторазового порівняння Дункана засвідчив, що група 1 істотно 

відрізняється від інших за рівнем прояву ознаки, а саме можемо говорити про 

те, що студенти-старшокурсники мають найнижчі показники самоповаги 
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серед усіх категорій досліджуваних, водночас працюючі педагоги не мають 

істотних відмінностей між собою в показниках за цією шкалою. 

За шкалою саморозуміння також мають місце міжгрупові відмінності. 

Так, більш подібними між собою є показники груп 1, 4 та 2. Інше об’єднання 

груп за подібністю включає групи 4, 2 і 3. Це дає змогу говорити про те, що 

найбільше відрізняються за проявом саморозуміння студенти-

старшокурсники, які мають досить низькі показники, і педагоги з досвідом 

роботи від 5 до 10 років, показники саморозуміння яких найвищі серед усіх 

досліджуваних груп. Виявлені відмінності є статистично значущими (p<0,05). 

За іншими складниками когнітивного компонента професійної 

самосвідомості істотних відмінностей між досліджуваними групами не 

спостерігається (p<0,05).  

Отже, можемо зробити висновок про існування відмінностей у 

розвитку когнітивного компонента професійної самосвідомості студентів 

старших курсів та педагогів із різним рівнем кваліфікації, що полягають у 

ступені вираженості самоповаги та саморозуміння. 

Далі проаналізуємо результати дослідження емоційно-оцінного 

компонента професійної самосвідомості працівників освіти, що подані в 

узагальненому вигляді в табл. 2.9. 

Як свідчать дані порівняльної таблиці, значущі відмінності за 

характеристиками шкал, які складають емоційно-оцінний компонент 

професійної самосвідомості педагогів, проявляються за шкалою глобального 

самоставлення, оскільки більш подібними між собою є показники груп 1, 4 та 

3. Інше об’єднання груп за подібністю включає групи 4, 3 і 2. Це дає змогу 

говорити про те, що найбільше між собою відрізняються за проявами 

самоставлення студенти-старшокурсники, які мають порівняно низькі 

показники, і педагоги з досвідом роботи до 5 років, показники глобального 

самоставлення яких найвищі серед усіх досліджуваних груп. Виявлені 

відмінності є статистично значущими, згідно з тестом багаторазового 

порівняння Дункана в однофакторному дисперсійному аналізі (p<0,05).  
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Таблиця 2.9. 

Показники розвитку емоційно-оцінного компонента професійної 

самосвідомості працівників освіти з різним рівнем кваліфікації  

(n1=110, n2=82, n3=106, n4=87) 

Назви шкал Середнє значення Рівень 

значущості 

відмінностей 

(р) 

група 1  

(0 рр.) 

 (n1=110) 

група 2  

(0-5 рр.) 

 (n2=82) 

група 3  

(5-10 рр.) 

 (n3=106) 

група 4  

(10-… рр.) 

(n4=87) 

Глобальне 

самоставлення  

75,1815 82,3978 79,8047 78,2141 0,05* 

Аутосимпатія 60,203 67,5283 65,0095 59,4948 0,05* 

Очікуване 

ставлення від 

інших 

54,6476 60,251 61,3102 63,0636 0,05* 

Ставлення 

інших  

43,5865 47,7746 49,8693 51,0407 0,05* 

Самоприйняття 68,0174 76,2056 70,1752 71,3736 0,05* 

Оцінка  14,3091 15,2927 14,7547 14,8391 0,05 

 

За шкалою аутосимпатії більш подібними між собою є показники груп 

4, 1 та 3. Інше об’єднання груп за подібністю включає групи 3 і 2. Це дає 

змогу говорити про різний ступінь довіри до себе як фахівців та відмінну 

самооцінку старшокурсників і працівників закладів освіти з різним рівнем 

кваліфікації. Більш високий рівень аутосимпатії мають працівники освіти з 

мінімальним досвідом роботи й педагоги зі стажем від 5 до 10 років, тоді як 

студенти старших курсів і педагоги зі стажем понад 10 років менше 

симпатизують собі. Такі результати є статистично значущими (p<0,05). 

Значущі відмінності спостерігаються й за проявом шкали очікуваного 

ставлення від інших. Більш подібними між собою є показники груп 1, 2 та 3. 

Інше об’єднання груп за подібністю включає групи 2, 3 і 4. Це дає змогу 
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говорити про те, що серед досліджуваних категорій має місце очікування 

дещо різного ставлення від оточуючих людей. Сподівання на більш 

позитивне ставлення від оточуючих і колег спостерігається зі збільшенням 

рівня кваліфікації, водночас студенти-старшокурсники мають найнижчі 

показники досліджуваної ознаки серед усіх груп, що порівнюються. Такі 

результати є статистично значущими (p<0,05). 

За шкалою ставлення інших більш подібними між собою є показники 

груп 1 і 2. Інше об’єднання груп за подібністю включає групи 2, 3 і 4. Це дає 

змогу говорити про існування міжгрупових відмінностей і стверджувати те, 

що студенти-старшокурсники й педагоги з мінімальним досвідом роботи 

вважають свою особистість менш цікавою для інших, проте ця якість зростає 

з підвищенням рівня кваліфікації, адже педагоги із досвідом роботи понад 10 

років мають найвищий середній показник, що є статистично значущим 

результатом (p<0,05). 

Достатньо значущі відмінності спостерігаються між досліджуваними 

групами й за показниками самоприйняття. Більш подібними між собою є 

показники груп 1, 3 та 4. Інше об’єднання груп за подібністю включає групи 

3, 4 і 2. Це дає змогу говорити про те, що особливості прийняття себе 

відрізняються на міжгруповому рівні: найнижчі показники притаманні 

студентам-старшокурсникам, а найвищі — педагогам із досвідом роботи до 5 

років. Показники інших двох груп займають проміжне положення. Такі 

результати є статистично значущими (p<0,05). 

Водночас за показниками шкали «Оцінка» істотних відмінностей між 

досліджуваними групами не спостерігається (p<0,05).  

Отже, за результатами дослідження можемо говорити про істотні 

відмінності між показниками студентів-старшокурсників і працівників 

освіти, які різну кількість років працюють за фахом, тобто здобуття 

професійного досвіду та зміна рівня кваліфікації мають вплив на розвиток 

емоційно-оцінного компонента професійної самосвідомості педагогів.  
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Далі розглянемо результати дослідження регулятивного компонента 

професійної самосвідомості працівників освіти, які в узагальненому вигляді 

подані в табл. 2.10. 

Таблиця 2.10. 

Показники розвитку регулятивного компонента професійної 

самосвідомості працівників освіти з різним рівнем кваліфікації  

(n1=110, n2=82, n3=106, n4=87) 

Назви шкал Середнє значення Рівень 

значущості 

відмінностей 

(р) 

група 1  

(0 рр.) 

 (n1=110) 

група 2  

(0-5 рр.) 

 (n2=82) 

група 3  

(5-10 рр.) 

 (n3=106) 

група 4  

(10-… рр.) 

(n4=87) 

Самовпевненість 54,464 65,9266 62,2301 62,6703 0,05* 

Самозвинувачення 55,9837 49,9484 52,0642 57,1891 0,05 

Самокерівництво, 

самопослідовність 

63,5933 67,9434 66,434 65,222 0,05 

Сила 6,4636 6,0854 5,8491 6,4943 0,05 

Активність 8,5818 8,6707 8,6415 7,4368 0,05 

 

Як свідчить аналіз даних таблиці, істотні відмінності за показниками 

шкал, які складають регулятивний компонент професійної самосвідомості 

педагогів, проявляються в рівні самовпевненості. Це дає змогу говорити про 

те, що вольова саморегуляція та самоконтроль у професійній діяльності 

педагогічних працівників із різним рівнем кваліфікації мають відмінний 

рівень розвитку. 

Найнижчим він є в студентів старших курсів, показники яких істотно 

відрізняються від працюючих педагогів, згідно з даними тесту 

багаторазового порівняння Дункана (p<0,05). За іншими складниками 

регулятивного компонента професійної самосвідомості істотних 

відмінностей між досліджуваними групами не спостерігається (p<0,05). 
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Отже, можемо говорити про відмінності в розвитку регулятивного 

компонента професійної самосвідомості майбутніх та працюючих педагогів 

за показниками впевненості в собі як фахівцеві. 

Проаналізуємо далі результати дослідження мотиваційного компонента 

професійної самосвідомості працівників освіти, які в узагальненому вигляді 

подані в табл. 2.11. 

Таблиця 2.11. 

Показники розвитку мотиваційного компонента професійної 

самосвідомості працівників освіти з різним рівнем кваліфікації  

(n1=110, n2=82, n3=106, n4=87) 

Назви шкал Середнє значення Рівень 

значущості 

відмінностей 

(р) 

група 1  

(0 рр.) 

 (n1=110) 

група 2  

(0-5 рр.) 

 (n2=82) 

група 3  

(5-10 рр.) 

 (n3=106) 

група 4  

(10-… рр.) 

(n4=87) 

Мотивація до 

успіху 

17,1818 19,0732 18,0283 18,954 0,05* 

Мотивація 

досягнення 

11,3636 11,5854 11,9057 11,9195 0,05 

 

Як свідчить аналіз табл. 2.11., значущі відмінності за показниками 

шкал, які складають мотиваційний компонент професійної самосвідомості 

педагогів, спостерігаються в рівні прояву мотивації до успіху (p<0,05). Більш 

подібними між собою є показники груп 1 та 3. Інше об’єднання груп за 

подібністю включає групи 3, 4 і 2. Це говорить про те, що педагоги з різним 

рівнем кваліфікації демонструють відмінності в ступені цілеспрямованості, а 

також можуть зазнавати й різного ступеня хвилювання та страху невдачі в 

професійній діяльності. Порівняно нижчі показники мотивації до успіху 

притаманні студентам старших курсів та педагогам із досвідом роботи від 5 

до 10 років, а найвищі — працівникам освіти, що мають до 5 років 

професійного досвіду. Водночас за показниками мотивації досягнення 
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істотних відмінностей між досліджуваними групами не спостерігається 

(p<0,05). 

Отже, за результатами дослідження можемо говорити про те, що в 

педагогів із різним рівнем кваліфікації мають місце відмінності в прояві 

мотивації до успіху, що складає мотиваційний компонент професійної 

самосвідомості працівників освіти.  

Далі розглянемо результати дослідження ціннісно-смислового 

компонента професійної самосвідомості працівників освіти, які в 

узагальненому вигляді подані в табл. 2.12. 

Таблиця 2.12. 

Показники розвитку ціннісно-смислового компонента професійної 

самосвідомості працівників освіти з різним рівнем кваліфікації  

(n1=110, n2=82, n3=106, n4=87) 

Назви шкал Середнє значення Рівень 

значущості 

відмінностей 

(р) 

група 1  

(0 рр.) 

 (n1=110) 

група 2  

(0-5 рр.) 

 (n2=82) 

група 3  

(5-10 рр.) 

 (n3=106) 

група 4  

(10-… рр.) 

(n4=87) 

Цілі в житті 31,6818 35,8537 35,783 35,7011 0,05* 

Процес життя, 

або інтерес і 

емоційна 

насиченість 

життя 

33,2818 32,8902 31,8585 31,3448 0,05 

Результативність 

життя, або 

задоволеність 

самореалізацією 

25,3636 27,939 26,8679 26,8736 0,05* 

Локус контролю 

- Я 

20,6636 23,1829 21,9717 22,2529 0,05* 

Локус контролю 

- життя 

31,1273 31,9512 30,6981 30,4138 0,05 

Осмисленість 

життя 

138,691 111,756 108,585 108,816 0,05* 
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Як свідчить аналіз даних таблиці, наведеної вище, істотні відмінності 

за показниками шкал, які складають ціннісно-смисловий компонент 

професійної самосвідомості педагогів, проявляються за шкалою «Цілі в 

житті» (p<0,05). Тест багаторазового порівняння Дункана засвідчив, що група 

1 істотно відрізняється від інших за рівнем прояву ознаки, тобто показники 

старшокурсників є нижчими, ніж у решти досліджуваних, і ми можемо 

говорити про відмінності в ступені цілеспрямованості студентів старших 

курсів та працюючих педагогів, а також відмінний ступінь розуміння ними 

власної відповідальності за реалізацію життєвих та професійних планів. 

Значущі розбіжності за шкалою «Результативність життя, або 

задоволеність самореалізацією» (p<0,05) дають змогу стверджувати 

існування міжгрупових відмінностей за цією ознакою. За цією шкалою група 

1 також істотно відрізняється від інших, маючи найнижчі показники, тобто 

студенти і працюючі освітяни по-різному відчувають пройдений відрізок 

життя та професійного шляху. 

Істотні відмінності за шкалою «Локус контролю – Я» (p<0,05) говорять 

про існування міжгрупової різниці за цією ознакою. Так, тест багаторазового 

порівняння Дункана засвідчив, що окремо від інших знаходиться група 1. 

Більш подібними між собою є показники груп 3 та 4. Інше об’єднання груп за 

подібністю включає групи 4 і 2. Це дає змогу характеризувати працівників 

освіти з різним досвідом роботи як таких, що мають відмінну схильність 

будувати життя та професійну кар’єру відповідно до власних цілей і уявлень 

про їхній сенс. Найнижчим рівень розвитку цієї якості є в студентів і він 

поступово зростає при підвищенні кваліфікації. 

Значущі відмінності за шкалою «Осмисленість життя» (p<0,05) 

говорять про те, що працівники освіти із різним досвідом роботи та студенти-

педагоги мають різний ступінь розуміння власного життя та осмисленості 

себе в професії. Тест багаторазового порівняння Дункана довів, що 

старшокурсники мають значно вищий рівень осмисленості життя, ніж 

педагоги, які працюють за фахом, незалежно від рівня професійного досвіду. 
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За іншими складниками ціннісно-смислового компонента професійної 

самосвідомості істотних відмінностей між досліджуваними групами не 

спостерігається (p<0,05). 

Отже, за результатами дослідження ціннісно-смислового компонента 

професійної самосвідомості педагогів ми можемо говорити про те, що зі 

зміною професійної кваліфікації спостерігаються відмінності в ступені їхньої 

цілеспрямованості, продуктивності, вірі в себе як фахівця й осмисленості 

себе в професії. Характерно, що студенти старших курсів мають найвищі 

показники осмислення життя й себе в професії, тоді як практично за всіма 

іншими показниками демонструють найнижчий рівень. 

Загалом результати проведення порівняльного дослідження засвідчили 

існування відмінностей у рівні розвитку всіх компонентів професійної 

самосвідомості працівників освіти з різним рівнем кваліфікації. 

Узагальнюючи, можемо зробити висновок про те, що найнижчий рівень 

розвитку компонентів, що складають професійну самосвідомість, 

спостерігається в студентів, які, проте, мають високий ступінь осмисленості 

життя й себе в професії. Водночас найвищий рівень розвитку компонентів 

професійної самосвідомості спостерігається в педагогів із досвідом роботи до 

5 років. 

 

Оскільки на основі вивчення особливостей професійної самосвідомості 

працівників освіти нами був отриманий широкий діапазон емпіричних даних, 

який потребував узагальнення, а під час аналізу та інтерпретації результатів 

на попередньому етапі були виявлені істотні відмінності в розподілі 

показників між різними групами досліджуваних, то з метою узагальнення та 

укрупнення масиву емпіричних даних нами був застосований факторний 

аналіз із процедурою Varimax-обертання з нормалізацією Кайзера [117; 179]. 

Для проведення факторного аналізу нами виокремлено 23 змінних, до 

яких увійшли: 12 показників за «Тестом-опитувальником самоставлення» (за 

В.В. Століним, С.Р. Пантелєєвим), 6 показників за «Методикою діагностики 
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смисло-життєвих орієнтацій» (СЖО, за Дж. Крамбом і Л. Махоліком, 

адаптація Д.О. Леонтьєва), 1 показник за «Методикою діагностики 

особистості на мотивацію до успіху» (за Т. Елерсом), 1 показник за тестом-

опитувальником «Потреба в досягненні мети» (за Ю.М. Орловим), а також 3 

показники за методикою «Особистісний диференціал» (варіант, адаптований 

у НДІ ім. В.М. Бехтерєва). Така сукупність змінних відображає дані, 

отримані в результаті проведення комплексу методик емпіричного 

дослідження.  

Факторний аналіз був проведений для кожної з досліджуваних груп 

студентів старших курсів та працівників освіти окремо для того, щоби 

визначити найбільш вагомі особливості розвитку їхньої професійної 

самосвідомості. Детальні обчислення проводилися нами за допомогою пакета 

статистичних комп’ютерних програм IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 23.0 [242]. Первинні дані підрахунків подано в додатках (див. 

Додаток Б). 

Проаналізуємо дані першої групи досліджуваних — студентів старших 

курсів педагогічних спеціальностей (n1=110). За результатами проведення 

факторного аналізу (міра виборчої адекватності Кайзера-Майєра-Олкіна = 

0,781) виявлено 4 фактори, які описують 59,30 % загальної дисперсії ознак.  

До першого фактора F1 (факторна вага складає 8,271, показник 

сумарної дисперсії — 35,96 %) увійшли такі компоненти, як «Загальний 

показник осмисленості життя» (0,841), «Локус контролю-життя» (0,817), 

«Цілі в житті» (0,752), «Локус контролю-Я» (0,744), «Результативність життя, 

або задоволеність самореалізацією» (0,735), «Активність» (0,655), «Оцінка» 

(0,579), «Процес життя, або інтерес і емоційна насиченість життя» (0,532), 

«Мотивація до успіху» (0,421) та «Самоінтерес» (0,421). Зміст цього фактора 

відображає ступінь розуміння власного життя студентами-

старшокурсниками, орієнтацію в життєвих вчинках на свої смислові 

настанови, бачення сенсу у своєму життєвому та професійному шляху і 

здатність керувати власною професійною діяльністю, активність, 
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товариськість та можливу імпульсивність у сфері професійної діяльності, 

ступінь прийняття себе та власного рівня досягнень у професійній діяльності, 

сприйняття студентами-старшокурсниками професійного життя як цікавого, 

емоційно насиченого й наповненого змістом. Також фактор демонструє 

ступінь цілеспрямованості, розуміння особистої відповідальності за 

реалізацію власних життєвих планів та здатність будувати життя та 

професійну кар’єру відповідно до своїх цілей і уявлень про їхній сенс, 

схильність орієнтуватися на власні сили, досягати поставленої мети в житті і 

професійній діяльності, наявність інтересу до власних думок і відчуттів. 

Узагальнюючи змістове навантаження фактора, його можна вважати таким, 

що описує ціннісно-смисловий компонент професійної самосвідомості. 

До другого фактора F2 (факторна вага складає 2,239, показник 

сумарної дисперсії — 9,73 %) увійшли такі компоненти, як «Самоприйняття» 

(0,785), «Очікуване ставлення від інших» (0,783), «Глобальне самоставлення» 

(0,726), «Самовпевненість» (0,722), «Ставлення інших» (0,605), «Самоінтерес 

(як установка на ті або інші внутрішні дії щодо власного «Я»« (0,564), 

«Аутосимпатія» (0,515), «Самокерівництво, самопослідовність» (0,440) та 

«Самоінтерес» (0,501). Цей фактор відображає прийняття студентами себе як 

особистості та фахівця, очікування ними певного ставлення від оточуючих, 

загальне самоставлення та рівень самооцінки в професійній сфері, 

впевненість у собі як фахівцеві, існування в них тенденції до самозміни, 

спробу наблизитися до ідеального уявлення про фахівця, почуття симпатії до 

себе, уявлення про основне джерело власної активності, результатів і 

досягнень, наявність інтересу до власних думок і відчуттів. Зважаючи на 

характеристики цього фактора, його можна вважати таким, що описує 

емоційно-оцінний компонент професійної самосвідомості. 

До третього фактора F3 (факторна вага складає 1,735, показник 

сумарної дисперсії — 7,54 %) увійшли такі компоненти, як «Саморозуміння» 

(0,856), «Самоповага» (0,643) та «Самоінтерес» (0,415). Водночас із 

негативним показником до цього фактора увійшов компонент 
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«Самозвинувачення» (-0,804). Семантика цього фактора включає ступінь 

саморозуміння, повагу до себе як особистості та фахівця, наявність інтересу 

до власних думок і відчуттів та відсутність схильності до висловлювання 

необґрунтованих звинувачень щодо себе. Отже, характеристики цього 

фактора дають змогу вважати його таким, що описує когнітивний компонент 

професійної самосвідомості. 

До четвертого фактора F4 (факторна вага складає 1,393, показник 

сумарної дисперсії — 6,06 %) увійшли такі компоненти, як 

«Самовпевненість» (0,410), «Самоінтерес (як установка на ті або інші 

внутрішні дії щодо власного «Я»« (0,488), «Самокерівництво, 

самопослідовність» (0,552) та «Сила» (0,450). Семантика цього фактора 

відображає впевненість у собі як фахівцеві, прагнення до аналізу власних 

можливостей як фахівця чи особистісного потенціалу, уявлення про основне 

джерело власної активності, результатів і досягнень, здатність до контролю 

власного життя й діяльності, розвиток вольових сторін особистості. 

Зважаючи на характеристики цього фактора, його можна вважати таким, що 

описує регулятивний компонент професійної самосвідомості. 

Отже, за результатами першого етапу факторного аналізу можемо 

зробити висновок про таку ієрархію емпірично виділених факторів у 

структурі професійної самосвідомості студентів старших курсів: 1) ціннісно-

смисловий компонент; 2) емоційно-оцінний компонент; 3) когнітивний 

компонент; 4) регулятивний компонент. 

Далі проаналізуємо дані другої групи досліджуваних — працівників 

закладів освіти, які на момент дослідження працювали за фахом менше 5 

років (n2=82). За результатами проведення факторного аналізу (міра виборчої 

адекватності Кайзера-Майєра-Олкіна = 0,748) виявлено 5 факторів, які 

описують 64,88 % загальної дисперсії ознак.  

До першого фактора F1 (факторна вага складає 7,557, показник 

сумарної дисперсії — 32,86 %) увійшли такі компоненти, як «Загальний 

показник осмисленості життя» (0,921), «Локус контролю-життя» (0,882), 
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«Результативність життя, або задоволеність самореалізацією» (0,827), 

«Процес життя, або інтерес і емоційна насиченість життя» (0,808), «Цілі в 

житті» (0,759), «Локус контролю-Я» (0,628), «Глобальне самоставлення» 

(0,560) та «Самоповага» (0,527). Семантика цього фактора відображає 

ступінь осмислення власного життя працівниками освіти з невеликим 

досвідом роботи, їхню змогу вільно приймати рішення і втілювати їх у 

життя, а також сприймання процесу життя як цікавого, емоційно насиченого 

й наповненого змістом, відчуття пройденого відрізку життя як продуктивної 

та осмисленої частини свого професійного шляху, наявність цілей у 

майбутньому, які надають життю осмисленість, спрямованість і часову 

перспективу. Змістовне навантаження цього фактора включає й достатню 

свободу вибору, щоби побудувати своє життя та професійну кар’єру 

відповідно до своїх цілей і уявлень про їхній сенс, загальне самоставлення 

педагогічних працівників та рівень їхньої самооцінки, віру у свої сили, 

здібності, енергію. Підсумовуючи характеристики цього фактора, його 

можна вважати таким, що описує ціннісно-смисловий компонент професійної 

самосвідомості. 

До другого фактора F2 (факторна вага складає 2,594, показник 

сумарної дисперсії — 11,28 %) увійшли такі компоненти, як «Очікуване 

ставлення від інших» (0,759), «Самоінтерес (як установка на ті або інші 

внутрішні дії щодо власного «Я» » (0,750), «Самоінтерес» (0,742) та 

«Ставлення інших» (0,700). Зміст цього фактора відображає тенденцію до 

самозміни, щоби наблизитися до ідеального уявлення про себе, інтерес до 

власних думок і відчуттів як фахівця, очікування працівниками освіти 

певного ставлення від оточуючих, уявлення про те, якою мірою вони здатні 

викликати повагу, симпатію, схвалення чи розуміння з боку інших. Зважаючи 

на характеристики цього фактора, його можна вважати таким, що описує 

емоційно-оцінний компонент професійної самосвідомості. 

До третього фактора F3 (факторна вага складає 1,865, показник 

сумарної дисперсії — 8,11 %) увійшли такі компоненти, як «Саморозуміння» 
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(0,644), «Самовпевненість» (0,638), «Самоповага» (0,629), «Самоприйняття» 

(0,445), «Аутосимпатія» (0,415) та «Мотивація досягнення» (0,411). Цей 

фактор відображає усвідомлення працівниками освіти себе як фахівців, 

здатність до контролю власного життя й діяльності, рівень саморозуміння 

власних професійних можливостей та осмислення власної ролі в досягненні 

професійних успіхів, а також почуття симпатії до себе, прийняття 

працівниками освіти себе такими, якими є. Зважаючи на характеристики 

цього фактора, його можна вважати таким, що описує когнітивний 

компонент професійної самосвідомості. 

До четвертого фактора F4 (факторна вага складає 1,584, показник 

сумарної дисперсії — 6,89 %) увійшли такі компоненти, як «Мотивація до 

успіху» (0,744), «Сила» (0,684), «Активність» (0,601) та «Самоприйняття» 

(0,515). Семантика цього фактора включає активність, товариськість у 

професійній поведінці, ставлення до себе та власного рівня досягнень, 

зокрема, у професійній діяльності, розвиток вольових сторін особистості, 

здатність іти на ризик для досягнення бажаного, схильність орієнтуватися на 

власні сили, досягати поставленої мети в житті і професійній діяльності. 

Узагальнюючи характеристики цього фактора, його можна вважати таким, 

що описує мотиваційний компонент професійної самосвідомості. 

До п’ятого фактора F5 (факторна вага складає 1,321, показник сумарної 

дисперсії — 5,74 %) увійшли такі компоненти, як «Самоприйняття» (0,462), 

«Аутосимпатія» (0,782). Водночас із негативним показником до цього 

фактора увійшли компоненти «Самозвинувачення» (-0,807) та «Мотивація 

досягнення» (-0,522). Зміст цього фактора відображає довіру педагогічних 

працівників до себе, відсутність вираженої схильності до висловлювання 

необґрунтованих звинувачень щодо себе, задоволеність досягнутим та 

низький рівень прагнення в будь-якому випадку пережити задоволення від 

життєвих та професійних здобутків. Підсумовуючи характеристики цього 

фактора, його можна вважати таким, що описує регулятивний компонент 

професійної самосвідомості. 
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Отже, за результатами другого етапу факторного аналізу можемо 

зробити висновок про таку ієрархію емпірично виділених факторів у 

структурі професійної самосвідомості педагогічних працівників із досвідом 

роботи до 5 років: 1) ціннісно-смисловий компонент; 2) емоційно-оцінний 

компонент; 3) когнітивний компонент; 4) мотиваційний компонент; 

5) регулятивний компонент. 

Проаналізуємо дані третьої групи досліджуваних — працівників 

закладів освіти, які на момент дослідження працювали за фахом від 5 до 10 

років (n3=106). За результатами проведення факторного аналізу (міра 

виборчої адекватності Кайзера-Майєра-Олкіна = 0,746) виявлено 5 факторів, 

які описують 66,84 % загальної дисперсії ознак.  

До першого фактора F1 (факторна вага складає 7,928, показник 

сумарної дисперсії — 34,47 %) увійшли такі компоненти, як «Загальний 

показник осмисленості життя» (0,950), «Локус контролю-життя» (0,868), 

«Локус контролю-Я» (0,803), «Цілі в житті» (0,775), «Результативність життя, 

або задоволеність самореалізацією» (0,753), «Процес життя, або інтерес і 

емоційна насиченість життя» (0,739), «Самовпевненість» (0,472), «Глобальне 

самоставлення» (0,465) та «Самоповага» (0,444). Цей фактор відображає 

ступінь осмисленості власного життя, орієнтацію на свої смислові настанови, 

переконаність у здатності до контролю власного життя, у свободі вибору, 

щоби побудувати професійну кар’єру відповідно до своїх цілей і уявлень про 

їхній сенс, наявність цілей у майбутньому, які надають життю осмисленість, 

спрямованість і часову перспективу, відчуття власного професійного шляху 

як осмисленої частини життя, цікавої, емоційно насиченої та наповненої 

змістом, уявлення про основне джерело власної активності, результатів і 

досягнень, загальне самоставлення педагогічних працівників, усвідомлення 

цінності себе як фахівців, віру у свої сили, здібності, енергію. Зважаючи на 

характеристики цього фактора, його можна вважати таким, що описує 

ціннісно-смисловий компонент професійної самосвідомості. 
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До другого фактора F2 (факторна вага складає 2,553, показник 

сумарної дисперсії — 11,10 %) увійшли такі компоненти, як «Аутосимпатія» 

(0,849), «Самоприйняття» (0,603), «Саморозуміння» (0,467), «Глобальне 

самоставлення» (0,456) та «Самоповага» (0,426). Водночас із негативним 

показником до цього фактора увійшли компоненти «Самозвинувачення» (-

0,777) та «Мотивація досягнення» (-0,549). Семантика цього фактора 

включає загальне самоставлення педагогічних працівників, розуміння та 

прийняття себе такими, якими є, з власними проблемами та недоліками, 

рівень поваги до себе, відсутність схильності до необґрунтованих 

звинувачень щодо себе чи задоволення від легкого успіху та простих завдань 

у професійній діяльності. Зважаючи на характеристики цього фактора, його 

можна вважати таким, що описує когнітивний компонент професійної 

самосвідомості. 

До третього фактора F3 (факторна вага складає 2,096, показник 

сумарної дисперсії — 9,11 %) увійшли такі компоненти, як «Очікуване 

ставлення від інших» (0,816), «Ставлення інших» (0,782), «Самокерівництво, 

самопослідовність» (0,599), «Самоповага» (0,477) та «Глобальне 

самоставлення» (0,474). Семантика цього фактора відображає очікуване 

ставлення оточуючих до себе, уявлення про те, якою мірою їхня особистість 

здатна викликати повагу, симпатію, схвалення чи розуміння з боку інших, 

здатність до контролю власного життя й діяльності, а також внутрішньо 

недиференційоване відчуття «за» чи «проти» самого себе, віру у свої сили, 

здібності, енергію. Узагальнюючи характеристики цього фактора, його 

можна вважати таким, що описує емоційно-оцінний компонент професійної 

самосвідомості. 

До четвертого фактора F4 (факторна вага складає 1,572, показник 

сумарної дисперсії — 6,84 %) увійшли такі компоненти, як «Мотивація до 

успіху» (0,740), «Оцінка» (0,733), «Сила» (0,593) та «Активність» (0,495). 

Цей фактор відображає критичне ставлення до себе та власного рівня 

досягнень у професійній діяльності, здатність іти на ризик для досягнення 
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бажаного, схильність орієнтуватися на власні сили, досягати поставленої 

мети в професійній діяльності. Підсумовуючи характеристики цього фактора, 

його можна вважати таким, що описує регулятивний компонент професійної 

самосвідомості. 

До п’ятого фактора F5 (факторна вага складає 1,224, показник сумарної 

дисперсії — 5,32 %) увійшли такі компоненти, як «Мотивація досягнення» 

(0,405), «Глобальне самоставлення» (0,434), «Самоінтерес (як установка на ті 

або інші внутрішні дії щодо власного «Я» » (0,809) та «Самоінтерес» (0,804). 

Зміст цього фактора відображає прагнення досягнути певних результатів у 

професійній діяльності, внутрішньо недиференційоване відчуття «за» чи 

«проти» самого себе, існування тенденції до самозміни, спробу наблизитися 

до ідеального уявлення про себе, інтерес до власних думок і відчуттів, 

готовність спілкуватися із собою на рівних як з особистістю та 

професіоналом. Отже, змістове навантаження цього фактора дає змогу 

вважати його таким, що описує мотиваційний компонент професійної 

самосвідомості. 

Отже, за результатами третього етапу факторного аналізу можемо 

зробити висновок про таку ієрархію емпірично виділених факторів у 

структурі професійної самосвідомості педагогічних працівників із досвідом 

роботи від 5 до 10 років: 1) ціннісно-смисловий компонент; 2) когнітивний 

компонент; 3) емоційно-оцінний компонент; 4) регулятивний компонент; 

5) мотиваційний компонент. 

Проаналізуємо дані четвертої групи досліджуваних — працівників 

закладів освіти, які на момент дослідження працювали за фахом понад 10 

років (n4=87). За результатами проведення факторного аналізу (міра виборчої 

адекватності Кайзера-Майєра-Олкіна = 0,776) виявлено 5 факторів, які 

описують 66,66 % загальної дисперсії ознак.  

До першого фактора F1 (факторна вага складає 8,699, показник 

сумарної дисперсії — 37,823 %) увійшли такі компоненти, як «Загальний 

показник осмисленості життя» (0,891), «Процес життя, або інтерес і емоційна 
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насиченість життя» (0,782), «Локус контролю-життя» (0,766), 

«Результативність життя, або задоволеність самореалізацією» (0,733), «Локус 

контролю-Я» (0,679), «Цілі в житті» (0,653), «Мотивація досягнення» (0,635), 

«Сила» (0,427) та «Самоповага» (0,450). Семантика цього фактора 

відображає ступінь розуміння власного життя досліджуваними, сприйняття 

процесу свого життя і професійної діяльності як цікавого, емоційно 

насиченого й наповненого змістом, переконаність у змозі контролювати 

власне життя, вільно приймати рішення і втілювати їх у життя, а також 

керувати своєю професійною діяльністю, відчуття пройденого відрізку життя 

як продуктивної та осмисленої частини свого життєвого та професійного 

шляху, відчуття достатньої свободи вибору, щоби побудувати життя та 

професійну кар’єру відповідно до своїх цілей і уявлень про їхній сенс, 

наполегливість у досягненні своїх цілей у професійній діяльності, наявність 

цілей у майбутньому, які надають життю осмисленість, спрямованість і 

часову перспективу, розвиток вольових сторін особистості, а також те, як 

вони усвідомлюються, розуміння себе, самостійність, оцінка своїх 

можливостей. Зважаючи на змістове навантаження цього фактора, його 

можна вважати таким, що описує ціннісно-смисловий компонент професійної 

самосвідомості. 

До другого фактора F2 (факторна вага складає 2,425, показник 

сумарної дисперсії — 10,55 %) увійшли такі компоненти, як «Аутосимпатія» 

(0,848), «Глобальне самоставлення» (0,632), «Самоприйняття» (0,576), 

«Саморозуміння» (0,560) та «Самоповага» (0,506). Водночас із негативним 

показником до цього фактора увійшов компонент «Самозвинувачення» (-

0,846). Зміст цього фактора відображає товариськість чи ворожість до 

власного «Я», внутрішньо недиференційоване відчуття «за» чи «проти» 

самого себе, цінність власної особистості для працівників освіти, 

усвідомлення себе як фахівців, розуміння себе, самостійність, оцінку своїх 

можливостей, здатність контролювати власне життя, почуття симпатії до 

себе, прийняття себе такими, якими є, зі своїми проблемами та недоліками, 
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гармонію зі своїми внутрішніми спонуканнями, розуміння себе як 

особистості та фахівця, відсутність схильності вважати себе причиною 

неприємностей, що трапляються з ними та іншими в професійному 

середовищі. Узагальнюючи характеристики цього фактора, його можна 

вважати таким, що описує когнітивний компонент професійної 

самосвідомості. 

До третього фактора F3 (факторна вага складає 1,517, показник 

сумарної дисперсії — 6,60 %) увійшли такі компоненти, як «Глобальне 

самоставлення» (0,534), «Очікуване ставлення від інших» (0,789), «Ставлення 

інших» (0,740), «Самоінтерес (як установка на ті або інші внутрішні дії щодо 

власного «Я» » (0,711) та «Самоінтерес» (0,586). Цей фактор відображає 

внутрішньо недиференційоване відчуття «за» чи «проти» самого себе, 

загальне самоставлення педагогічних працівників та рівень їхньої 

самооцінки, що поширюється, зокрема, і на професійну сферу, очікування 

працівниками освіти певного ставлення від оточуючих, їхнє уявлення про те, 

якою мірою вони здатні викликати повагу, симпатію, схвалення чи розуміння 

від інших. Крім того, фактор демонструє тенденцію до самозміни, спробу 

наблизитися до ідеального уявлення про себе, міру близькості до себе, 

почуття симпатії до себе, розуміння себе як особистості та фахівця. Отже, 

характеристики цього фактора дають змогу вважати його таким, що описує 

емоційно-оцінний компонент професійної самосвідомості. 

До четвертого фактора F4 (факторна вага складає 1,439, показник 

сумарної дисперсії — 6,26 %) увійшли такі компоненти, як «Сила» (0,411), 

«Активність» (0,728), «Мотивація до успіху» (0,649) та «Самовпевненість» 

(0,622). Семантика цього фактора включає активність, товариськість та 

можливу імпульсивність у професійній діяльності, уявлення про основне 

джерело власної активності, результатів і досягнень, здатність іти на ризик 

для досягнення бажаного, схильність орієнтуватися на власні сили, досягати 

поставленої мети в житті і професійній діяльності. Підсумовуючи 



135 

характеристики цього фактора, його можна вважати таким, що описує 

мотиваційний компонент професійної самосвідомості. 

До п’ятого фактора F5 (факторна вага складає 1,250, показник сумарної 

дисперсії — 5,44 %) увійшли такі компоненти, як «Самокерівництво, 

самопослідовність» (0,760) та «Оцінка» (0,554). Зміст цього фактора 

відображає здатність педагогічних працівників до ретельного контролю 

власного життя й діяльності, приймання себе як особистостей та 

задоволеності собою, критичного ставлення до самих себе та власного рівня 

досягнень, зокрема, в професійній діяльності. Зважаючи на змістове 

навантаження цього фактора, його можна вважати таким, що описує 

регулятивний компонент професійної самосвідомості. 

Отже, за результатами четвертого етапу факторного аналізу можемо 

зробити висновок про таку ієрархію емпірично виділених факторів у 

структурі професійної самосвідомості педагогічних працівників із досвідом 

роботи понад 10 років: 1) ціннісно-смисловий компонент; 2) когнітивний 

компонент; 3) емоційно-оцінний компонент; 4) мотиваційний компонент; 

5) регулятивний компонент. 

Узагальнені дані факторного аналізу для всієї вибірки досліджуваних 

подані в табл. 2.13. 

Проаналізувавши дані таблиці, можемо зробити висновок про те, що 

ціннісно-смисловий компонент є провідним у структурі професійної 

самосвідомості працівників освіти на всіх етапах здобуття професійного 

досвіду (середній ранг=1), тобто здатність професіонала осмислювати 

оточуючу дійсність, усвідомлювати себе в професії, встановлювати 

особистісний смисл діяльності та ідей, пов’язаних із професією, є 

найважливішим компонентом у самосвідомості фахівців педагогічної 

професії, незалежно від рівня кваліфікації. 
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Таблиця 2.13.  

Ієрархія емпірично виділених факторів  

у структурі професійної самосвідомості працівників освіти 

Компоненти 

професійної 

самосвідомості 

Ранги за групами досліджуваних Середній 

ранг  

Загальний 

ранг група 1  

(0 рр.) 

група 2  

(0-5 рр.) 

група 3  

(5-10 рр.) 

група 4  

(10-… рр.) 

Ціннісно-

смисловий 

1 1 1 1 1 1 

Емоційно-

оцінний 

2 2 3 3 2,5 2,5 

Когнітивний  3 3 2 2 2,5 2,5 

Регулятивний 4 5 4 5 4,5 5 

Мотиваційний - 4 5 4 4,3 4 

 

Наступним в ієрархії компонентів слідує емоційно-оцінний компонент 

професійної самосвідомості (середній ранг=2,5), який виражається в 

самооцінці, самоприйнятті та розумінні себе як фахівця, у ставленні 

працівників освіти до себе як до фахівців, яке конкретизується в симпатії до 

себе як до представника педагогічної професії та очікуванні відповідного 

ставлення від інших, зокрема, колег. Цей компонент не є настільки значущим 

зі зростанням професійного досвіду, оскільки його вага знижується після 5 

років роботи за фахом.  

Одним із провідних є й когнітивний компонент професійної 

самосвідомості працівників освіти (середній ранг=2,5), тобто усвідомлення 

себе як особистості та фахівця, розуміння особливостей своєї професії та себе 

в ній, своїх професійно важливих якостей, а також повага до себе як 

особистості та фахівця. Більшої ваги цей компонент набуває зі зростанням 

професійної кваліфікації, а саме в працівників освіти з досвідом від 5 до 10 

років та понад 10 років роботи. 
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Наступним є мотиваційний компонент професійної самосвідомості 

працівників освіти (середній ранг=4,3), який полягає в професійній мотивації, 

мотивах професійного вдосконалення, що забезпечують потребу в 

самоактуалізації, а також у прагненні досягати успіху в професійній 

діяльності. У студентів-старшокурсників цей компонент не був виділений як 

окремий фактор, тому можемо говорити про те, що для цієї категорії 

досліджуваних він має найменшу вагу, проте вона поступово збільшується зі 

зростанням професійної кваліфікації педагогів, а для працівників освіти з 

досвідом роботи понад 10 років значення цього компонента знову дещо 

зменшується. 

Регулятивний компонент, який є наступним в ієрархічній структурі 

професійної самосвідомості працівників освіти (середній ранг=4,5), 

проявляється в саморегуляції при розв’язанні педагогічних завдань, 

потенційних поведінкових реакціях у ситуаціях професійної діяльності, у 

постановленні та досягненні цілей практичної діяльності, а також у розвитку 

вольових якостей, здатності контролювати власне життя й діяльність з 

їхньою допомогою. Найбільшої ваги цей компонент набуває в працівників із 

досвідом роботи від 5 до 10 років, а зі зростанням професійної кваліфікації 

його вага знову зменшується. 

Отже, результати проведення порівняльного дослідження засвідчили 

існування відмінностей в ієрархії компонентів, які складають структуру 

професійної самосвідомості працівників освіти залежно від рівня 

кваліфікації. 

Досліджуючи динаміку розвитку професійної самосвідомості 

працівників освіти, ми виявили 3 етапи якісних змін у структурі 

самосвідомості педагогів: 

І. Відмінність студентів-старшокурсників і працюючих педагогів 

полягає в тому, що на етапі переходу від професійного навчання до 

виконання професійної діяльності в працівників з’являється мотиваційний 

компонент. Це можна вважати першим якісним переходом у структурі 
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професійної самосвідомості, оскільки поява мотиваційного компонента 

свідчить про важливість досягнення успіху в професії для працівників освіти, 

зростання рівня домагань фахівців, виникнення бажання стати гарним 

фахівцем, а в той час, коли вони ще не мають професійного досвіду, 

мотивація діяльності за фахом не має настільки істотного значення. Це 

можна співвіднести з тим, що провідною діяльністю студентського віку є 

навчально-професійна діяльність, а не професійна, яка є провідною на 

наступних етапах вікового розвитку особистості. У зв’язку з цим у них 

мотиви досягнення успіху в професії можуть бути не настільки чіткими, як в 

освітян, що працюють за фахом. 

ІІ. Другий якісний перехід полягає у двох аспектах:  

1) зниженні значущості емоційно-оцінного компонента для працівників 

освіти зі стажем роботи понад 5 років і далі, що є свідченням зменшення 

залежності від оцінок інших, зокрема, колег чи адміністрації, підвищення 

їхньої самооцінки та рівня самоприйняття як фахівця, та одночасному 

зростанні значущості когнітивного компонента для педагогів із досвідом 

роботи понад 5 років, що говорить про підвищення самоповаги і ступеня 

розуміння себе в професії в цей період; 

2) зниженні значущості мотиваційного компонента для працівників 

освіти зі стажем роботи від 5 до 10 років, що є свідченням достатньої 

професійної вмотивованості працівників, які вже мають досвід практичної 

роботи за фахом, та одночасному зростанні значущості регулятивного 

компонента для педагогів із досвідом роботи понад 5 років, що є свідченням 

підвищення значення саморегуляції при виконанні діяльності за фахом у цей 

період, яке може свідчити про розвиток здатності долати професійне 

навантаження і виклики професії. 

ІІІ. Третій якісний перехід полягає в підвищенні значущості 

мотиваційного компонента для педагогів зі стажем роботи понад 10 років, що 

свідчить про зростання бажання вдосконалення при виконанні діяльності за 

фахом та розширення професійних знань і вмінь, і одночасному зниженні 
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значущості регулятивного компонента, що говорить про відсутність у них 

потреби постійно застосовувати самоконтроль чи саморегуляцію для 

виконання професійних функцій. 

Отже, у результаті аналізу даних емпіричного дослідження та 

факторного аналізу були виявлені суттєві результати, завдяки яким 

запропонована нами теоретична модель підтвердилася та дала змогу 

визначити етапи розвитку професійної самосвідомості працівників освіти у 

процесі підвищення кваліфікації, враховуючи якісні переходи між ними 

(рис. 2.2.).  

 

Рис. 2.2. Етапи розвитку професійної самосвідомості працівників освіти 

 

Як підсумок, можемо зробити висновок про наявність відмінностей у 

становленні професійної самосвідомості працівників освіти з різним рівнем 

кваліфікації, оскільки на кожному етапі розвитку професійного досвіду 

сформована відмінна ієрархія компонентів професійної самосвідомості. 

Якісні переходи між окремими етапами засвідчують динамічність процесу 
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розвитку професійної самосвідомості працівників освіти, а зміни в ієрархії її 

компонентів свідчать про формування нової якості професійної 

самосвідомості. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. За результатами емпіричного дослідження було підтверджено 

наявність когнітивного, емоційно-оцінного, регулятивного, мотиваційного та 

ціннісно-смислового компонентів у структурі професійної самосвідомості 

працівників освіти, а також розкрито змістовне наповнення цих компонентів. 

2. Були виявлені істотні відмінності між даними студентів-

старшокурсників і працівників освіти, які працюють за фахом, у рівні 

розвитку трьох компонентів професійної самосвідомості: когнітивного (за 

показниками самоповаги та саморозуміння); емоційно-оцінного (за 

показниками аутосимпатії, самоставлення, самоприйняття та переконаності у 

власній цікавості як фахівця для інших осіб); регулятивного (за показниками 

впевненості в собі як фахівцеві). Показники студентів за названими шкалами 

є значно нижчими, ніж у працюючих педагогів. Крім того, студенти і 

працівники з досвідом роботи до 5 років мають нижчі показники розвитку 

мотиваційного компонента (за шкалою мотивації до успіху), порівняно з 

іншими групами.  

Дослідження ціннісно-смислового компонента професійної 

самосвідомості педагогів показало, що зі зміною професійної кваліфікації 

спостерігаються відмінності в ступені їхньої цілеспрямованості, 

продуктивності, вірі в себе як фахівця й осмисленості себе в професії. Було 

визначено, що студенти старших курсів мають найвищі показники 

осмислення життя й себе у професійній діяльності, тоді як практично за всіма 

іншими показниками демонструють найнижчий рівень. 



141 

Загалом найнижчий рівень розвитку компонентів, що складають 

професійну самосвідомість, спостерігається в студентів, які, проте, мають 

високий ступінь осмисленості життя й себе в професії. Водночас найвищий 

рівень розвитку компонентів професійної самосвідомості спостерігається в 

педагогів із досвідом роботи до 5 років. 

3. У процесі підвищення кваліфікації виявлено зміни в ієрархічній 

структурі компонентів професійної самосвідомості працівників освіти. 

Ієрархія змістовних компонентів у студентів виглядає так: 1) ціннісно-

смисловий; 2) емоційно-оцінний; 3) когнітивний; 4) регулятивний 

компоненти. У педагогічних працівників із досвідом роботи до 5 років 

ієрархія така: 1) ціннісно-смисловий; 2) емоційно-оцінний; 3) когнітивний; 

4) мотиваційний; 5) регулятивний компоненти. 

У педагогічних працівників із досвідом роботи від 5 до 10 років така 

ієрархія: 1) ціннісно-смисловий; 2) когнітивний; 3) емоційно-оцінний; 

4) регулятивний; 5) мотиваційний компоненти. У педагогічних працівників із 

досвідом роботи понад 10 років: 1) ціннісно-смисловий; 2) когнітивний; 

3) емоційно-оцінний; 4) мотиваційний; 5) регулятивний компоненти. 

Характерно, що мотиваційний компонент професійної самосвідомості 

з’являється тільки в працюючих педагогів і відсутній у студентів. 

4. Виявлено існування відмінностей в ієрархії компонентів, які 

складають структуру професійної самосвідомості працівників освіти залежно 

від рівня кваліфікації. 1-й ранг у структурі професійної самосвідомості на 

всіх етапах розвитку професійного досвіду має ціннісно-смисловий 

компонент. 2-й або 3-й ранг має емоційно-оцінний компонент і найбільшого 

значення він набуває в працівників освіти з досвідом роботи до 5 років. При 

зростанні рівня кваліфікації його вага зменшується. Значення когнітивного 

компонента (так само 2-й або 3-й ранг) збільшується зі зростанням 

професійної кваліфікації, а саме в працівників освіти з досвідом понад 5 

років роботи і надалі. 4-й або 5-й ранг має мотиваційний компонент 

професійної самосвідомості. Таке ж рангове положення займає регулятивний 
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компонент, який більшої ваги набуває в працівників із досвідом роботи від 5 

до 10 років, а з підвищенням професійної кваліфікації його вага знову 

зменшується. 

Було визначено, що мотиваційний компонент є найбільш рухливим у 

структурі професійної самосвідомості. Він відсутній у студентів, а потім має 

найнижчі ранги (4-й або 5-й), проте через свою рухливість впливає на всю 

структуру професійної самосвідомості працівників освіти.  

5. Виявлено 3 етапи змін у структурі професійної самосвідомості 

педагогів, кожний з яких свідчить про виникнення нової якості професійної 

самосвідомості. Перший етап — поява мотиваційного компонента у 

працюючих педагогів, на відміну від студентів, яка свідчить, що для фахівців 

стає важливим досягнення успіху в професії, зростання рівня їхніх домагань. 

Другий етап характеризується зниженням значущості емоційно-оцінного 

компонента для працівників освіти зі стажем роботи понад 5 років і далі, що 

свідчить про зниження залежності від оцінки інших людей, і водночас 

зростанням значущості когнітивного компонента, яке говорить про 

підвищення самоповаги і ступеня розуміння себе в професії в цей період. 

Іншим аспектом цього етапу є зниження значущості мотиваційного 

компонента для працівників освіти зі стажем роботи від 5 до 10 років, що є 

свідченням достатньої професійної вмотивованості працівників із досвідом 

роботи за фахом, та одночасне зростання значущості регулятивного 

компонента, що говорить про підвищення значення саморегуляції при 

виконанні діяльності за фахом у цей період. Третій етап полягає в підвищенні 

значущості мотиваційного компонента для педагогів зі стажем роботи понад 

10 років, що свідчить про зростання бажання вдосконалення при виконанні 

діяльності за фахом та розширення професійних знань і вмінь, і одночасному 

зниженні значущості регулятивного компонента, що говорить про 

відсутність потреби постійно застосовувати самоконтроль чи саморегуляцію 

для виконання професійних функцій. 
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Отже, можемо підтвердити наявність відмінностей у розвитку 

професійної самосвідомості педагогів із різним рівнем кваліфікації, оскільки 

на кожному етапі розвитку професійного досвіду сформована відмінна 

ієрархія компонентів професійної самосвідомості. Якісні переходи між 

окремими етапами засвідчують динамічність процесу розвитку професійної 

самосвідомості працівників освіти. 

 

Зміст другого розділу дисертації відображено в таких публікаціях 

автора: [80; 84; 85; 86; 87; 89; 100; 104; 238; 239]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ  

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ  

У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

3.1. Теоретико-методологічні засади розвитку професійної 

самосвідомості педагогів 

 

Оскільки за результатами проведення емпіричного дослідження було 

виявлено значний відсоток студентів-старшокурсників та працюючих 

педагогів із низьким рівнем розвитку професійної самосвідомості, низькою 

мотивацією досягнень у діяльності за фахом та низькими показниками 

розуміння й осмисленості себе в професії, ми вважаємо за необхідне 

здійснення корекційних впливів, спрямованих на розвиток і підвищення 

рівня професійної самосвідомості досліджуваних, оптимізацію 

самоставлення студентів і педагогів, розвиток у них здатності до адекватного 

сприйняття самих себе в професії і свого оточення, формування та 

закріплення мотивації самоприйняття та саморозвитку, що створює умови 

для розвитку конструктивних форм поведінки в професійному середовищі.  

Комплексний характер побудови професійної самосвідомості 

майбутнього педагога, а також значна кількість чинників, які її визначають, 

зумовлюють потребу в розробці й безперервному оновленні шляхів, засобів 

та конкретних методів цілеспрямованого формування та подальшого 

зростання рівня професійної самосвідомості студентів педагогічного 

навчального закладу. На думку С.А. Михальської, найважливіша роль у 

розвитку якостей самосвідомості відводиться навчанню й вихованню. Саме в 

навчально-виховному процесі індивід, пізнаючи інших, їхнє ставлення одне 

до одного, пізнає самого себе, а також ті чи інші особисті якості. Значну роль 

у цьому грають такі форми суспільного впливу на свідомість та світогляд, як 
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театр, засоби масової інформації тощо — тобто все те, що сприяє пізнанню 

людиною інших людей, а через них і себе самої [115]. 

У роботах О.М. Бобрової розкрите питання вибору найефективніших 

шляхів, форм і методів підготовки майбутніх педагогів, метою яких є не 

тільки здобуття фундаментальних знань з основ наук, а й особистісно-

професійний розвиток майбутніх професіоналів. Як зазначає авторка, 

провідними шляхами розвитку професійних здібностей та спрямованості 

майбутніх учителів є такі [8]: 

- упровадження новітніх форм і методів навчання, що 

уможливлюють отримання студентом максимуму інформації про свою 

майбутню професію та вимоги, які вона висуває до особистості фахівця; 

- заохочення пізнавальної активності, спрямованої на себе як 

суб’єкта праці, пізнання й комунікації, розвиток уміння спостерігати, 

збирати, фіксувати, аналізувати та узагальнювати власний професійний 

досвід; упровадження спецкурсів із розвитку комунікативних здібностей; 

- урахування особливостей конкретної форми діяльності, зміст якої 

при раціональному застосуванні здатен створити деякі можливості для 

самокорекції та самовиховання; 

- значне використання дискусійних та ігрових методів у процесі 

підготовки в закладі вищої освіти, застосування методів активного соціально-

психологічного навчання. 

На сьогодні в психології є велика кількість форм активного навчання, 

спрямованих на корекцію й розвиток певних психічних властивостей 

особистості. Теоретичний аналіз проблеми дослідження засвідчив, що 

дієвими методами розвитку професійної самосвідомості фахівця як на етапі 

професійного навчання, так і в процесі підвищення кваліфікації є семінари-

практикуми, ділові ігри, навчальні семінари, участь в інтервізійних та 

супервізійних групах, консультації щодо побудови програми саморозвитку, 

рефлексивна самодіагностика тощо [7; 135; 175; 194; 246]. 
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Однією з таких форм роботи є і психологічний тренінг, який як форма 

активного навчання набув широкої популярності останнім часом. У наш час 

слово «тренінг» використовується досить широко. Так називають 

інтенсивний курс навчання, що сполучає короткі теоретичні семінари і 

практичну обробку навичок за короткий строк. Психологічний тренінг 

стосується психологічних навичок: саморегуляції, розвитку власної 

особистості, спілкування й т.п., включно з професійними навичками, 

особливо важливими для тих, хто працює з людьми [138]. 

Водночас поняття «тренінг» має широкий спектр трактувань, які 

детально наведені в додатках (див. Додаток В).  

Тренінг дає людині змогу самій формувати навички й уміння в 

побудові продуктивних психологічних та соціальних міжособистісних 

відносин, аналізувати соціально-психологічні ситуації зі своєї точки зору й 

позиції партнера, розвивати в собі здібності пізнання й розуміння себе та 

інших у процесі спілкування. Психологічний тренінг — це особлива форма 

групової роботи, яка навчає новим навичкам, допомагає освоїти інші 

психологічні можливості. Його особливість полягає в тому, що він вчить 

займати активну позицію, а засвоєння навичок відбувається в процесі 

діяльності, переживання та набуття особистого досвіду поведінки [148].  

Для нашого дослідження важливо наголосити на специфічних рисах 

тренінгу [26]: 

1. Дотримання принципів групової роботи, таких як активність; 

партнерське спілкування, що потребує визнання цінності особистості 

кожного учасника; дослідницька позиція учасників у груповій роботі; 

надання учасникам можливості об’єктивного погляду на свою поведінку 

очима інших людей з допомогою зворотного зв’язку. 

2. Використання активних методів групової роботи, серед яких 

переважають інтерактивні ігри, що мають на увазі інтенсивну 

міжособистісну взаємодію, та групові дискусії. 
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3. Зосередження уваги на взаєминах учасників групи. Стосунки, які 

складаються під час роботи між учасниками групи, називаються груповою 

динамікою. 

4. Присутність певною мірою постійної групи. Пропускати зустрічі не 

рекомендується, а обговорювати групові події за її межами не дозволяється, 

тому що це може призвести до втрати емоційної енергії, що має витрачатися 

протягом роботи групи. 

5. Просторова організація влаштована так, щоби створити найкращі 

можливості для активного спілкування учасників і нівелювати дію зовнішніх 

відволікаючих чинників. 

6. Націленість на психологічну допомогу учасникам. Результати 

тренінгу не зводяться лише до формування сукупності знань і умінь в 

учасників, важливим є поліпшення психічного стану й одержання стимулу 

для подальшого саморозвитку. У зв’язку з цим поряд з об’єктивними 

критеріями розглядаються й суб’єктивні критерії результативності тренінгу. 

7. Атмосфера розкутості і свободи спілкування. Спілкування під час 

тренінгу є більш інтенсивним, емоційним, значно відкритішим і щирішим, 

ніж при звичайних міжособистісних контактах. На початку роботи групи 

головним завданням тренера є організація необхідної атмосфери і створення 

психологічно безпечних умов для подібного спілкування. 

Навчання з допомогою тренінгів істотно відрізняється від традиційних 

методів навчання (уроків, лекцій, семінарів) не тільки за формою проведення, 

але й за основними принципами. Під час звичайного навчання школярів чи 

студентів навчають давати правильні відповіді, і тільки правильні, а помилки 

так чи інакше караються. Під час тренінгу ж до помилок ставляться 

поблажливо, вони розглядаються як необхідна частина процесу навчання 

учасників [148]. 

Психологічний тренінг є сукупністю активних методів навчання й 

передбачає групову форму роботи. Дієвість та практична значущість 

групової роботи для формування й розвитку професійної самосвідомості та 
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професійно важливих якостей фахівця визначається деякими 

перевагами [123]. 

По-перше, на думку К. Рудестама, група відображає суспільство в 

мініатюрі, адже в тренінгу моделюється система взаємовідносин і 

взаємозв’язків, які характерні для реального життя учасників. Саме завдяки 

цьому їм надається змога побачити і проаналізувати специфіку спілкування 

та поведінки інших людей і самих себе в умовах психологічної безпеки [245]. 

По-друге, у групі людина може навчитися новим умінням, 

експериментувати з різними стилями стосунків серед рівних партнерів. Крім 

того, під час групової роботи учасники можуть ідентифікувати себе з 

іншими, «зіграти» роль іншої людини чи поставити себе на її місце. Це 

допомагає краще зрозуміти партнера по спілкуванню та самого себе, засвоїти 

нові ефективні способи поведінки, які застосовуються іншими. За такої 

умови виникає емоційних зв’язок, розвивається співпереживання та емпатія, 

що сприяють особистісному зростанню та розвитку самосвідомості [127]. 

І.В. Вачков зазначає, що групова форма роботи стосується змін у сфері 

соціально-психологічної компетентності, вміння орієнтуватися в соціальних 

ситуаціях, розуміти інших людей, вибирати та реалізовувати адекватні форми 

спілкування [15]. Такі вміння та навички є винятково важливими в 

професійній діяльності педагога. 

По-третє, доведено, що більшість ефективних змін особистості 

відбуваються саме в груповому, а не в індивідуальному контексті. Для того, 

щоби виявити і змінити власні неадаптивні установки та сформувати нові 

форми поведінки, люди мають навчитися бачити себе такими, якими їх 

бачать інші. Цьому сприяє змога в процесі групової роботи отримати 

безоцінний зворотній зв’язок від учасників тренінгу, який дає можливість 

побачити власне відображення в очах інших людей [123]. 

Багатьом людям ставало краще вже від усвідомлення того, що не 

тільки вони, але й інші відчувають подібні труднощі. У групі кожній людині 

гарантується підтримка і збереження таємниці всього, що говориться під час 
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зустрічей, тому люди можуть в умовах відносної психологічної безпеки 

розповісти про свої проблеми і труднощі, знову пережити важкі ситуації, не 

приховуючи своїх емоцій, почути думки інших людей, зокрема й фахівця-

тренера, випробувати нові для них форми поведінки в ігрових моделях 

життєвих ситуацій [138]. 

Аналізу ефективності тренінгової форми психолого-педагогічного 

впливу присвячена низка досліджень, на практичні розробки яких ми 

спирались, зокрема, теорія і практика психологічного тренінгу В.П. Захарова 

[39], методика тренінгу професійної ідентичності Л.Б. Шнейдер [195], 

методика психологічного тренінгу для розвитку професійної самосвідомості 

педагога І.В. Вачкова [16], методика тренінгу педагогічної рефлексії для 

студентів та вчителів Т.М. Яблонської [199] та ін. 

Саме тому ми вважаємо доцільним використання саме тренінгової 

форми роботи для розвитку професійної самосвідомості працівників освіти 

та майбутніх фахівців-педагогів, оскільки вона дасть змогу якнайповніше 

виконати завдання програми та досягнути поставленої мети.  

 

 

3.2. Обґрунтування тренінгової програми розвитку  

професійної самосвідомості працівників освіти  

 

Нами була розроблена «Тренінгова програма розвитку професійної 

самосвідомості працівників освіти», призначена і для педагогічних 

працівників із досвідом роботи, що мають низький рівень розвитку 

професійної самосвідомості, і для майбутніх освітян, що характеризуються 

незадовільними показниками сформованості компонентів професійної 

самосвідомості. Зважаючи на особливості професійної самосвідомості, ми 

вважаємо за необхідне побудувати тренінгову програму відповідно до 

обґрунтованої нами структури професійної самосвідомості, а саме 
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когнітивного, емоційно-оцінного, регулятивного, мотиваційного та ціннісно-

смислового компонентів. 

«Тренінгова програма розвитку професійної самосвідомості 

працівників освіти» орієнтована на допомогу учасникам в аналізі власних 

сильних та слабких сторін, їхньої ролі в професійній діяльності, створення 

умов для самопізнання, розвиток рефлексії та здатності гнучко реагувати на 

життєві ситуації, що створює умови для побудови конструктивних форм 

поведінки в професійному середовищі, а також мотивувати учасників до 

подальшого розвитку як особистості і як фахівця. Розробляючи цю програму, 

ми виходили із розуміння системного характеру самосвідомості та 

професійної самосвідомості зокрема. З огляду на це професійну 

самосвідомість педагогічних працівників, її динаміку та розвиток ми 

розглядали через призму цілісності особистості працівника освіти й 

намагалися враховувати це при організації корекційних впливів.  

Основною метою програми є створення психологічних умов для 

розвитку професійної самосвідомості педагогічних працівників. 

Задана мета конкретизується в таких завданнях: 

1. Допомогти учасникам у самопізнанні та аналізі себе в професії. 

2. Розвинути в учасників уміння адекватно оцінювати свої якості та 

своє місце в професії. 

3. Сприяти формуванню в учасників навичок самоконтролю та 

конструктивної поведінки в професійній діяльності. 

4. Мотивувати учасників на перебудову неконструктивних мотивів 

поведінки та досягнення успіху. 

5. Допомогти учасникам в усвідомленні власних життєвих смислів 

та осмисленості себе в професії. 

З огляду на природу та особливості професійної самосвідомості, ми 

вважаємо за необхідне реалізовувати розроблену корекційно-розвивальну 

програму у формі групової роботи. Така форма аналізу та осмислення 

особистісних характеристик має переваги перед індивідуальною, оскільки 
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може забезпечити ширші можливості спілкування та міжособистісної 

взаємодії працівників освіти, а також дає змогу розширити їхній практичний 

досвід завдяки збагаченню досвідом інших членів групи. 

Тренінгова програма включає в себе широкий спектр технік та 

прийомів, таких як ігрові методи, проєктивні методики, методи групової 

дискусії, аналіз та обговорення окремих ситуацій, рефлексія тощо [57; 68; 

116; 148; 149]. 

Опишемо основні специфічні принципи роботи тренінгової групи за 

розробленою програмою і правила, що випливають із них:  

І. Принцип і правило максимальної активності. У процесі тренінгу 

учасники мають бути залученими в спеціально організовані дії. Це може бути 

програвання тієї або іншої ситуації, виконання вправ, спостереження за 

поведінкою інших, обговорення своїх і чужих дій. Принцип активності, 

зокрема, опирається на відому зі сфери експериментальної психології ідею: 

людина засвоює 10 % того, що чує, 50 % того, що бачить, 70 % того, що 

проговорює, і 90 % того, що робить сама. 

Активна поведінка, навіть не зовсім правильна, на тренінгових заняттях 

важливіша, ніж звичайне засвоєння інформації, тому потрібно бути 

терпимими до помилок, щоб учасники почували себе вільно й комфортно. 

Для підтримання активності важливо прагнути до того, щоби зробити із 

тренінгу не щоденне заняття, а подію. Тренінгові заняття в жодному разі не 

повинні бути нудними. Для цього їх важливо наповнити 

найрізноманітнішими видами активності. Усе, що відбувається на тренінгу, 

не має замикатися тільки на ньому й перетворюватися просто в гру. Постійно 

потрібно робити посилання на повсякденне життя, прагнути до 

максимального переносу отриманих навичок у практику. 

ІІ. Спілкування за принципом «тут і тепер». На тренінгу учасники 

спілкуються «тут і тепер», тобто обговорюють не минулу або можливу 

поведінку, а тільки те, що робиться й говориться під час занять. Вважається, 
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що в такий спосіб зменшується вплив психологічного захисту й 

підтримується психологічна безпека. 

ІІІ. Принцип і правило персоніфікації висловлювань. Суть його полягає у 

відмові від безособових мовних форм, які допомагають приховувати в 

повсякденному спілкуванні власну позицію того, хто говорить, або ж 

уникати прямих висловлювань у небажаних випадках. Тобто замість 

висловлювань: «вважається...», «деякі вважають, що...» у групі потрібно 

спілкуватись, використовуючи форми: «я вважаю, що...» і т.ін. За виконанням 

цього правила (як і всіх інших) має стежити ведучий тренінгу. 

ІV. Принцип дослідницької творчої позиції. Правило відсутності 

критики й безоціночності висловлювань. У тренінговій групі потрібно 

прагнути до створення вільної творчої атмосфери. Для цього спеціально 

організовуються проблемні, невизначені ситуації, що провокують учасників 

на несподівані, нестандартні висловлювання й учинки. У процесі тренінгу 

учасники повинні мати можливість для себе реально усвідомити 

закономірності, уже відомі в психології, як свої власні особливості, свої 

особисті ресурси. Для створення умов для творчої активності будь-яка 

критика на тренінгу повинна бути зведена до мінімуму і стосуватися тільки 

конкретного висловлювання або поведінки, а не особистості. Важливі 

навички, які виробляються на тренінгу: прийняття себе й іншого таким, який 

є, безоціночність суджень, уміння вислухати інших, уловити раціональне 

зерно в будь-якому висловлюванні й поведінці. 

V. Принцип партнерського спілкування. Правило доброзичливості. 

Партнерським спілкуванням є таке, при якому враховуються особливості 

кожного учасника, його почуття, емоції, переживання. Реалізація цього 

принципу створює в групі атмосферу безпеки, довіри, відкритості, що дає 

змогу учасникам групи експериментувати зі своєю поведінкою, не 

соромлячись помилок. Постійний діалог, повноцінне міжособистісне 

спілкування учасників спрямоване на вироблення поваги до чужої думки, 

довіри, на вбереження від взаємних підозр, нещирості, страху. Цей принцип 
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тісно пов’язаний із принципом творчої, дослідницької позиції учасників 

групи. 

VІ. Принцип об’єктивації (усвідомлення) поведінки. Правило 

зворотного зв’язку. Найважливіші моменти тренінгу — усвідомлення його 

учасниками мотивів своєї поведінки, перехід від імпульсивних дій до 

свідомої саморегуляції. Саме це дає людині змогу не тільки на тренінгу, але й 

надалі керувати своєю зовнішньою поведінкою і власним внутрішнім світом. 

Універсальним засобом об’єктивації такого усвідомлення є зворотній зв’язок. 

Тому є важливим обговорення всього, що відбувається в групі. 

Необхідно зазначити, що в тренінгових групах, які добровільно 

відвідують незнайомі між собою люди, є обов’язкове правило строгої 

конфіденційності й довірливого спілкування. Але в навчальній групі чи 

робочому колективі таке правило діяти не може, адже учасники постійно 

спілкуються між собою за межами тренінгу, у них багато загальних знайомих 

і все, що схвилювало їх на заняттях, може стати відомо стороннім, 

незважаючи на жодні правила. Тому обговорення мають бути вільними, але 

коректними, про що було написано попередньо [148]. 

«Тренінгова програма розвитку професійної самосвідомості 

працівників освіти» містить 10 занять тривалістю в середньому 2,5-3 години 

кожне. Заняття проводяться двічі на тиждень. Оптимальна кількість 

учасників групи складає 14-16 осіб. Зустрічі мають відбуватися за графіком 

― у конкретний день, в одному й тому ж самому приміщенні і в однаковий 

час. Така організація дасть змогу створити середовище, необхідне для 

розвитку довірливих стосунків, і допоможе учасникам уникнути зайвих 

стресів, пов’язаних із роботою тренінгової групи. 

Побудова програми проводилася на таких етапах: 

Перший етап — організаційний: комплектування групи, виявлення та 

коригування мотивів учасників, з’ясування часу та місця занять. 
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Другий етап ― знайомство: повідомлення учасникам основних 

принципів роботи групи, створення умов для швидкого та кращого 

знайомства учасників; обговорення ритуалів вітання та прощання в групі. 

Третій етап ― головна частина тренінгу: виконання вправ та 

програвання тренінгових ігор, проведення групових дискусій. 

Четвертий етап ― заключна частина: підбиття загальних підсумків, 

їхнє обговорення та побажання на майбутнє. 

Заняття «Тренінгової програми розвитку професійної самосвідомості 

працівників освіти» проводяться за такою схемою: 

1) Привітання. 

На цьому етапі ведучий тренінгу робить короткий анонс заняття, що 

відбудеться, та налаштовує учасників на роботу.  

2) Розминка, активізація учасників групи. 

На цьому етапі відбувається мотивування учасників до роботи, зняття 

емоційної напруги, створення відчуття психологічного комфорту в групі. 

Розминка має проводитися у вільній, невимушеній атмосфері. 

3) Введення правил групи (для занять 2-10 ― повторення правил за 

необхідності). 

На цьому етапі має місце встановлення єдиних для всіх правил 

поведінки в тренінговій групі. Важливо, щоби правила приймали всі без 

винятку учасники. Під час прийняття правил роботи групи ведучий уточнює 

в учасників групи зміст кожного правила, тобто що саме вони вкладають у 

значення того чи іншого правила. 

4) Основні ігри та вправи, їхній аналіз та обговорення. 

На цьому етапі відбувається головна частина тренінгу, а саме 

використання різноманітних видів роботи ― рольових ігор, активних вправ, 

мозкового штурму, групових дискусій, обговорення притчі й казки, 

інтерактивних технік, творчих завдань, аналіз ситуацій, вправ на рефлексію 

тощо. У тренінгу передбачені різні форми роботи ― індивідуальна, робота у 

великій групі, робота в малих групах та парна робота. 
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5) Рефлексія заняття, що минуло. 

На цьому етапі підводиться підсумок заняття, що відбулось. Група 

збирається разом у єдиному колі і всі бажаючі по черзі висловлюють свої 

враження про це заняття. Учасники говорять тільки за бажанням, проте 

бажано, щоби висловилось якомога більше осіб. Варто обговорити, що їм 

сподобалося й що не сподобалося на занятті, що хотілося б зробити по-

іншому. Учасники можуть також висловити власні побажання до групи чи до 

ведучого тренінгу. На останньому занятті тренінгового циклу учасники 

заповнюють анкету, яка є формою зворотного зв’язку для ведучого. Мета 

проведення глибокої рефлексії групових процесів — моніторинг якісних 

змін, які відбулися з кожним учасником занять, аналіз нових знань, вмінь, 

навичок, якостей і форм поведінки. 

6) Прощання. 

На цьому етапі ведучий дякує учасникам групи за проведений 

тренінговий день, а учасники групи прощаються одне з одним та з ведучим. 

Якщо група на першому занятті обрала ритуал прощання, необхідно 

обов’язково його використати. Тренінговий цикл закінчується загальними 

оплесками. 

При розробці «Тренінгової програми розвитку професійної 

самосвідомості працівників освіти» нами були використані такі методичні 

прийоми й засоби проведення тренінгу, як рольові ігри, ділові ігри, 

психодраматичні прийоми, метод фіксованих ролей, групова дискусія, 

мозковий штурм, аналіз ситуацій, ігри-розминки, психогімнастичні вправи, 

проєктивне малювання, рефлексія. Схарактеризуємо їх коротко. 

Рольові ігри. У процесі рольової гри учасникам надається можливість 

висловлювати почуття й думки, діяти в різні способи, але з урахуванням тієї 

ролі, яку вони грають, і відповідно до наявних у них можливостей. 

Розігрування ролей сприяє розширенню меж самосвідомості, допомагає 

висловити приховані почуття й виплеснути накопичені переживання, дає 
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можливість повправлятися в різних типах поведінки, а також допомагає 

навчитися контролювати свої емоції. 

Ділові ігри. Це моделювання реальної діяльності в спеціально 

створеній проблемній ситуації, що є методом підготовки та адаптації до 

трудової діяльності та соціальних контактів, методом активного навчання, 

який сприяє досягненню конкретних завдань, структурування системи 

ділових стосунків учасників. У процесі ділових ігор відбувається імітація 

різних аспектів професійної діяльності, соціальної взаємодії. 

Психодраматичні прийоми. Суть полягає в розігруванні учасниками 

ролей у модельованих життєвих ситуаціях, що мають для них особистісний 

сенс. Життя в психодраматичній групі формується як специфічна реальність, 

у якій учасники експериментують із різними життєвими ситуаціями, ролями 

й формами поведінки. 

Метод фіксованих ролей. Передбачає створення моделей, а потім 

пристосування їх до об’єктивної реальності. Наприклад, сором’язливу, 

невпевнену людину просять зіграти роль впевненої. Ключовим у цьому 

методі є те, що ведучий та інші члени групи повинні ставитися до цього 

учасника як до впевненої людини незалежно від його реальних дій. 

Групова дискусія. Це вільний вербальний обмін знаннями й думками 

між учасниками групи, спільне обговорення та аналіз проблемної ситуації, 

питання чи завдання. Групова дискусія може бути структурованою (керована 

ведучим з допомогою поставлених запитань або тем для обговорення) або 

неструктурованою (залежить від учасників групового обговорення). Вона дає 

змогу навчити конструктивного аналізу реальних ситуацій, вміння слухати й 

розуміти позиції опонентів, а також взаємодії з іншими учасниками. 

Мозковий штурм. Це метод, похідний від групової дискусії, але з 

більш структурованою процедурою. Головна його функція — забезпечення 

генерації ідеї. Метод дає змогу знайти рішення складних проблем через 

застосування спеціальних правил — спочатку учасникам пропонується 

висловлювати якомога більше варіантів ідей, навіть найфантастичніших. 
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Потім із загальної кількості висловлених ідей відбирають найбільш вдалі, які 

можуть бути використані в роботі. 

Аналіз ситуацій. Це метод докладного розгляду якоїсь однієї події з 

метою усвідомлення досвіду, формулювання висновків та планування дій, які 

можуть дати позитивні зміни в майбутньому. Для такого аналізу учасники 

повинні мати певні базові знання за темою обговорення, аби легко наводити 

приклади і формулювати ідеї під час виконання вправи. Теми для 

обговорення може запропонувати ведучий або сама група в процесі 

мозкового штурму. 

Ігри-розминки. Інструмент, який використовується для управління 

груповою динамікою. Ігри-розминки є розслаблюючими й дають змогу зняти 

напругу. 

Психогімнастичні вправи. Є допоміжним методом. Такі вправи дуже 

різноманітні й можуть бути спрямовані на відпрацьовування бажаної 

поведінки, розвиток пізнавальних процесів, розширення меж розуміння, 

фокусування на почуттях, розвиток самосвідомості тощо. Психогімнастика 

дає змогу досягти зменшення емоційної напруженості та активізації групової 

динаміки. 

Проєктивне малювання. Є допоміжним методом. У процесі 

малювання учасникам надається можливість відбити (спроєктувати) у 

малюнку особистісні проблеми. 

Рефлексія. Цей метод є спеціально організованим обговоренням, 

відображенням того, що відбувається, і процесом, зворотним інструктажу. 

Він дає учасникам змогу остаточно вийти з дії чи ролі, що ним виконувалась. 

Може проводитися після закінчення виконання вправи, програвання рольової 

гри, а також наприкінці заняття. Під час рефлексії уточнюється зміст 

виконаного, установлюється зв’язок між уже відомим і тим, що знадобиться 

в майбутньому. 

При виборі методів, які були використані в тренінговій програмі, ми 

користувалися такими правилами [181]: 
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1) відповідність завданням тренінгу; 

2) відповідність рівню групи; 

3) відповідність кваліфікації тренера; 

4) відповідність розміру групи; 

5) врахування часу тренінгу. 

Функціями ведучого тренінгу, які передбачає «Тренінгова програма 

розвитку професійної самосвідомості працівників освіти», є: організація 

роботи; керування процесами, які мають місце в групі; проведення аналізу та 

коментування тренінгових ситуацій; допомога в оцінюванні сформованої 

ситуації в групі, а також посередницька функція. Крім того, ведучий може 

втручатися в групові процеси у випадках, коли група зазнає труднощів. 

З огляду на сутність феноменів самосвідомості та професійної 

самосвідомості зокрема, чинників їхнього становлення та розвитку, при 

організації корекційно-розвивальних впливів нами було виділено такі 

змістові блоки: 

1. Розвиток когнітивного компонента професійної самосвідомості. 

2. Розвиток емоційно-оцінного компонента професійної 

самосвідомості. 

3. Розвиток регулятивного компонента професійної самосвідомості. 

4. Розвиток мотиваційного компонента професійної самосвідомості. 

5. Розвиток ціннісно-смислового компонента професійної 

самосвідомості. 

Коротко схарактеризуємо специфіку кожного блоку. 

1. Розвиток когнітивного компонента професійної самосвідомості 

― блок, що розпочинає тренінговий цикл і складається із 2-х занять. Перше 

заняття на тему «Знайомство із собою» має на меті знайомство учасників із 

програмою та одне з одним, а також створення умов для самопізнання. У 

змісті заняття передбачене вступне слово ведучого щодо особливостей 

тренінгової програми, вправа-знайомство «Три імені» та вироблення правил 

групи. Основна частина заняття складається із вправ «Мої очікування», 
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«Хвастощі» та «Комісійний магазин» і покликана створити умови та 

сформувати навички саморозкриття. Наприкінці заняття передбачена 

рефлексія, яка підводить підсумок роботи за день. 

Друге заняття на тему «Інша сторона мене» має метою допомогу 

учасникам в аналізі власних сильних та слабких сторін, їхньої ролі в 

професійній діяльності. У змісті заняття розроблені вправа «Вітання», що 

налаштовує учасників на невимушену робочу атмосферу, вправа «Затиск» 

для формування стану релаксації, вправи «Як мені це здорово вдається» та 

«Контраргументи» для створення умов для саморозкриття, а також фінальне 

підведення підсумків та прощальна вправа «Подарунок». 

За результатами проходження занять першого блоку, а саме ігор, 

різноманітних вправ та відповідних дискусій, учасники будуть більшою 

мірою ознайомлені зі ступенем відповідності особливостям професійної 

діяльності, адже тільки знання й зіставлення особистістю своїх 

психологічних особливостей із вимогами професійної діяльності може 

сприяти розвитку в майбутніх педагогів прагнення до самоудосконалення й 

самовиховання необхідних якостей. 

2. Розвиток емоційно-оцінного компонента професійної 

самосвідомості ― блок, що продовжує тренінговий цикл і складається із 2-х 

занять. Перше заняття блоку на тему «Погляд на себе» спрямоване на 

сприяння усвідомленню та адекватній оцінці учасниками своїх якостей, 

розвиток у них рефлексії. У змісті заняття передбачені вправи-розминки 

«Ревучий мотор» та «Зустріч поглядами». Основні вправи «Автопортрет», 

« «Я-реальний», «Я-ідеальний», «Я в майбутньому» » і «Образ «Я» 

спрямовані на усвідомлення власних особистісних рис та професійно 

важливих якостей. Наприкінці заняття передбачена рефлексія, що підводить 

підсумок роботи за день. 

Друге заняття на тему «Я й моє відображення» має на меті розвиток в 

учасників уміння звертати увагу на власний внутрішній світ та здатності 

побачити себе очима інших. У змісті заняття розроблені вправа-розминка 
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«Вітання без слів», основні вправи «На якій я сходинці», «Відбиття почуттів» 

та «Яким мене бачать інші», аналіз притчі «Небездоганний», націлені на 

допомогу учасникам у побудові адекватної оцінки себе як особистості і як 

фахівця. Наприкінці роботи проводиться рефлексія заняття «Тут і зараз». 

За результатами проходження занять другого блоку, зокрема, 

відповідних ігор, вправ, дискусійних завдань та обговорення притчі, в 

учасників мають оптимізуватися показники самоповаги та прийняття себе як 

професіонала, що повинно відобразитися на їхніх стилях поведінки, у 

спілкуванні та взаєминах з іншими, адже в професіонала, який позитивно 

сприймає себе, підвищується упевненість у собі, задоволеність своєю 

професією, ефективність роботи загалом, а така особистість прагне до 

самореалізації. 

3. Розвиток регулятивного компонента професійної самосвідомості 

― блок, що складається із 2-х занять. Перше заняття блоку на тему «Крок 

уперед» спрямоване на формування й розвиток в учасників навичок 

конструктивної поведінки в професійному середовищі та при взаємодії з 

іншими. У змісті заняття передбачені вправа-розминка «Асоціації» та вправа 

на зосередження уваги «Заборонений рух». Основними вправами є «Як 

сказати «ні» », «Перебільшена або повна зміна поведінки», «Гойдалка» та 

«Організація діалогу», що дають учасникам змогу не лише програти свої 

внутрішньоособистісні конфлікти для розширення усвідомлення поведінки й 

можливостей її зміни, а і сформувати адекватні реакції в різних професійних 

ситуаціях. Наприкінці проводиться рефлексія заняття. 

Друге заняття блоку на тему «Дія і протидія» має на меті розвиток в 

учасників здатності гнучко реагувати на життєві та професійні ситуації та 

навичок самоконтролю. У змісті заняття розроблені вправа-розминка 

«Загальна увага», основні вправи «Подарунок другу», «Невпевнені, впевнені 

й агресивні відповіді», «Досвід упевненої поведінки» та «Агресивний 

контакт», які покликані виробити навички неагресивної відповіді на тиск і 

агресію, що можуть часто виникати в робочому середовищі. Звернена увага й 
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на уміння побудувати мовлення згідно з власними цілями і своєю роллю 

щодо співрозмовника. Наприкінці заняття передбачена рефлексія, яка 

підводить підсумок роботи за день. 

За результатами проходження занять третього блоку, зокрема, 

рольових ігор, вправ, дискусій та завдань на рефлексію, учасники будуть 

більш компетентними в цілеспрямованих діях, спрямованих на реалізацію 

професійних інтересів та досягнення ефективних результатів професійної 

діяльності. 

4. Розвиток мотиваційного компонента професійної 

самосвідомості ― блок, що складається із 2-х занять. Перше заняття блоку 

на тему «Оцінка за поведінку» спрямоване на допомогу учасникам в аналізі 

переважаючих мотивів власної поведінки та визначенні їхньої доцільності. У 

змісті занять передбачені вправа-розминка «Прорвись у коло», проєктивна 

діагностична вправа «Прогноз погоди», основні вправи «Нестандартна 

поведінка», «Тема успіху», «Аналіз своїх виправдань» та «Попроси себе», 

покликані прояснити для учасників їхню власну професійну мотивацію. 

Наприкінці проводиться рефлексія заняття. 

Друге заняття на тему «Хочу й буду!» має метою мотивування 

учасників на досягнення успіху в професійній діяльності та особистому 

житті. У змісті заняття розроблені вправа-розминка « «Зіпсований телефон» з 

асоціаціями», основні вправи «Картинна галерея», «Як ти вчиниш?», 

«Уникнення невдач», «Успіх у минулому» й аналіз психологічної казки 

«Вірити і старатися», що сприяють аналізу власної професійної поведінки та 

її перебудові у напрямі досягнення успіху. Наприкінці заняття передбачена 

рефлексія, що підводить підсумок роботи за день. 

За результатами проходження занять четвертого блоку, а саме вправ, 

рольових ігор, завдань на аналізу психологічної казки в учасників 

сформується не лише мотивація професійної діяльності, але й мотивація 

професійного саморозвитку та розвитку професійної самосвідомості. 

5. Розвиток ціннісно-смислового компонента професійної 
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самосвідомості ― блок, що завершує тренінговий цикл і складається із 2-х 

занять. Перше заняття блоку на тему «У пошуках сенсу» має на меті 

допомогу учасникам у визначенні та усвідомленні їхніх життєвих і 

професійних цінностей та смислів. У змісті занять передбачені вправи-

розминки «Привіт!» та «Знайди пару», основні вправи «Девіз», «Сценарії й 

ролі», «Легкі радощі» та «Сенс мого життя», що сприяють віднайденню 

власного сенсу в житті і професії. Наприкінці заняття проводиться вправа 

«Загальна оцінка дня» та рефлексія заняття. 

Друге заняття блоку на тему «Усе в моїх руках» спрямоване на аналіз 

знань і вмінь, набутих учасниками протягом занять, та особистісних змін за 

час програми, заохочення учасників до подальшого розвитку як особистості і 

як фахівця. У змісті заняття розроблені вправа-розминка «Не впусти», 

основні вправи «Ресурсний стан», «Три господарки», «Яким я хочу стати», 

що сприяють розвитку вміння ставити перед собою пріоритети в особистому 

і професійному розвитку і віднаходити ресурси для їхньої реалізації. Вправа 

«Очікування», рефлексія всього циклу тренінгових занять і фінальне 

анкетування підводять підсумок усього тренінгу. Вправа-прощання «Спасибі 

за приємне заняття» завершує роботу за програмою. 

За результатами проходження занять п’ятого блоку, зокрема, ігор, 

вправ та обговорень в учасників підвищиться здатність осмислювати 

оточуючу дійсність, встановлювати особистісний смисл діяльності та ідей, 

пов’язаних із професією. 

Повністю зміст «Тренінгової програми розвитку професійної 

самосвідомості працівників освіти» та її деталізована структура наведені у 

додатках (див. Додаток Г). Структура тренінгової програми в узагальненому 

вигляді подана у таблиці далі (табл. 3.1.). 

Після проходження циклу занять підводяться загальні підсумки 

тренінгу. Особливу увагу варто звернути на досягнення мети та реалізацію 

завдань, що ставилися на початку роботи групи, а також оцінку ефективності 

проведення корекційно-розвивальних заходів. 
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Таблиця 3.1. 

Структура тренінгової програми розвитку професійної самосвідомості 

працівників освіти 

№  

п/п 

Тема заняття Мета роботи 

Блок 1. Розвиток когнітивного компонента професійної самосвідомості 

1. Знайомство із 

собою 

Знайомство учасників з програмою та одне з одним, 

а також створення умов для самопізнання. 

2. Інша сторона 

мене 

Допомога учасникам в аналізі власних сильних та 

слабких сторін, їх ролі у професійній діяльності. 

Блок 2. Розвиток емоційно-оцінного компонента професійної самосвідомості 

3. Погляд на себе Сприяння усвідомленню та адекватній оцінці 

учасниками своїх якостей, розвиток рефлексії. 

4. Я і моє 

відображення 

Розвиток в учасників уміння звертати увагу на 

власний внутрішній світ та здатності побачити себе 

очима інших. 

Блок 3. Розвиток регулятивного компонента професійної самосвідомості 

5. Крок уперед Формування і розвиток в учасників навичок 

конструктивної поведінки у професійному 

середовищі та при взаємодії з іншими. 

6. Дія і протидія Розвиток в учасників здатності гнучко реагувати на 

життєві та професійні ситуації та навичок 

самоконтролю. 

Блок 4. Розвиток мотиваційного компонента професійної самосвідомості 

7. Оцінка за 

поведінку 

Допомога учасникам в аналізі переважаючих мотивів 

власної поведінки та визначенні їх доцільності. 

8. Хочу і буду! Мотивування учасників на досягнення успіху у 

професійній діяльності та особистому житті. 

Блок 5. Розвиток ціннісно-смислового компонента професійної 

самосвідомості 

9. У пошуках сенсу Допомога учасникам у визначенні та усвідомленні їх 

життєвих і професійних цінностей та смислів. 

10. Усе в моїх руках Аналіз знань і вмінь, набутих учасниками протягом 

занять, та особистісних змін за час програми, 

заохочення учасників до подальшого розвитку як 

особистості і як фахівця. 
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Доцільно отримати зворотній зв’язок від самих учасників тренінгу 

щодо його ефективності, щоби проаналізувати динаміку якісних змін, які 

відбулися з учасниками протягом проходження тренінгу, здійснити аналіз 

нових знань, вмінь, навичок, якостей та форм поведінки, які в них 

виробилися після занять за програмою. 

Узагальнюючи, варто підкреслити, що забезпечення психологічних 

умов становлення та розвитку професійної самосвідомості працівників освіти 

є багатоплановим процесом, тобто потребує цілеспрямованих системних 

впливів. Розроблена нами тренінгова програма може бути використана при 

вирішенні завдань, пов’язаних із цією проблематикою.  

 

 

3.3. Динаміка розвитку професійної самосвідомості працівників освіти 

за результатами проведення формувального експерименту 

 

З огляду на той факт, що проведення констатувального етапу 

дослідження засвідчило зростання рівня розвитку професійної 

самосвідомості з підвищенням рівня кваліфікації, нами усвідомлювалася 

необхідність здійснення формувальних впливів із метою розвитку 

професійної самосвідомості ще на останньому етапі професійного навчання, 

тобто задля розвитку професійної самосвідомості працівників освіти треба 

створити психологічні умови для її формування в студентів — майбутніх 

працівників закладів освіти. Загалом категорія студентів, які здобули освітній 

ступінь бакалавра та навчаються на магістратурі, була обрана для проведення 

формувального експерименту, зважаючи на низку причин. Так, у 

студентський період провідною діяльністю є навчально-професійна, а 

студентський вік є сензитивним періодом для формування професійної 

рефлексії, що сприяє полегшенню опанування новими навичками, уміннями, 

зокрема, професійними, та входження в професійну діяльність. Це сприяє 

активному розвитку саме в цей період професійної свідомості та 
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самосвідомості. Крім того, у цей час починає формуватись індивідуальний 

стиль діяльності як результат перших спроб у виконанні професійних 

функцій, а саме проходження виробничих практик. Магістранти мають 

уявлення про зміст професійної діяльності за результатами практики, проте 

ці уявлення ще досить нечіткі й потребують закріплення. Хоча студенти-

старшокурсники і здобули перший освітній рівень ― бакалавр ― вони не 

мають достатнього рівня професійної самосвідомості для виконання 

професійних функцій. 

До всього, за результатами констатувального експерименту в студентів 

старших курсів закладу педагогічної освіти був виявлений найнижчий рівень 

розвитку компонентів, що складають професійну самосвідомість, порівняно з 

працюючими педагогами. Зокрема, їм притаманні найнижчі показники 

сформованості мотиваційного компонента професійної самосвідомості, що 

може проявитися негативними явищами з початком діяльності за фахом, а 

саме зниженим рівнем цілеспрямованості та підвищеним страхом зазнати 

невдачі в професійній діяльності. Прискорення динаміки розвитку 

мотиваційного компонента професійної самосвідомості стало ще одним 

чинником вибору старшокурсників для здійснення формувальних впливів. 

Проведення формувального експерименту, який полягав в апробації 

«Тренінгової програми розвитку професійної самосвідомості працівників 

освіти», було здійснене на базі Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. У формувальному експерименті взяли 

участь 60 студентів старших курсів психолого-педагогічного факультету, з 

яких 30 осіб склали експериментальну, а 30 — контрольну групи, однорідні 

за соціально-демографічними характеристиками. До експериментальної 

групи увійшли студенти-старшокурсники, які за результатами 

констатувального дослідження продемонстрували низькі показники розвитку 

професійної самосвідомості, а саме когнітивного, емоційно-оцінного, 

регулятивного, мотиваційного та ціннісно-смислового її компонентів. 

Учасники обиралися за допомогою процедури рандомізації. Контрольну 
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групу склали студенти старших курсів, які також мали низький рівень 

сформованості професійної самосвідомості, проте не брали участі в 

тренінговій програмі.  

Апробація розробленої тренінгової програми здійснювалась 

паралельно із двома групами досліджуваних. До першої групи увійшли 16 

учасників, а до другої — 14. Обидві групи збиралися двічі на тиждень 

протягом 1,5 місяця для занять за тренінговою програмою. 

Для дослідження динаміки розвитку професійної самосвідомості 

працівників освіти за результатами проведення формувального експерименту 

та оцінки ефективності впровадження «Тренінгової програми розвитку 

професійної самосвідомості працівників освіти» нами був здійснений 

констатувальний зріз із використанням методик, використаних в 

емпіричному дослідженні, до результатів яких були застосовані методи 

математичної обробки даних. Задля перевірки припущення про те, що саме 

тренінгова програма вплинула на розвиток окремих компонентів структури 

професійної самосвідомості, був проведений повторний зріз в обох групах. З 

метою порівняння вибірок досліджуваних, котрі увійшли до складу 

контрольної та експериментальної груп, ми використали U-критерій Манна-

Уітні, що може бути застосований для оцінки відмінностей у розподілі 

ознаки у двох незалежних групах (експериментальній та контрольній), а 

достовірність розходжень отриманих даних до та після експерименту 

всередині кожної з груп визначалася за допомогою t-критерію Ст’юдента 

[110]. Детальні обчислення проводилися за допомогою пакета статистичних 

комп’ютерних програм IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0. 

Перед проведенням формувального етапу дослідження статистично 

значущих відмінностей у показниках професійної самосвідомості учасників 

експериментальної та контрольної груп за U-критерієм Манна-Уітні 

виявлено не було (див. Додаток Д). Саме це дало нам можливість розглядати 

одну з досліджуваних груп як контрольну, а іншу — як експериментальну.  

Результати дослідження учасників до та після формувального 
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експерименту, а також дані контрольної групи, визначені за компонентами 

професійної самосвідомості, наведено далі. Аналіз змін у розвитку 

когнітивного компонента подано на рис. 3.1. та рис. 3.2. 

 

Рис. 3.1. Показники змін у когнітивному компоненті професійної 

самосвідомості учасників експериментальної групи після проведення 

формувального експерименту (у %) 

 

Дані учасників контрольної групи за результатами повторного зрізу 

наведено на рис.3.2. 

 

Рис. 3.2. Показники змін у когнітивному компоненті професійної 

самосвідомості учасників контрольної групи  

за результатами повторного зрізу (у %) 
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Результати перевірки отриманих даних за допомогою методів 

математичної обробки (t-критерія Ст’юдента) подано в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Динаміка показників когнітивного компонента професійної 

самосвідомості учасників експериментальної та контрольної груп до та 

після проведення формувального експерименту (n1=30, n2=30) 

Назви шкал Група Середнє 

значення в 

групі до 

тренінгу 

Середнє 

значення в 

групі після 

тренінгу 

Емпіричне 

значення t-

критерія 

Рівень 

значущості 

Самоповага Експериментальна 60.7±21.235 72.033±22.021 -1.823 0.079 

Контрольна  54.933±24.496 55.4±24.414 -1.000 0.326 

Самоінтерес Експериментальна 77.8±22.31 86.167±16.413 -1.639 0.112 

Контрольна  72.567±24.038 71.867±23.757 1.000 0.326 

Само-

розуміння 

Експериментальна 60.567±23.744 68.267±20.242 -1.344 0.19 

Контрольна  52.033±22.411 53.367±23.036 -1.000 0.326 

Самоінтерес 

(як 

установка на 

ті або інші 

внутрішні 

дії щодо 

власного 

«Я») 

Експериментальна 75.333±24.354 86.067±14.532 -2.060 0.049* 

Контрольна  70.267±26.044 68.267±27.532 1.000 0.326 

* - p<0,05          ** - p<0,01          *** - p<0,001 

 

Отже, за результатами проведення формувального етапу дослідження в 

експериментальній групі на 20 % зросла кількість досліджуваних із високим 

рівнем самоповаги, на 4 % знизилася кількість старшокурсників із середнім 

рівнем самоповаги й на 16 % зменшилася кількість студентів із низькою 

самоповагою. Ще на 13 % у досліджуваних зріс високий рівень прояву 

інтересу до себе як особистості та фахівця, на 3 % зменшилася кількість 
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досліджуваних із проявом середнього рівня самоінтересу й на 10 % 

зменшилася низька зацікавленість собою як професіоналом. 

У студентів старших курсів зросло й розуміння себе як фахівців: 

високий рівень прояву ознаки збільшився на 7 %, середній — на 4 %, а 

низький водночас зменшився на 11 %. Готовність до самозміни, виражена в 

показниках самоінтересу учасників експериментальної групи, зросла на 20 %, 

на 13 % зменшилися показники прояву середнього рівня, а на негативному 

полюсі бачимо зменшення на 7 %, що є статистично значущим результатом 

(t=-2,060, p<0,05).  

Проаналізувавши аналогічні дані учасників контрольної групи, можемо 

зробити висновок, що зміни в показниках когнітивного компонента не 

перевищують, як правило, 4 % або ж не спостерігаються взагалі. 

Застосувавши t-критерій Ст’юдента, можемо говорити про статистичну 

незначущість одержаних результатів контрольної групи. 

Далі проаналізуємо результати дослідження емоційно-оцінного 

компонента професійної самосвідомості старшокурсників, які в 

узагальненому вигляді подані на рис. 3.3. і рис. 3.4. 

 

Рис. 3.3. Показники змін в емоційно-оцінному компоненті професійної 

самосвідомості учасників експериментальної групи після проведення 

формувального експерименту (у %) 
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Подамо також дані учасників контрольної групи за результатами 

повторного зрізу (рис.3.4.). 

 

Рис. 3.4. Показники змін в емоційно-оцінному компоненті професійної 

самосвідомості учасників контрольної групи  

за результатами повторного зрізу (у %) 

 

Результати перевірки отриманих даних за допомогою методів 

математичної обробки (t-критерія Ст’юдента) подано в табл. 3.3. 

Як засвідчують рис. 3.3., рис. 3.4. та порівняльна таблиця 3.3., за 

результатами проведення формувального етапу дослідження в 

експериментальній групі на 23 % зросла кількість досліджуваних із високим 

рівнем глобального самоставлення, водночас на 13 % зменшилася кількість 

старшокурсників із середнім рівнем і на 10 % зменшилася кількість студентів 

старших курсів, що мають низький рівень самоставлення, тобто 

характеризуються низькою самооцінкою та неприйняттям себе як 

особистості й фахівця. Застосувавши до отриманого масиву даних t-критерій 

Ст’юдента, можемо зробити висновок про статистичну значущість 

одержаних результатів (t=-3,227, p<0,01). 
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Таблиця 3.3. 

Динаміка показників емоційно-оцінного компонента професійної 

самосвідомості учасників експериментальної та контрольної груп до та 

після проведення формувального експерименту (n1=30, n2=30) 

Назви шкал Група Середнє 

значення в 

групі до 

тренінгу 

Середнє 

значення в 

групі після 

тренінгу 

Емпіричне 

значення 

критерія 

Рівень 

значущості 

Глобальне 

самоставлення  

Експериментальна 76.9±18.622 89.867±9.012 -3.227 0.003** 

Контрольна  71.667±22.719 72.233±22.053 -1.000 0.326 

Аутосимпатія Експериментальна 57.733±22.517 70.933±17.749 -2.430 0.022* 

Контрольна  61.1±24.739 59.767±23.74 1.000 0.326 

Очікуване 

ставлення від 

інших 

Експериментальна 54±29.233 65.133±22.24 -1.612 0.118 

Контрольна  53.3±27.494 56.133±28.189 -1.402 0.171 

Ставлення 

інших  

Експериментальна 41±22.438 45.767±20.733 -0.875 0.389 

Контрольна  43.767±21.749 46.567±21.878 -1.424 0.165 

Само-

прийняття 

Експериментальна 61.867±24.632 71.667±16.078 -1.880 0.07 

Контрольна  66.567±26.898 65.133±28.884 1.000 0.326 

Оцінка  Експериментальна 14.833±4.617 18.233±2.885 -3.076 0.005** 

Контрольна  13.767±4.531 13.567±5.177 0.338 0.738 

* - p<0,05          ** - p<0,01          *** - p<0,001 

 

Показники позитивної аутосимпатії в експериментальній групі виросли 

на 27 %, на 7 % знизилися показники середнього рівня і на 20 % зменшилися 

показники низької аутосимпатії, що є статистично значущим результатом за 

t-критерієм Ст’юдента (t=-2,430, p<0,05). На 7 % виросла кількість 

досліджуваних, які очікують позитивного ставлення від інших осіб та від 

колег зокрема, на 20 % зріс прояв середнього рівня вираженості цієї ознаки, 

водночас на 27 % зменшилися показники очікування виключно негативного 

ставлення до себе. Лише на 1 % зросла кількість студентів старших курсів, 

які на високому рівні впевнені у власній цікавості для інших, проте на 16 % 
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виросли показники прояву середнього рівня й на 17 % зменшилася кількість 

опитаних, що вважали себе абсолютно нецікавими для оточуючих чи колег.  

Позитивне самоприйняття в експериментальній групі виросло на 7 %, 

водночас середній рівень прояву прийняття себе зріс також на 7 %, а 

негативне самоприйняття знизилося на 14 %. Крім того, за результатами 

проведення формувального етапу дослідження в експериментальній групі на 

43 % збільшилися показники високого рівня за шкалою «Оцінка», на 37 % 

знизилися показники прояву середнього рівня й ще на 6 % зменшилися 

показники низького рівня за цією ознакою, що свідчить про суттєве 

зростання самооцінки та самоповаги старшокурсників. Застосувавши до 

отриманих даних t-критерій Ст’юдента, можемо зробити висновок про 

статистичну значущість одержаних результатів (t=-3,076, р≤0,01). 

Проаналізувавши аналогічні дані учасників контрольної групи, можемо 

зробити висновок, що зміни в показниках емоційно-оцінного компонента не 

перевищують 7 % або ж не спостерігаються взагалі. Застосувавши t-критерій 

Ст’юдента, можемо говорити про статистичну незначущість одержаних 

результатів контрольної групи.  

 

Рис. 3.5. Показники змін у регулятивному компоненті професійної 

самосвідомості учасників експериментальної групи після проведення 

формувального експерименту (у %) 



173 

Далі проаналізуємо результати дослідження регулятивного компонента 

професійної самосвідомості, які подані на рис. 3.5. та рис. 3.6. 

Наведемо дані учасників контрольної групи за результатами 

повторного зрізу (рис.3.6.). 

 

Рис. 3.6. Показники змін у регулятивному компоненті професійної 

самосвідомості учасників контрольної групи  

за результатами повторного зрізу (у %) 

 

Результати перевірки отриманих даних за допомогою методів 

математичної обробки (t-критерія Ст’юдента) подано в табл. 3.4. 

Отже, після здійснення формувальних впливів в експериментальній 

групі на 40 % зросла впевненість старшокурсників у собі як фахівцях, на 7 % 

зменшилися показники прояву середнього рівня впевненості та на 33 % 

зменшилася невпевненість у власних професійних силах та собі як 

спеціалістові, що є статистично значущим результатом (t=-3,524, p<0,001). 

Показовим є те, що дані високого рівня самозвинувачення зменшилися 

на 27 %, середнього — на 7 %, а низький рівень ознаки водночас виріс на 

34 %, що є статистично значущим результатом (t=2,440, p<0,05) і свідчить 

про зменшення тенденції до висловлювання необґрунтованих звинувачень 

щодо себе як в особистому, так і в професійному плані. 
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Таблиця 3.4. 

Динаміка показників регулятивного компонента професійної 

самосвідомості учасників експериментальної та контрольної груп до та 

після проведення формувального експерименту (n1=30, n2=30) 

Назви шкал Група Середнє 

значення в 

групі до 

тренінгу 

Середнє 

значення в 

групі після 

тренінгу 

Емпіричне 

значення 

критерія 

Рівень 

значущості 

Само-

впевненість 

Експериментальна 47.4±22.706 66.6±22.503 -3.524 0.001*** 

Контрольна  54.333±24.022 56.567±22.961 -1.298 0.204 

Само-

звинувачення 

Експериментальна 53.167±28.07 37.233±16.925 2.440 0.021* 

Контрольна  51.867±27.023 54.067±26.602 -1.000 0.326 

Само-

керівництво, 

само-

послідовність 

Експериментальна 63.933±20.401 72.667±19.633 -1.447 0.159 

Контрольна  59.2±23.574 59.3±22.951 -0.101 0.92 

Сила  Експериментальна 6.733±5.219 12.333±3.527 -5.571 0*** 

Контрольна  7.067±5.577 7.067±5.577 1.000 1 

Активність  Експериментальна 8.167±5.943 15.5±6.196 -5.711 0*** 

Контрольна  8.367±5.623 9.067±5.521 -1.438 0.161 

* - p<0,05          ** - p<0,01          *** - p<0,001 

 

Зросла на 21 % і здатність до контролю власного життя та 

професійного розвитку, виражена в показниках самокерівництва та 

самопослідовності, водночас прояв середнього рівня ознаки в групі знизився 

на 7 %, а показники нездатності до самоконтролю зменшилися на 14 %.  

За показниками «Сили» високий рівень зріс на 11 %, середній — на 

43 %, а низький зменшився на 54 %, що є свідченням зростання прояву 

вольових якостей, підвищення самоконтролю та саморегуляції 

досліджуваних, що є статистично значущим результатом (t=-5,571, p<0,001). 

За показниками активності значною мірою зріс високий рівень прояву (на 
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73 %), водночас середній зменшився на 37 %, а низький — на 36 %, що 

говорить про зростання активності та товариськості в професійному 

середовищі. Це є статистично значущим результатом за t-критерієм 

Ст’юдента (t=-5,711, p<0,001). 

Проаналізувавши аналогічні показники контрольної групи, можемо 

говорити про те, що зміни в них не перевищують, як правило, 3-4 % або ж не 

спостерігаються взагалі. Проте відрізняються показники самовпевненості, де 

на 7 % зменшилися показники низького рівня й на 7 % збільшилися 

показники середнього. Відрізняються і показники активності, де низький 

рівень зменшився на 7 %. Застосувавши до отриманих даних t-критерій 

Ст’юдента, можемо зробити висновок про статистичну незначущість 

одержаних результатів контрольної групи. 

Далі проаналізуємо результати дослідження мотиваційного компонента 

професійної самосвідомості учасників експериментальної та контрольної 

груп, які в узагальненому вигляді подані на рис. 3.7. та рис. 3.8. 

 

Рис. 3.7. Показники змін у мотиваційному компоненті професійної 

самосвідомості учасників експериментальної групи після проведення 

формувального експерименту (у %) 

 

Наведемо також дані учасників контрольної групи за результатами 

повторного зрізу (рис.3.8.). 
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Рис. 3.8. Показники змін у мотиваційному компоненті професійної 

самосвідомості учасників контрольної групи  

за результатами повторного зрізу (у %) 

 

Результати перевірки отриманих даних за допомогою методів 

математичної обробки (t-критерія Ст’юдента) подано в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5. 

Динаміка показників мотиваційного компонента професійної 

самосвідомості учасників експериментальної та контрольної груп до та 

після проведення формувального експерименту (n1=30, n2=30) 

Назви шкал Група Середнє 

значення в 

групі до 

тренінгу 

Середнє 

значення в 

групі після 

тренінгу 

Емпіричне 

значення 

критерія 

Рівень 

значущості 

Мотивація до 

успіху 

Експериментальна 16.967±3.275 18.567±3.702 -1.661 0.107 

Контрольна  16.1±4.18 15.933±4.093 0.355 0.725 

Мотивація 

досягнення 

Експериментальна 11.667±2.551 12.967±2.748 -1.681 0.103 

Контрольна  10.833±2.135 10.867±2.403 -0.135 0.893 

* - p<0,05          ** - p<0,01          *** - p<0,001 
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Отже, за результатами проведення формувального етапу дослідження в 

експериментальній групі на 13 % зменшилися показники середнього рівня 

мотивації до успіху й на 13 % виросли показники високого рівня, що 

говорить про підвищення в досліджуваних прагнення досягти успіху в 

діяльності, а також зростання самокритичності до власних можливостей. 

Проте, використавши методи математичної обробки, а саме t-критерій 

Ст’юдента, можемо зробити висновок про те, що одержані результати не є 

статистично значущими. 

Крім того, в експериментальній групі на 13 % зменшилися показники 

низького рівня мотивації досягнення мети й на 17 % — середнього, тоді як 

показники високого рівня виросли на 30 %. Такі значення є свідченням 

зростання мотивації досягнення й розвитку мотиваційного компонента 

професійної самосвідомості досліджуваних експериментальної групи. Однак, 

застосувавши методи математичної обробки даних (t-критерій Ст’юдента), 

можемо засвідчити, що одержані результати не є статистично значущими. 

Проаналізувавши аналогічні показники контрольної групи, можемо 

говорити про те, що на 9 % зменшилися показники середнього рівня 

мотивації, на 6 % зросли показники низького рівня та на 3 % зросли 

показники високого рівня мотивації досягнення, тобто про суттєві позитивні 

зрушення в розвитку мотиваційного компонента професійної самосвідомості 

учасників контрольної групи говорити не можемо, оскільки це не є 

статистично значущим результатом за t-критерієм Ст’юдента. 

Далі проаналізуємо результати дослідження ціннісно-смислового 

компонента професійної самосвідомості старшокурсників, які в 

узагальненому вигляді подані на рис. 3.9. та рис. 3.10. 
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Рис. 3.9. Показники змін у ціннісно-смисловому компоненті професійної 

самосвідомості учасників експериментальної групи після проведення 

формувального експерименту (у %) 

 

Наведемо також дані учасників контрольної групи за результатами 

повторного зрізу (рис.3.10.). 

 

Рис. 3.10. Показники змін у ціннісно-смисловому компоненті професійної 

самосвідомості учасників контрольної групи  

за результатами повторного зрізу (у %) 

 

Результати перевірки отриманих даних за допомогою методів 

математичної обробки (t-критерія Ст’юдента) подано в табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6. 

Динаміка показників ціннісно-смислового компонента професійної 

самосвідомості учасників експериментальної та контрольної груп до та 

після проведення формувального експерименту (n1=30, n2=30) 

Назви шкал Група Середнє 

значення в 

групі до 

тренінгу 

Середнє 

значення в 

групі після 

тренінгу 

Емпіричне 

значення 

критерія 

Рівень 

значущості 

Цілі  

 

Експериментальна 31.467±5.015 36.533±4.377 -4.531 0*** 

Контрольна  30.4±5.876 29.833±6.131 1.000 0.326 

Процес  Експериментальна 30.7±6.007 38.267±3.331 -6.365 0*** 

Контрольна  29.433±6.907 28.8±7.595 1.000 0.326 

Результат  

 

Експериментальна 26.133±4.183 30.467±3.014 -4.836 0*** 

Контрольна  24.667±4.262 24.233±4.15 1.000 0.326 

Локус 

контролю - 

Я 

Експериментальна 19.833±4.426 25.133±2.36 -6.297 0*** 

Контрольна  20.367±4.664 20.533±4.516 -1.000 0.326 

Локус 

контролю - 

життя 

Експериментальна 31.833±5.253 37.767±3.048 -6.053 0*** 

Контрольна  29.667±5.101 29.333±5.585 1.000 0.326 

Осмисле-

ність життя 

Експериментальна 139.967±20.807 136.467±18.362 0.651 0.52 

Контрольна  132.967±22.06 129.433±26.773 1.366 0.182 

* - p<0,05          ** - p<0,01          *** - p<0,001 

 

Як можемо побачити з рис. 3.9., рис. 3.10 та порівняльної таблиці 3.6., 

за результатами проведення формувального етапу дослідження в 

експериментальній групі на 23 % зросли показники наявності цілей у 

майбутньому, показники прояву середнього рівня зменшилися на 20 %, а 

показники відсутності цілей у житті та професійній діяльності зменшилися 

на 3 %. Застосувавши до отриманих даних t-критерій Ст’юдента, можемо 

говорити про статистичну значущість одержаних результатів (t=-4,531, 
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р≤0,001). Також на 67 % зросло сприйняття власного життя як цікавого та 

насиченого, середній рівень прояву ознаки знизився на 60 %, а низький 

рівень вираження цієї ознаки зменшився на 6 %, що є статистично значущим 

результатом (t=-6,365, р≤0,001). 

Показники високого рівня результативності життя зросли на 54 %, 

середнього знизилися на 51 %, а низького зменшилися на 3 %, що дає змогу 

говорити про підвищення розуміння результативності власного життєвого та 

професійного шляху. Такі зміни є статистично значущими (t=-4,836, 

р≤0,001). Підвищення на 57 % показників високого рівня за шкалою «Локус 

контролю – Я», зниження на 44 % прояву середнього рівня та зменшення на 

13 % показників низького рівня говорить про зростання в старшокурсників 

віри у свої сили та здатність контролювати процес власної професійної 

діяльності, що є також статистично значущим (t=-6,297, р≤0,001). 

На 3 % знизилися показники прояву низького рівня за шкалою «Локус 

контролю – життя» й на 71 % — середнього рівня. Суттєве збільшення 

показників високого рівня за аналізованою шкалою (на 74 %) є свідченням 

підвищення переконаності в тому, що самі досліджувані можуть 

контролювати власне життя та професійну кар’єру, вільно приймати рішення 

й реалізовувати їх. Це є статистично значущим результатом за t-критерієм 

Ст’юдента (t=-6,053, р≤0,001).  

Показники осмисленості життя були достатньо високими ще до 

формувальних впливів (97 %), тому після проведення тренінгу не змінилися і 

залишилися на тому ж високому рівні, проте на 3 % знизились показники 

низького рівня осмисленості життя й на 3 % виросли показники прояву 

середнього рівня, тобто загалом осмислення власного життєвого шляху та 

себе в професії дещо зросло. 

Проаналізувавши аналогічні показники контрольної групи, можемо 

говорити про те, що зміни в показниках не перевищують, як правило, 6 % або 

ж не спостерігаються взагалі. Застосувавши до цих даних ті ж самі методи 
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математичної обробки (t-критерій Ст’юдента), можемо зробити висновок про 

статистичну незначущість результатів, одержаних для контрольної групи. 

Отже, за результатами визначення динаміки розвитку професійної 

самосвідомості майбутніх працівників освіти після проведення 

формувальних впливів вдалося визначити, що зріс рівень розвитку 

когнітивного компонента за показником самоінтересу, зросли три показники 

рівня розвитку емоційно-оцінного компонента (глобальне самоставлення, 

аутосимпатія, самоприйняття), зріс рівень розвитку регулятивного 

компонента за показниками впевненості в собі як фахівцеві, самоконтролю та 

саморегуляції, а показник самозвинувачення суттєво зменшився. Зросли такі 

показники розвитку ціннісно-смислового компонента, як цілеспрямованість і 

віра у свої сили у професійній активності, сприйняття власного життя та 

процесу діяльності як цікавого та насиченого, розуміння результативності 

власного життєвого і професійного шляху. Була розвинута здатність 

контролювати процес власної професійної діяльності, проте істотних змін у 

мотивації досліджуваних не відбулось. 

Як підсумок, можемо зробити висновок про доцільність впровадження 

«Тренінгової програми розвитку професійної самосвідомості працівників 

освіти» в процес їхньої фахової підготовки, оскільки розроблена програма 

через створення умов, що сприяють становленню професійної 

самосвідомості, допомогла учасникам у самопізнанні та аналізі себе в 

професії, розвинула в них уміння оцінювати своє місце у професії, сприяла 

підвищенню рівня самоконтролю та саморегуляції у професійній діяльності, 

а також допомогла учасникам в усвідомленні власних життєвих смислів та 

осмисленості себе в професії. У зв’язку з цим можемо говорити, що 

«Тренінгова програма розвитку професійної самосвідомості працівників 

освіти» сприяла розвитку професійної самосвідомості майбутніх працівників 

освіти, а в результаті формувальних впливів були виявлені помітні зрушення 

в розвитку складників професійної самосвідомості студентів-педагогів. 
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Висновки до третього розділу 

 

1. Розроблена «Тренінгова програма розвитку професійної 

самосвідомості працівників освіти» призначена для працюючих і майбутніх 

педагогів, які мають низький рівень розвитку професійної самосвідомості, та 

націлена на його підвищення. Тренінг спрямований на допомогу учасникам у 

самопізнанні та аналізі себе в професії, розвиток у них уміння адекватно 

оцінювати свої якості та своє місце в професії, формування навичок 

самоконтролю та конструктивної поведінки в професійній діяльності, 

мотивування на досягнення успіху і допомогу в усвідомленні власних 

життєвих смислів та осмисленості себе в професії. 

2. Повторне дослідження учасників тренінгу після його реалізації 

засвідчило, що підвищився рівень розвитку когнітивного компонента за 

показником самоінтересу, зріс рівень розвитку емоційно-оцінного 

компонента за показниками глобального самоставлення, аутосимпатії та 

самоприйняття, підвищився рівень розвитку регулятивного компонента за 

показниками впевненості в собі як фахівцеві, самоконтролю та саморегуляції, 

водночас показник самозвинувачення суттєво зменшився. Підвищились такі 

показники розвитку ціннісно-смислового компонента, як цілеспрямованість і 

віра у свої сили в професійній активності, сприйняття власного життя та 

процесу діяльності як цікавого та насиченого, розуміння результативності 

свого життєвого і професійного шляху. Суттєво зросла здатність 

контролювати процес своєї професійної діяльності, однак істотні зміни у 

мотивації досліджуваних не спостерігались. 

Апробація тренінгової програми засвідчила її ефективність та 

доцільність застосування з метою розвитку професійної самосвідомості 

майбутніх працівників освіти. 

 

Зміст третього розділу дисертації відображено в таких публікаціях 

автора: [82; 97; 98; 99]. 



183 

ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення теоретико-емпіричних результатів дослідження 

особливостей розвитку професійної самосвідомості працівників освіти у 

процесі підвищення кваліфікації дає змогу зробити такі висновки. 

1. У дисертації професійна самосвідомість розглядається як система 

уявлень людини про себе як фахівця, усвідомлення належності до певного 

виду професійної діяльності, а також розуміння рівня розвитку в себе 

професійно важливих якостей, професійних знань, умінь і навичок та 

ставлення до них.  

Структура професійної самосвідомості педагогічного працівника 

представлена як єдність трьох аспектів: пізнавального (самопізнання); 

емоційно-ціннісного (самооцінки); дієво-вольового, або регулятивного 

(саморегуляції). З’ясовано, що професійна самосвідомість працівників освіти 

зазнає змін у процесі професіоналізації та здобуття професійного досвіду. 

2. Розроблена структурно-змістова модель професійної самосвідомості 

працівників освіти, яка включає 5 компонентів: 1) когнітивний (уявлення про 

себе як особистість та фахівця, про свою професію, ідеал педагога, свої 

професійно важливі якості, розуміння власних пізнавальних процесів та 

психічних властивостей); 2) емоційно-оцінний (ставлення особистості до себе 

як до фахівця, яке виявляється в самооцінці, самоставленні, самоприйнятті, 

аутосимпатії); 3) регулятивний (саморегуляція в розв’язанні педагогічних 

завдань, потенційні поведінкові реакції в ситуаціях професійної діяльності, 

самоконтроль та вольові якості в практичній діяльності); 4) мотиваційний 

(професійна мотивація, мотиви професійного вдосконалення та досягнення 

цілей у практичній діяльності, що забезпечують потребу в самоактуалізації); 

5) ціннісно-смисловий (здатність усвідомлювати навколишню дійсність та 

себе у професії, вбачати у ній цінність, надавати особистісний смисл 

діяльності за фахом та всьому, що стосується професії). Вираженість 
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кожного із компонентів оцінюється на високому, середньому та низькому 

рівнях. 

3. Аналіз специфіки професійної самосвідомості працівників освіти із 

різним рівнем кваліфікації за результатами емпіричного дослідження 

засвідчив існування відмінностей у розвитку всіх компонентів професійної 

самосвідомості: найнижчий рівень спостерігається у студентів, які, проте, 

мають високий ступінь осмисленості життя й себе в професії. Водночас 

найвищий рівень розвитку компонентів професійної самосвідомості 

спостерігається в педагогів із досвідом роботи до 5 років. 

Уперше було досліджено ієрархію компонентів професійної 

самосвідомості працівників освіти та закономірності їхнього розвитку 

залежно від досвіду роботи за фахом. Визначено, що мотиваційний 

компонент професійної самосвідомості в якості окремого компонента 

з’являється тільки в працюючих педагогів і відсутній у студентів. 

Виявлено відмінності в ієрархії компонентів професійної 

самосвідомості працівників освіти залежно від рівня кваліфікації. Так, 1-й 

ранг у структурі професійної самосвідомості працівників освіти на всіх 

етапах розвитку професійного досвіду має ціннісно-смисловий компонент. 2-

й або 3-й ранг має емоційно-оцінний компонент. Найбільшого значення він 

набуває в працівників з досвідом роботи до 5 років, а при зростанні рівня 

кваліфікації його вага зменшується. Роль когнітивного компонента (так само 

2-й або 3-й ранг) збільшується з підвищенням рівня кваліфікації, а саме в 

працівників освіти з досвідом роботи понад 5 років і надалі. 4-й або 5-й ранг 

має мотиваційний компонент професійної самосвідомості. Таке ж рангове 

положення має регулятивний компонент, який найбільшого значення набуває 

у працівників із досвідом роботи від 5 до 10 років, а зі зростанням 

професійної кваліфікації його вага знову зменшується. 

4. Визначено 3 етапи якісних змін у структурі професійної 

самосвідомості педагогів. Перший етап характеризується появою 

мотиваційного компонента у працюючих педагогів, на відміну від студентів. 
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Його виникнення є показником зростання рівня їхніх домагань, важливості 

досягнення успіху в професії. Другий етап вирізняється зниженням для 

працівників освіти з досвідом роботи понад 5 років і далі значущості 

емоційно-оцінного компонента, що говорить про зменшення залежності від 

оцінки інших, зокрема, колег, і водночас підвищенням значущості 

когнітивного компонента, яке свідчить про зростання самоповаги і ступеня 

саморозуміння в професії в цей період. Ще одним аспектом цього етапу є 

зниження рівня значущості мотиваційного компонента для працівників 

освіти з досвідом роботи від 5 до 10 років, що є показником достатньої 

професійної вмотивованості освітян, які працюють за фахом, та одночасне 

зростання значущості регулятивного компонента, що є свідченням 

підвищення значення саморегуляції при виконанні діяльності за фахом у цей 

період. Третій етап характеризується підвищенням для педагогів зі стажем 

роботи понад 10 років значущості мотиваційного компонента, що є 

показником зростання бажання вдосконалюватись при виконанні діяльності 

за фахом, і одночасним зниженням значущості регулятивного компонента, 

що засвідчує відсутність потреби постійного застосування самоконтролю для 

виконання професійних функцій. Якісні переходи між окремими етапами 

розвитку професійної самосвідомості працівників освіти засвідчують 

динамічність цього процесу. 

5. Для працівників освіти та студентів із низьким рівнем професійної 

самосвідомості була розроблена й апробована «Тренінгова програма 

розвитку професійної самосвідомості працівників освіти». Після проведення 

формувальних впливів учасники тренінгу показали покращення результатів, 

зокрема, зріс рівень розвитку когнітивного компонента за показником 

самоінтересу, зросли показники розвитку емоційно-оцінного компонента 

(глобальне самоставлення, аутосимпатія, самоприйняття), зріс рівень 

розвитку регулятивного компонента за показниками впевненості в собі як 

фахівцеві, самоконтролю та саморегуляції, а показник самозвинувачення 

суттєво зменшився. Була розвинута здатність контролювати процес власної 
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професійної діяльності, проте істотних змін у мотивації досліджуваних не 

відбулось. Зросли такі показники розвитку ціннісно-смислового компонента, 

як цілеспрямованість і віра у свої сили в професійній активності, сприйняття 

власного життя та процесу діяльності як цікавого та насиченого, розуміння 

результативності власного життєвого і професійного шляху.  

Результати апробації тренінгової програми підтвердили її ефективність 

та доцільність застосування для розвитку професійної самосвідомості 

майбутніх працівників освіти. 

 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів вивчення 

професійної самосвідомості працівників освіти. Перспективи подальших 

досліджень у контексті цієї проблематики полягають у розробці комплексних 

інструментальних засобів психодіагностики компонентів структури 

професійної самосвідомості педагогів для більш детального аналізу цілісного 

процесу розвитку цього феномену, а також у дослідженні особливостей 

розвитку професійної самосвідомості працівників освіти залежно від фахової 

спрямованості. 



187 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Акмеологические основы профессионального самосознания личности 

[Текст]: учебное пособие / Деркач А. А., Москаленко О. В., 

Пятин В. А., Селезнева Е. В. Астрахань : Изд-во Астраханского гос. 

пед. ун-та, 2000. 330 с. 

2. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. Москва : 

Наука, 1977. 265 с. 

3. Аникеева Н. П. Воспитание игрой: кн. для учителя. Москва : 

Просвещение, 1987. 144 с.  

4. Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование 

миров. Москва : ИПП; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. 768 с. 

5. Бахрушин В. Є. Методи аналізу даних: навчальний посібник для 

студентів. Запоріжжя : КПУ, 2011. 286 с. 

6. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. Москва : Прогресс, 1986. 

422 с. 

7. Битянова Н. Р. Психология личностного роста: Практическое пособие 

по проведению тренингов личностного роста психологов, педагогов, 

социальных работников. Москва : МПА, 1995. 67 с. 

8. Боброва Е. М. Психологические особенности профессионального 

самопознания студентов педвуза : дис. … канд. пед наук : 19.00.07. 

Москва, 1989. 220 с. 

9. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. 

Психологическое исследование. Москва : Просвещение, 1968. 464 с. 

10. Борисова Е. М. Профессиональное самоопределение: личностный 

аспект: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07. Москва, 1995. 411 с. 

11. Боришевский М. И. Теоретические вопросы самосознания личности. 

Психологические особенности самосознания подростка. Киев : Вища 

школа, 1980. С. 5-13. 



188 

12. Брагина В. Д. Представления о профессии и самооценка 

профессионально-важных качеств учащейся молодежию Вопросы 

психологии. 1996. № 2. С. 146-156. 

13. Васьковская С. В. Психологические условия формирования 

профессионального самосознания будущего учителя: автореф. дис. ... 

канд. психол. наук : 19.00.07. Киев, 1987. 21 с. 

14. Васьковская С. В., Горностай П. П. Психологическое 

консультирование: ситуационные задачи. Киев : Вища школа, 1996. 

192 с. 

15. Вачков И. В. Введение в тренинговые технологии. Психологическое 

сопровождение выбора профессии / Под ред. Л. М. Митиной. Москва : 

Московский психолого-социальный институт, 1998. С. 66-78. 

16. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Москва : Ось – 

89, 1999. 137 с. 

17. Вачков И. В. Психологические условия развития профессионального 

самосознания учителя (на материале тренинговых групп): автореф. 

дисс. … канд. психол. наук : 19.00.07. Москва, 1995. 19 с. 

18. Вачков И. В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через 

психологическую сказку. Москва : Ось-89, 2001. 320 с. 

19. Вітковська О. І. Професійне самовизначення як життєва проблема 

особистості. Педагогіка і психологія. 1998. № 3. С. 171-179. 

20. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. Київ : 

Либідь, 2005. 399с.  

21. Выготский Л. С. Психология. Москва : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 

1008 с. 

22. Газман О. С. Новые ценности в образовании. URL: 

http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/c3/117 (дата звернення: 

18.10.2016) 

23. Гарнцев М. А. Проблема самосознания в западноевропейской 

философии (от Аристотеля до Декарта). Москва : Изд-во МГУ, 1987. 

214 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Вітковська%20О$


189 

24. Головко С. А. Развитие профессионального самосознания будущих 

офицеров: автореф. дис. на соискание наук. степени канд. пед. наук: 

13.00.08. Саратов, 2009. 20 с.  

25. Гребенкина Л. К. Формирование профессионализма учителя в системе 

непрерывного педагогического образования: автореф. дис. на 

соискание наук. степени д-ра пед. наук: 13.00.01. Москва, 2000. 38 с. 

26. Грецов А. Г. Тренинг общении для подростков. Санкт-Петербург : 

Питер, 2007. 160 с. 

27. Гріньова О. М. Особливості формування професійної самосвідомості 

майбутніх учителів в умовах професійної підготовки з додатковою 

психологічною спеціалізацією. Матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Простір гуманітарної комунікації: 

трансформація академічного дискурсу». Київ : Київський університет 

імені Бориса Грінченка. 2010. С. 118-129. 

28. Гріньова О. М. Психологічні особливості професійного 

самовизначення майбутніх учителів в умовах підготовки за двома 

спеціальностями: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук: 19.00.07. Київ, 2008. 20 с. 

29. Декарт Р. Рассуждение о методе. Сочинения: в 2 т. Москва : Мысль, 

1989. Т. 1. С. 250-296. 

30. Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала. 

Москва : Изд-во Моск. психолого-социального института, 2004. 752 с. 

31. Джемс У. Личность. Психология личности. Тексты / под ред. 

Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1982. 

С. 35-41. 

32. Джемс У. Психология / пер. с англ.; под ред. Л. А. Петровской. 

Москва : Педагогика, 1991. 368 с. 

33. Долинська Л. В., Максимчук Н. П. Психологія ціннісних орієнтацій 

майбутнього вчителя: навч. посібник для студентів ВНЗ. Кам’янець-

Подільський : ФОП Сисин О.В., 2008. 124 с. 



190 

34. Донченко І. А. Етапи розвитку професійної самосвідомості фахівця. 

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені 

О. Сухомлинського. Сер.: Психологічні науки. 2012. Т. 2, Вип. 9. С. 85-

89. 

35. Дружилов С.А. Профессионалы и профессионализм в новой 

реальности: психологические механизмы и проблемы формирования. 

Сибирь. Философия. Образование: альманах СО РАО, ИПК. 

Новокузнецк, 2001. Вып. 5. С. 46-56. 

36. Евтихов О. В. Практика психологического тренинга. Санкт-Петербург : 

Издательство «Речь», 2005. 256 с. 

37. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности. Санкт-Петербург : 

Питер, 2001. 560 с. 

38. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение. 

Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1985. 167 с.  

39. Захаров В. П., Хрящева Н. Ю. Социально-психологический тренинг: 

учебное пособие. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1989. 56 с. 

40. Захарова А. В. Структурно-динамическая модель самооценки. Вопросы 

психологии. 1989. № 1. С. 5-14.  

41. Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов 

вузов. Москва : Академический проект; Фонд «Мир», 2005. 336 с. 

42. Зейгарник Б. Ф. Саморегуляция в норме и патологии. Психологический 

журнал. 1989. Т. 10. № 2. С. 122-132. 

43. Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции. 

Учебное пособие: 3-е издание. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 208 с. 

44. Исаев Е. И., Косарецкий С. Г., Слободчиков В. И. Становление и 

развитие профессионального сознания будущего педагога. Вопросы 

психологии. 2000. № 3. С. 57-65. 

45. Кайгородов Б. В. Самопонимание: миф или реальность. Москва : 

Московский психолого-социальный институт, 2000. 184 с. 

46. Кайгородов Б.В. Самопонимание и его место в структуре 

самосознания. Мир психологии. 1997. № 1. С. 129-132. 



191 

47. Калашников В. Г. Динамика взаимосвязи самосознания, 

профессиональной направленности и ценностных ориентаций 

студентов педагогического вуза (На материале факультета начальных 

классов): дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. Москва, 1998. 225 с. 

48. Калитеевская Е. Супервидение. О профессиональном самосознании 

гештальт-терапевта. Гештальт 96. Москва : МГИ, 1996. С. 63-71. 

49. Кант И. Сочинения: в 6-ти т. Москва : Мысль, 1966. Т.6. 743 с. 

50. Каташев В. Г. Профессиональное самосознание учащихся. 

Дидактический аспект. Казань, 1994. 102 с. 

51. Катюк Я. Л. Особистісно-орієнтовані засади розвитку професійної 

самосвідомості майбутніх психологів у системі післядипломної 

педагогічної освіти. Особистісно-орієнтована підготовка майбутніх 

психологів у системі післядипломної педагогічної освіти: посібник. 

Київ : НАПН України, Ун-т менедж. освіти, 2015. С. 127-152. 

52. Климов Е. А. Психология профессионала: избранные психологические 

труды. Москва : Издательство Московского психосоциального 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. 456 с. 

53. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. 

Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. 512 с. 

54. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Словарь по педагогике. 

Москва : ИКЦ «МарТ», 2005. 659 с. 

55. Кожуховская И. И. Нарушение критичности у психически больных: 

патопсихологическое исследование. Москва : Изд-во МГУ, 1985. 79 с. 

56. Козиев В. Н. Психологический анализ профессионального 

самосознания учителя: автореф. дис. на соискание ученой степени 

канд. психол. наук: 19.00.07. Ленинград, 1980. 21 с. 

57. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії: корекційна 

програма для вихователів дошкільних навчальних закладів Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2012. 200 с. 

58. Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. Москва : 

Политиздат, 1984. 335 с. 



192 

59. Кон И. С. Категория «Я» в психологии. Психологический журнал. 1981. 

Т. 2. № 3. С. 98-115. 

60. Конопкин О. А. Психическая саморегуляция произвольной активности 

человека (структурно-функциональный аспект). Вопросы психологии. 

1995. № 1. С. 5-12. 

61. Корніяка О. М. Визначальні чинники професійного самоздійснення 

викладача вищої школи. Актуальні проблеми психології: Том. V: 

Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. 2017. 

№ 17. С. 76-89. 

62. Крутецкий В. А. Самосознание. Педагогическая энциклопедия. Т.3. 

МОСКВА : Сов. Энциклопедия, 1966. 768 с. 

63. Кузікова С. Б. Організація фахової підготовки студентів-психологів як 

технологія формування суб’єкта саморозвитку. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-

спеціальні науки. 2018. № 1. С. 36-40. 

64. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера 

производственного обучения. Москва : Высшая школа, 1990. 119 с. 

65. Кязимов К. Г. Совершенствование профессиональной подготовки и 

развития человеческих ресурсов. Москва – Берлин : Директ-Медиа, 

2016. С. 167. 

66. Лебедчук П. В. Особенности формирования профессионального 

самосознания со студентами педвуза: автореф. дис. на соискание 

ученой степени канд. психол. наук: 19.00.07. Москва, 1995. 22 с. 

67. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО). 2-е изд. 

Москва : Смысл, 2000. 18 с. 

68. Ли Д. Практика группового тренинга / пер. с англ. А. Маслова. – Санкт-

Петербург : Питер, 2001. 224 с. 

69. Ломов Б. Ф. Об исследовании законов психики. Психологический 

журнал. 1980. Т. 1, № 1. С. 157-189. 

70. Лук’янчук Н. Класифікація видів тренінгів. Навчання і виховання 

обдарованої дитини. 2013. Вип. 1. С. 272-279. 



193 

71. Максименко С. Д. Загальна психологія. Київ : Форум, 2003. 256 с. 

72. Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития. Москва : Изд. 

центр «Академия», 2004. 256 с. 

73. Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва : Междунар. 

гуманит. фонд «Знание», 1996. 312 с. 

74. Маркова А. К. Психология труда учителя. Москва : Просвещение, 1993. 

192 с. 

75. Мартынова А. В. Факторы, влияющие на формирование 

профессионального самосознания студентов. Санкт-Петербург : Наука, 

1999. 108 с. 

76. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. Санкт-Петербург : 

Евразия, 1999. 432 с. 

77. Матвеева Л. Г. Становление профессионального самосознания 

клинических психологов: дисс. … канд. психол. наук : 19.00.01. 

Челябинск, 2004. 218 с.  

78. Маценко В. Ф. Самосвідомість. Психологічні етапи та основні 

напрямки її розвитку. Психологічна газета. 2004. № 24. С. 4-6. 

79. Мерлин В. С. Структура личности: характер, способности, 

самосознание. Учебное пособие к спецкурсу. Пермь, 1990. С. 81-108. 

80. Метельская Н. И. Влияние эмоционального выгорания на 

профессиональное самосознание педагогических работников. 

Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников VIII 

Международной научно-практической конференции «Инновации в 

технологиях и образовании», 5-6 марта 2015 г.: в 4 ч. / Филиал КузГТУ 

в г. Белово. Белово : Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-

во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 

2015. Ч. 3. С. 86-90. 

81. Метельская Н. И. Профессиональное самосознание как составляющая 

профессионального самоопределения будущего педагога. 

Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе: 

материалы междунар. науч.-метод. конф. 27-28 апреля 2016 г., Пенза / 



194 

ред. кол.: С.А. Болдырев (отв. ред.) и др. Пенза : ПГУАС, 2016. С. 53-

56. 

82. Метельская Н. И. Психологический тренинг как способ развития 

профессионального самосознания педагогов. Science and Education a 

New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2020. № VIII (88). Issue 220. 

P. 51-54. 

83. Метельский Г. И. Психологические особенности гностической 

деятельности учителя. Ленинград : ЛГУ, 1979. 109 с. 

84. Метельська Н. Й. Аналіз особливостей когнітивного компоненту 

професійної самосвідомості педагогів. Матеріали II міжнародної 

науково-практичної конференції «Міжнародне співробітництво для 

локального розвитку». Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 46-49. 

85. Метельська Н. Й. Вплив емоційного вигорання на розвиток 

професійної самосвідомості педагогічних працівників. Психологія і 

особистість. 2015. № 1 (7). С. 97-108. 

86. Метельська Н. Й. Вплив емоційного вигорання на розвиток 

професійної самосвідомості педагогічних працівників. Становлення і 

розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і 

практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(14-15 травня 2015 року). Полтава : ПНПУ, 2015. С. 135-138. 

87. Метельська Н. Й. Дослідження когнітивного компонента професійної 

самосвідомості педагогів. Проектування позитивного життєвого 

простору особистості: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18-

19 квітня 2019 р., Полтава / упоряд. О. І. Березан. Полтава : ТОВ 

«АСМІ», 2019. С. 72-74. 

88. Метельська Н. Й. Дослідження особливостей самовідношення у 

старшому шкільному віці. Матеріали Всеукраїнського науково-

практичного семінару «Психолого-педагогічні проблеми творчого та 

духовного розвитку особистості у сучасному освітньому просторі» (5-

6 листопада 2009 року). Київ-Полтава, 2009. 1 електрон. опт. диск (CD-

ROM). 



195 

89. Метельська Н. Й. Емпіричне дослідження когнітивного компоненту 

професійної самосвідомості працівників освіти. Діяльнісно-поведінкові 

фактори життєздатності людини: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, Харків, 28-29 листопада 2014 року. 

Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014. С. 139-141. 

90. Метельська Н. Й. Особливості самоповаги у системі самосвідомості 

старшокласників. Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті 

ХХІ століття: Збірник наукових праць. Полтава : ПНПУ, 2010. 

Випуск 10. С. 223-226. 

91. Метельська Н. Й. Особливості формування професійної самосвідомості 

майбутніх педагогічних працівників. Наука і освіта. Серія «Психологія 

і педагогіка». 2014. № 6. С. 80-84. 

92. Метельська Н. Й. Проблема впливу соціометричного статусу на 

розвиток самосвідомості у ранньому юнацькому віці. Вісник ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди. Психологія. Харків : ХНПУ, 2014. Вип. 48. 285 с. 

93. Метельська Н. Й. Проблема формування професійної самосвідомості 

майбутніх педагогів. Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах 

сучасного освітнього простору: збірник наукових матеріалів Всеукр. 

наук.-практ. конф. (15-16 травня 2014 року, м. Полтава) / за заг. ред. 

С. П. Яланської. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. 174 с. 

94. Метельська Н. Й. Професійна самосвідомість майбутніх педагогів як 

складова їх професійного самовизначення. Психологія і особистість. 

2015. № 2 (8). Частина 2. С. 280-291. 

95. Метельська Н. Й. Професійна самосвідомість як складова професійного 

самовизначення майбутнього педагога. Світоглядні орієнтації 

особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні 

аспекти: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Світоглядні орієнтації особистості 

у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти» 

(м. Полтава, 2-3 жовтня 2015 року). Полтава, 2015. С. 160-163. 



196 

96. Метельська Н. Й. Психологічний аналіз особливостей розвитку 

самосвідомості у ранньому юнацькому віці. Матеріали І Міжнародної 

науково-практичної конференції «Когнітивні та емоційно-поведінкові 

фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний 

підхід» (18-19 жовтня 2013 року). Харків : ХНПУ, 2013. С. 156-158. 

97. Метельська Н. Й. Психологічний тренінг як засіб розвитку професійної 

самосвідомості працівників освіти. Харківський осінній марафон 

психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції (Харків, 

28 жовтня 2017 року) / М-во освіти і науки України, ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди [та ін.]. Харків : Вид-во «Діса плюс», 2017. С. 243-245. 

98. Метельська Н. Й. Психологічні основи дослідження та розвитку 

професійної самосвідомості працівників освіти. Методичні матеріали 

та рекомендації / за ред. Седих К. В. Полтава, 2019. 105 с. 

99. Метельська Н. Й. Психологічні основи дослідження та розвитку 

самооцінки у старшому шкільному віці. Методичні матеріали та 

рекомендації / за ред. Ю. І. Калюжної. Полтава, 2010. 113 с. 

100. Метельська Н. Й. Психологічні особливості розвитку когнітивного 

компоненту професійної самосвідомості працівників освіти. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні 

науки». 2014. № 2. С. 230-234. 

101. Метельська Н. Й. Розвиток професійно важливих якостей майбутніх 

психологів як чинник формування їх професійної самосвідомості. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Психологічні науки». 2017. № 3. Том 2. С. 58-62. 

102. Метельська Н. Й. Становлення професійної самосвідомості як складова 

професійного самовизначення майбутнього педагога. Когнітивні та 

емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: 

культурно-історичний підхід: матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції, (Харків, 23–24 жовтня, 2015 року) / М-во 

освіти і науки України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди [та ін.]. Харків : 

Вид-во «Діса плюс», 2015. С. 231-233. 



197 

103. Метельська Н. Й. Фахові якості майбутніх психологів у контексті 

формування професійної самосвідомості. Освіта і наука в умовах 

глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції. 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. 

О.Ю. Висоцький. Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. С. 298-300. 

104. Метельська Н. Й., Седих К. В. Психологічні особливості розвитку 

емоційно-оцінного компоненту професійної самосвідомості педагогів у 

процесі підвищення кваліфікації. Психологія і особистість. 2020. 

№ 1 (17). С. 185-197. 

105. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 

Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное 

пособие. Самара : Издательский Дом «БАХРАХ», 1998. С. 626-629. 

106. Методика личностного дифференциала (вариант, адаптированный в 

НИИ им. В. М. Бехтерева). Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп / Фетискин Н. П., Козлов В. В., 

Мануйлов Г. М. Москва , 2002. C. 20-21. 

107. Миронова Т. Л. Самосознание профессионала. Улан-Удэ : Изд-во 

Бурят. гос. ун-та, 1999. 285 с. 

108. Миронова Т. Л. Структура и развитие профессионального 

самосознания: автореф. дис. на соискание ученой степени докт. психол. 

наук: 19.00.03. Москва, 1999. 44 с.  

109. Митина Л. М. Личностное и профессиональное развитие человека в 

новых социально-экономических условиях. Вопросы психологии. 1997. 

№ 4. С. 28–38. 

110. Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя. 

Москва : Флинта, 1998. 200 с. 

111. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития 

учителя. Москва : Академия, 2004. 320 с. 

112. Митина Л. М. Психологу об учителе. Личностно-профессиональное 

развитие учителя: содержание, диагностика, технология, 



198 

коррекционно-развивающие программы. Москва : УРАО 

«Психологический институт», МГППУ, 2010. 386 с. 

113. Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал (психологические 

проблемы). Москва : Дело, 1994. 215 с. 

114. Митина Л. М. Формирование профессионального самосознания 

учителя. Вопросы психологии. 1990. № 3. С. 58–64. 

115. Михальська С. А., Славіна Н. С. Особливості становлення професійної 

самосвідомості в юнацькому віці. Проблеми сучасної психології. 2013. 

Вип. 22. С. 347-356. 

116. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: навч. 

посіб. Київ: МАУП, 2004. 192 с. 

117. Моргун В. Ф., Тітов І. Г. Основи психологічної діагностики : 

навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. Київ : Слово, 2012. 

460 с. 

118. Моросанова В. И., Аронова Е. А Саморегуляция и самосознание 

субъекта. Психологический журнал. 2008. Т. 29, № 1. С. 14-22  

119. Моросанова В. И., Коноз Е. М. Диагностика и психологическая 

характеристика саморегуляции при экстраверсии и нейротизме. 

Учебно-методическое пособие для преподавателей психологии и 

студентов, школьных психологов и учителей. Набережные Челны : Ин-

т управления, 2001. 128 с. 

120. Москаленко О. В. Развитие профессионального самосознания 

руководителей образовательных учреждений: автореф. дис. на 

соискание ученой степени докт. психол. наук: 19.00.13. Москва, 2000. 

40 с. 

121. Мухина В. С. Детская психология. Москва : Просвещение, 1985. 272 с. 

122. Общая психодиагностика / Под. ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. 

Москва : Изд-во Моск. Ун-та, 1987. 285 с. 

123. Овдієнко І.М. Тренінг професійного зростання практичного психолога. 

Вісник Національного університету оборони України. 2015. № 3 (46). 

С. 220-224. 



199 

124. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведова. 4-е 

изд., доп. Москва : ООО «А ТЕМП», 2006. 944 с. 

125. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды / пер. с англ. 

Л. В. Трубицыной и Д. А. Леонтьева; под общ. ред. Д. А. Леонтьева. 

Москва : Смысл, 2002. 286 с. 

126. Орлов Ю. М. О сознании и самосознании. Самосознание и 

самовоспитание характера. Москва : Просвещение, 1987. С. 64-93. 

127. Павлюх В. В. Тренінг активізації особистісних детермінант 

становлення професійної ідентичності психолога: сутність, структура 

та етапи проведення. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових 

праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. Київ, 2014. Том 11. 

Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Вип. 11. 

С. 224-231. 

128. Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории [Текст]. 

Москва, 1971. 351 c. 

129. Пащенко С. Ю., Мацкевич Ю. Р. Розвиток професійної самосвідомості 

молодого викладача вищого навчального закладу. Пед. процес: теорія і 

практика : збірник наукових праць. Київ : Едельвейс, 2013. Вип. 2. 

С. 156–165. 

130. Перлз Ф. Опыты психологии самопознания: практикум по 

гештальттерапии. Москва : Гиль-Эстель, 1993. 240 с. 

131. Петровская Л. А. Теоретические и методические проблемы социально-

психологического тренинга. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1982. 168 с.  

132. Платонов К. К. Проблемы сознания. Проблемы сознания: материалы 

симпозиума. Москва, 1966. С. 186-194. 

133. Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессионального 

становления человека. Москва : Из-во УРАО, 2002. 160 с. 

134. Поддубная А. В. Структура и механизмы становления 

профессионального самосознания [Текст]. Психология и жизнь. Вып. 1. 

Москва : МОСУ 2000. С. 53-57. 



200 

135. Подолянюк О. Л. Розвиток професійної позиції шкільного психолога у 

післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : 19.00.07 / Центральний ін-т ППО АПН України. Київ, 

2004. 16 с. 

136. Подосинников С. А. Психологические факторы становления 

профессионального самосознания у студентов: дис. … канд. психол. 

наук: 19.00.07. Астрахань, 2003. 144 с. 

137. Профессиональное самоопределение и профессиональная карьера 

молодежи / Под ред. С. Н. Чистяковой. Москва : РАО, 1993. 89 с. 

138. Прутченков A. C. Социально-психологический тренинг 

межличностного общения. Москва : О-во «Знание» РСФСР, 1991. 45 с. 

139. Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение: 

пособие. Москва : Институт практической психологии; Воронеж: 

МОДЭК, 1996. 256 с. 

140. Пряжников Н. С. Профессиональное самоопределение в культурно-

исторической перспективе. Вопросы психологии. 1996. №1. С. 62-67.  

141. Пряжникова Е. Ю. Психологические основы развития 

профессионального самосознания профконсультанта: автореф. дисс. на 

соискание ученой степени докт. психол. наук: 19.00.03. Тверь, 2001. 

42 с. 

142. Психологическое сопровождение выбора профессии: науч.-метод. 

пособие / Митина Л. М., Брендакова Л. В., Вачков И. В., 

Грызлова И. Н. и др. Москва : Флинта, 2003. 184 с. 

143. Психология высшей школы / Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А., 

Кандыбович С. Л. Минск : Харвест, 2006. 416 с. 

144. Психологічний довідник учителя / упоряд.: В. Андрієвська / за заг. ред. 

С. Д. Максименка. Київ : Главник, 2005. Кн. 2. 112 с. 

145. Радул В. Соціальна зрілість особистості. Рідна школа. 2007. № 4. С. 3-6. 

146. Развитие профессионализма преподавателя высшей школы / Учебное 

пособие под ред. А. А. Деркача. Москва : РАГС, 2005. 386 с. 



201 

147. Райгородский Д. Я. Психология самосознания [Текст]. Москва : Бахрах, 

2007. 135 с. 

148. Рамендик Д. М. Тренинг личностного роста: Учебное пособие. 

Москва : ФОРУМ: ИНФРА, 2007. 176 с. 

149. Рамендик Д. М., Солонкина О. В., Слаква С. П. Психологический 

практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 230500 

«Социально-культурный сервис и туризм». Москва : Мастерство, 2002. 

160 с.  

150. Реан А. А., Кудашёв А. Р., Баранов А. А. Психология адаптации 

личности. Санкт-Петербург : Медицинская пресса, 2002. 352 с. 

151. Решетников П. Е. Психолого-педагогические основы субъектного 

развития специалиста: Пособие для переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей вузов и средних профессиональных 

учреждений. Белгород : Изд-во Белгородского юридического института 

МВД РФ, 2001. 137 с. 

152. Римар Л. В. Формування професійної самосвідомості майбутніх 

учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін: автореф. дис. на 

здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: 13.00.01. Київ, 1999. 20 с. 

153. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Пер. с 

англ., ред. Исениной Е. И. Москва : Изд. «Прогресс», «Универс». 1994. 

217 с. 

154. Романов И. В., Хван А. А. К анализу понятия «профессия». Вопросы 

прикладной психологии: cб. научн. труд. Новокузнецк, 1995. С. 51-60. 

155. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. Санкт-Петербург : 

Питер, 2003. 512 с. 

156. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : 

Питер, 2002. 702 с. 

157. Рубинштейн С. Л. Самосознание личности и её жизненный путь: 

Психология личности. Москва : МГУ, 1982. С. 127-131. 

158. Рыклин М. К. Сознание и речь в концепции М. М. Бахтина. 

М.М. Бахтин как философ: Сборник статей. М., 1992. С. 175-189. 



202 

159. С чего начинается личность / Под. ред. Косолапова Р.И. Москва : 

Политиздат, 1984. 260 с.  

160. Саврасов В.П. Особенности развития профессионального самосознания 

молодого учителя: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. 

психол. наук: 19.00.07. Ленинград, 1986. 16 с. 

161. Сафин В. Ф., Ников Г. П. Психологический аспект самоопределения 

личности. Психологический журнал. 1984. Т. 5. № 4. С. 65-73. 

162. Святенко Ю. О. Тренінг особистісного зростання: навч.-метод. 

посібник. Київ : Видавничий дім «Слово», 2017. 112 с. 

163. Святий Августин. Сповідь / пер. з лат. Ю. Мушака. 3-е вид. Київ : 

Основи, 1999. 319 с. 

164. Седих К. В. Психологія взаємодії систем: «сім’я» та освітні інституції : 

монографія. Полтава : Довкілля-К, 2008. 228 с.  

165. Седих К. В. Супервізії для шкільних психологів-консультантів. 

Актуальні проблеми психології: зб-к наук. праць. Київ : Інститут 

психології імені Г.С. Костюка НАПНУ. 2009. Т. 7. № 19. С. 211-215. 

166. Семиченко В. А. Психологічна структура педагогічної діяльності. 

Київ : Вид-во поліграф. центр «Київський Університет», 2001. 230 с. 

167. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. 

Санкт-Петербург : ООО «Речь», 2003. 350 с. 

168. Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. От замысла к 

результату. Санкт-Перербург : Речь, 2008. 329 с. 

169. Ситников А. П. Акмеологический тренинг: Теория. Методика. 

Психотехнологии. Москва : Технологическая школа бизнеса, 1996. 

428 с. 

170. Смирнов М. А. Развитие профессионального самосознания будущих 

юристов в условиях использования интерактивных методов обучения: 

автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук: 

19.00.07. Казань, 2007. 19 с.  

171. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. Москва : Политиздат, 1972. 

303 с. 



203 

172. Столин В. В. Самосознание личности: [монография]. Москва : 

Издательство МГУ, 1983. 304 с. 

173. Столярчук О. А. Динаміка професійного становлення студентів. 

Психологічний часопис. 2017. № 2. С. 99-110. 

174. Терлецька Л. Г. Психічне здоров’я особистості. Технологія 

самоаналізу: [Монографія]. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2003. 

150 с. 

175. Терлецька Л. Г. Рольова гра як засіб формування професійно значущих 

якостей майбутнього практичного психолога: автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 / Київський 

міжрегіональний ін-т удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка. 

Київ, 1997. 20 с. 

176. Толочек В. А. Современная психология труда [Текст] : учебное 

пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 479 с. 

177. Туриніна О. Л. Психологічні особливості професійного самовизначення 

учнів профільних педкласів: дис. … канд.. психол. наук: 19.00.07. Київ, 

1997. 218 с. 

178. Туріщева Л. В. Професійний розвиток педагога: психологічний аспект. 

Xарків : Вид. група «Основа», 2006. 144 с. 

179. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / Ким О. Дж. , 

Мьюллер Ч. У., Клекка У. Р. и др. / Под ред. И. С. Енюкова. Москва : 

Финансы и статистика, 1989. 215 с. 

180. Фам Т. Н. Развитие профессионального самосознания студентов 

технических вузов: дис. ... кан. психол. наук: 19.00.07. Москва, 1989. 

175 с. 

181. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання. Київ : Центр учбової 

літератури, 2016. 250 с. 

182. Федотова Т. В. Розвиток професійної Я-концепції майбутніх фахівців. 

Науковий вісник НУБіП України. Серія: Педагогіка, психологія, 

філософія. Випуск 159 (4). URL: http:// 

elibrary.nubip.edu.ua/12427/1/11ftv.pdf (дата звернення: 16.02.2017). 



204 

183. Философский энциклопедический словарь / Гл. ред.: Л.Ф. Ильичев, 

П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. Москва : Советская 

энциклопедия, 1983. 836 с. 

184. Цукерман Г. А., Мастеров Б. М. Психология саморазвития. Москва : 

Интер-пракс, 1995. 288 с. 

185. Чамата П. Р. Питання самосвідомості особистості. Радянська 

психологічна наука за 40 років: зб. статей. Київ, 1958. С. 372-392. 

186. Чамата П. Р. Самосвідомість та її розвиток у дітей. Київ : Знання, 1965. 

48 с. 

187. Чепелєва Н. В. Формування професійної компетентності психолога. 

Актуальні проблеми психології: наукові записки інституту психології 

ім. Г.С. Костюка АПН України. Вип. 19. К. : Ніка - Центр, 1999. 286 с. 

188. Чеснокова И. И. Проблема самосознания в психологии. Москва : Наука, 

1977. 143 с. 

189. Чеснокова И. И. Самосознание личности. Теоретические проблемы 

психологии личности. Москва : Наука, 1974. С. 209-225. 

190. Шавир П. А. Психология профессионального самоопределения в 

ранней юности. Москва : Педагогика, 1981. 96 с. 

191. Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків : 

Прапор, 2005. 640 с.  

192. Шафажинская Н. Е. Место самооценки в структуре самосознания 

личности. Личностная и профессиональная самооценка студента 

педвуза. Москва, 1986. С. 9-19. 

193. Шахов В.В. Професійна самосвідомість як фактор особистісно-

професійного розвитку фахівця. Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2013. Випуск 40. С. 366-

370. 

194. Шевченко Н. Ф. Формування професійної свідомості практичних 

психологів у системі вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 



205 

ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. К. Костюка 

АПН України. Київ, 2006. 22 с. 

195. Шнейдер Л. Б. Тренинг профессиональной идентичности: Руководство 

для преподавателей вузов и практикующих психологов. Москва : 

Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. 208 с. 

196. Шорохова Е. В. Проблема сознания в философии и естествознании. 

Москва : Соцэкгиз, 1961. 281 с. 

197. Яблонська Т. М. Розвиток здатності до рефлексії в професійному 

становленні особистості вчителя початкових класів : дис... канд. психол. 

наук : 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. 

Київ, 2000. 203 с. 

198. Яблонська Т. М. Розвиток здатності до рефлексії як умова професійного 

та особистісного зростання майбутнього педагога. Психологія. Збірник 

наукових праць. Київ : Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, 1999. Випуск 4 

(7). С. 44-49. 

199. Яблонська Т. М. Тренінг педагогічної рефлексії для студентів та 

вчителів (експериментальна програма). Практична психологія та 

соціальна робота. 1999. № 2. С.9-12; №3. С.12-13. 

200. Ярошевский М. Г., Петровский А. В. Психология. Москва : Академия, 

1998. 528 с. 

201. Allport G. W. Personality. A psychological interpretation. New York : Holt, 

1947. 588 p.  

202. Ball S. J., Goodson I. Teachers’ lives and careers. Lewes : Falmer Press, 

1985.  

203. Bayne T. Self-Consciousness and the Unity of Consciousness. The Monist. 

2004. № 87 (2). P. 219-236. 

204. Beijaard D. Teachers’ prior experiences and actual perceptions of 

professional identity. Teachers and Teaching. 1995. № 1(2). P. 281–294. 



206 

205. Bermúdez J. L. The Sources of Self-Consciousness. Proceedings of the 

Aristotelian Society. 2002. № 102. P. 87–107. 

206. Borysiuk A. S. Formation dynamics of professional consciousness of future 

nurses. International scientific professional periodical journal «The unity of 

science». Vienna, 2016. P. 26-27. 

207. Brinkmann K. Consciousness, Self-Consciousness, and the Modern Self. 

History of the Modern Sciences. 2005. № 18 (4). P. 27-48. 

208. Carver C. S. Self-awareness. Handbook of self and identity / Leary M. R., 

Tangney J. P. (Eds.). New York : Guilford Press, 2012. P. 50-68. 

209. Carver C. S., Scheier M. F. Private and public self-attention, resistance to 

change, and dissonance reduction. Journal of Personality and Social 

Psychology. 1980. № 39. P. 390-405. 

210. Carver C. S., Scheier M. F. Self-consciousness and self-assessment. Journal 

of Personality and Social Psychology. 1985. № 48. P. 117-124. 

211. Castaneda H. The Phenomeno-Logic of the I: Essays on Self-Consciousness. 

Bloomington : Indiana University Press, 1999. 328 p. 

212. Caston V. Aristotle on Consciousness. Mind. 2002. № 111 (444). P. 751–

815. 

213. Cooper K., Olson M. The multiple ‘I’s’ of teacher identity. Changing 

research and practice: teachers’ professionalism, identities and knowledge / 

M. Kompf, T. Boak, W. R. Bond, D. Dworet (Eds). London : Falmer Press, 

1996. P. 78-89. 

214. Day C. A passion for teaching. London : RoutledgeFalmer, 2004. 170 p. 

215. Decety J., Sommerville J. A. Shared representations between self and other: 

a social cognitive neuroscience view. Trends in Cognitive Sciences. 2003. № 

7. P. 527–533.  

216. Drobot O. Development of professional consciousntss from the viewpoint of 

preparation of future specialists. Psychological and pedagogical problems of 

modern specialist formation: collected articles. Warsaw : ANAGRAM; 

Kharkiv: KRPOCH, 2017. P. 38-42.  



207 

217. Eurich T. What Self-Awareness Really Is (and How to Cultivate It). 

Harvard Business Review. URL: https://hbr.org/2018/01/what-self-

awareness-really-is-and-how-to-cultivate-it (дата звернення: 06.03.2018). 

218. Fenigstein A. Private and public self-consciousness. Handbook of individual 

differences in social behavior / Leary M. R., Hoyle R. C. (Eds.). New York : 

Guilford Press, 2009. P. 495-511. 

219. Flores M. A. Learning, development and change in the early years of 

teaching: a two-year empirical study : PhD dissertation / University of 

Nottingham, 2002. 

220. Fomenko K. Self-regulation of labor activity: the means of 

psychodiagnostics and the role in motivation. Наука і освіта. 2017. №11. 

98-104. 

221. Gabryś-Barker D. On teacher beliefs, self-Identity and the stages of 

professional development. Lingvarm Arena. 2010. № 1 (1). P. 25-42. 

222. Gertler B. Self-Knowledge. London: Routledge, 2011. 328 p. 

223. Goodson I. F., Hargreaves A. Teachers’ professional lives. London : Falmer 

Press, 1996. 246 p. 

224. Gorbaniuk J., Sergieienkova O., Yablonska T. Peculiarities of personal self-

improvement in early and late adolescence. Social welfare: interdisciplinary 

approach. 2018. Vol 2. № 8, 8-19. 

225. Hilgard E. R. Divided consciousness: multiple controls in human thought 

and action (expanded edition). New York : Wiley, 1986. 300 p. 

226. Hoyle E., John P. Professional knowledge and professional practice. 

London : Cassell, 1995. 192 p. 

227. Karaolis A., Philippou G.N. Teachers’ Professional Identity. Affect and 

Mathematics Education. Fresh Perspectives on Motivation, Engagement, 

and Identity. ICME-13 Monographs / Hannula M., Leder G., Morselli F., 

Vollstedt M., Zhang Q. (Eds). Cham : Springer, 2019. P. 397-416. 

228. Kaukua J. Self-Awareness in Islamic Philosophy: Avicenna and Beyond. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 268 p. 



208 

229. Kelchtermans G. Getting the story, understanding the lives: from career 

stories to teachers’ professional development. Teaching and Teacher 

Education. 1993. № 9 (5 / 6). P. 443–456. 

230. Kelchtermans G., Vandenberghe R. Teachers’ professional development: a 

biographical perspective. Journal of Curriculum Studies. 1994. № 26 (1). 

P. 45–62. 

231. Keromnes G., Chokron S., Celume M.-P., Berthoz A., Botbol M., Canitano 

R., Du Boisgueheneuc F., Jaafari N., Lavenne-Collot N., Martin B., Motillon 

T., Thirioux B., Scandurra V., Wehrmann M., Ghanizadeh A., Tordjman S. 

Exploring Self-Consciousness From Self- and Other-Image Recognition in 

the Mirror: Concepts and Evaluation.  Frontiers in Psychology. 2019. № 10. 

P. 719.  

232. Kriegel U. Consciousness as Intransitive Self-Consciousness: Two Views 

and an Argument. Canadian Journal of Philosophy. 2003. № 33 (1). P. 103-

132. 

233. Leary M. R., Tangney J. P. The self as an organizing construct in the 

behavioural and social sciences. Handbook of self and identity. New York : 

The Guilford Press, 2012. P. 1-18. 

234. Marsh H. W., Shavelson R. J. Self-concept: Its multifaceted hierarchical 

structure. Educational Psychology. 1985. № 3. P. 107-123. 

235. Maslow A. Motivation and Personality. New York: Harper & Row, 1970. 

369 p. 

236. Mehrad A. Mini literature review of self-concept. Journal of Educational, 

Health and Community Psychology. 2016. № 5 (2). P. 62-66. 

237. Merriam-Webster. Self-awareness. URL: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/self-awareness (дата звернення: 21.04.2018). 

238. Metelska N. Analysis of cognitive component of pedagogues’ professional 

self-consciousness. Personality Development in the Age of Globalization. 

Morrisville, Lulu Press. 2016. P. 115-119. 

239. Metelska N. Emotional burnout influence to the professional self-

consciousness of educators. Economics, science, education: integration and 



209 

synergy: materials of international scientific and practical conference 

(Bratislava, 18-21 January 2016). : in 3 V. Kyiv : Publishing outfit «Centre 

of educational literature», 2016. P. 18. 

240. Onufriieva L. A. Theoretical and methodological analysis of the problem on 

future specialist’s self-consciousness. Problems of Modern Psychology : 

Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko 

National University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National 

Academy of Pedagogical Science of Ukraine. Issue 36. Kamianets-

Podilskyi : Aksioma, 2017. Р. 233-248. 

241. Oyserman D., Elmore K., Smith G. Self, self-concept and identity. 

Handbook of Self and Identity / M. R. Leary, J. P. Tangney (Eds.). New 

York : The Guilford Press, 2012. P. 69-104. 

242. Pallant J. SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using 

the SPSS program. Berkshire : Allen & Unwin, 2011. 345 p. 

243. Reynolds C. Cultural scripts for teachers: identities and their relation to 

workplace landscapes. Changing research and practice: teachers’ 

professionalism, identities and knowledge / M. Kompf, T. Boak, 

W. R. Bond, D. Dworet (Eds). London : Falmer Press, 1996. P. 69-77. 

244. Rochat P. Five levels of self-awareness as they unfold early in life. 

Consciousness and Cognition. 2003. № 12. P. 717-731. 

245. Rudestam K. E. Experiental Groups in Theory and Practice. Monterey : 

Brooks / Cole, 1982. 318 p. 

246. Serhieienkova O., Kaniuka I. Professional reflection of psychology students: 

The way of enhancement. New Educational Review. 2017. № 49. 273-284.  

247. Smith J. Self-Consciousness. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 

2017 Edition). URL: https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/self-

consciousness/ (дата звернення: 24.12.2017). 

248. Spivak L. M., Ushakova K. Yu., Hladkevych M. I. Peculiarities of 

Professional «Self-image» Development of the Future Medical Workers. 

Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць ДВНЗ «Запорізький 



210 

національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України. 2019. № 2 (16). С. 125-130.  

249. Starinskaia N. Interrelation between social and psychological adaptation and 

self-actualization of students in the process of professional training. 

Australian and New Zealand Journal of Fundamental and Applied Studies. 

2015. № 1 (15). P. 365-372.  

250. Zembylas M. Emotions and teacher identity: a poststructural perspective. 

Teachers and Teaching. 2003. № 9 (3). P. 213-238. 



211 

ДОДАТКИ 

 

Додаток А. Бланки методик психодіагностики 

 

Тест-опитувальник самоставлення (за В.В. Століним, С.Р. Пантелеєвим) 

 

Ця методика розроблена В.В. Століним та С.Р. Пантелеєвим і 

опублікована в 1985 р.  

Як початкова приймається відмінність змісту «Я-образа» (знання або 

уявлення про себе, у тому числі й у формі оцінки вираженості тих або інших 

рис) і самоставлення. У ході життя людина пізнає себе і накопичує про себе 

знання, які складають змістовну частину її уявлень про себе. Проте знання 

про себе саму, природно, їй небайдужі: те, що в них розкривається, 

виявляється об’єктом емоцій, оцінок людини, стає предметом її більш-менш 

стійкого самоставлення. 

В інструкції пропонується відповісти на 57 суджень. У разі згоди 

пропонується відповісти «так» і поставити знак «+», у разі незгоди – «ні» і 

поставити «-». 

 

Текст тесту- опитувальника  

1. Думаю, что большинство моих знакомых относится ко мне с 

симпатией. 

2. Мои слова не так уж часто расходятся с делом. 

3. Думаю, что многие видят во мне что-то сходное с собой. 

4. Когда я пытаюсь себя оценить, я прежде всего вижу свои недостатки. 

5. Думаю, что как личность я вполне могу быть притягательным для 

других. 

6. Когда я вижу себя глазами любящего меня человека, меня неприятно 

поражает то, насколько мой образ далек от действительности. 

7. Мое «Я» всегда мне интересно. 

8. Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя. 

9. В моей жизни есть или, по крайней мере, были люди с которыми я 

был чрезвычайно близок. 

10. Собственное уважение мне еще надо заслужить. 

11. Бывало, и не раз, что я сам себя остро ненавидел; 

12. Я вполне доверяю своим внезапно возникшим желаниям. 

13. Я сам хотел во многом себя переделать. 

14. Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным 

глубокого внимания. 

15. Я искренне хочу, чтобы у меня было все хорошо в жизни. 

16. Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к 

самому себе. 

17. Случайному знакомому я скорее всего покажусь человеком 

приятным. 
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18. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки. 

19. Собственные слабости вызывают у меня что-то наподобие 

презрения. 

20. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно 

общаться со своим двойником. 

21. Некоторые свои качества я ощущаю как посторонние, чужие мне. 

22. Вряд ли кто-либо сможет почувствовать свое сходство со мной. 

23. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь 

задуманное. 

24. Часто я не без издевки подшучиваю над собой. 

25. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни – это 

подчиниться собственной судьбе. 

26. Посторонний человек, на первый взгляд, найдет во мне много 

отталкивающего. 

27. К сожалению, если я и сказал что-то, это не значит, что именно так 

и буду поступать. 

28. Свое отношение к самому себе можно назвать дружеским; 

29. Быть снисходительным к собственным слабостям вполне 

естественно. 

30. У меня не получается быть для любимого человека интересным 

длительное время. 

31. В глубине души я бы хотел, чтобы со мной произошло что-то 

катастрофическое. 

32. Вряд ли я вызываю симпатию у большинства моих знакомых. 

33. Мне бывает очень приятно увидеть себя глазами любящего меня 

человека. 

34. Когда у меня возникает какое-либо желание, я прежде всего 

спрашиваю о себя, разумно ли это. 

35. Иногда мне кажется, что если бы какой-то мудрый человек смог 

увидеть меня насквозь, он бы тут же понял, какое я ничтожество. 

36. Временами я сам собой восхищаюсь. 

37. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко. 

38. В глубине души я никак не могу поверить, что я действительно 

взрослый человек. 

39. Без посторонней помощи я мало что могу сделать. 

40. Иногда я сам себя плохо понимаю. 

41. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности. 

42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко. 

43. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно 

вызывать у других неприязнь. 

44. Большинство моих знакомых не принимают меня уж так всерьез. 

45. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения. 

46. Я вполне могу сказать, что унижаю себя сам. 

47. Даже мои негативные черты не кажутся мне чужими. 

48. В целом, меня устраивает то, какой я есть. 
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49. Вряд ли меня можно любить по-настоящему. 

50. Моим мечтам и планам не хватает реалистичности. 

51. Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы 

самый скучный партнер по общению. 

52. Думаю, что мог бы найти общий язык с любым разумным и 

знающим человеком. 

53. То, что во мне происходит, как правило, мне понятно. 

54. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки. 

55. Вряд ли найдется много людей, которые обвинят меня в отсутствии 

совести. 

56. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: «И 

поделом тебе». 

57. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу. 
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Методика діагностики смисло-життєвих орієнтацій (СЖО, за 

Дж. Крамбом і Л. Махоліком, адаптація Д.О. Леонтьєва) 

 

Методика «СЖО» є адаптованою версією тесту «Мета в житті» 

(Purpose-in-LifeTest, PIL) Дж. Крамбо і Л. Махоліка.  

Інструкція. «Вам будуть запропоновані пари протилежних тверджень. 

Ваше завдання ― вибрати одне з двох тверджень, яке на вашу думку, більше 

відповідає дійсності, і відзначити одну з цифр 1, 2, 3, залежно від того, 

наскільки ви впевнені у виборі (або 0, якщо обидва твердження, на ваш 

погляд, однаково правильні)». 

 

Стимульний матеріал 

1.  Обычно мне очень скучно 3210123 Обычно я полон энергии 

2.  Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и 

захватывающей 

3210123 Жизнь кажется мне 

совершенно спокойной и 

рутинной 

3.  В жизни я не имею 

определенных целей и 

намерений 

 

3210123 В жизни я имею очень ясные 

цели и намерения 

4.  Моя жизнь представляется 

мне крайне бессмысленной и 

бесцельной 

3210123 Моя жизнь представляется 

мне вполне осмысленной и 

целеустремленной 

5.  Каждый день кажется мне 

всегда новым и непохожим 

на другие 

3210123 Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на все 

другие 

6.  Когда я уйду на пенсию, я 

займусь интересными 

вещами, которыми всегда 

мечтал заняться 

3210123 Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять 

себя никакими заботами 

7.  Моя жизнь сложилась 

именно так, как я мечтал 

3210123  

 

Моя жизнь сложилась совсем 

не так, как я мечтал 

8.  Я не добился успехов в 

осуществлении своих 

жизненных планов 

3210123 Я осуществил многое из того, 

что было мною запланировано 

в жизни 

9.  Моя жизнь пуста и 

неинтересна. 

3210123 Моя жизнь наполнена 

интересными делами 

10.  Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итоги 

моей жизни, то я бы сказал, 

что она была вполне 

осмысленной 

3210123 Если бы мне пришлось 

сегодня подводить итоги моей 

жизни, то я бы сказал, что она 

не имела смысла 
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11.  Если бы я мог выбирать, то я 

бы построил свою жизнь 

совершенно иначе 

3210123 Если бы я мог выбирать, то я 

бы прожил жизнь еще раз так 

же, как живу сейчас 

12.  Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

часто приводит меня в 

растерянность и 

беспокойство 

3210123 Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

совсем не вызывает у меня 

беспокойства и растерянности 

13.  Я человек очень 

обязательный 

 

3210123 Я человек совсем не 

обязательный 

14.  Я полагаю, что человек 

имеет возможность 

осуществить свой 

жизненный выбор по своему 

желанию 

3210123 Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за 

влияния природных 

способностей и обстоятельств 

15.  Я определенно могу назвать 

себя целеустремленным 

человеком 

3210123 Я не могу назвать себя 

целеустремленным человеком 

16.  В жизни я еще не нашел 

своего призвания и ясных 

целей 

3210123 В жизни я нашел свое 

призвание и цель 

17.  Мои жизненные взгляды еще 

не определитесь 

3210123 Мои жизненные взгляды 

вполне определились 

18.  Я считаю, что мне удалось 

найти призвание и 

интересные цели в жизни 

3210123 Я едва ли способен найти 

призвание и интересные цели 

в жизни 

19.  Мох жизнь в моих руках, и я 

сам управляю ею 

3210123 Моя жизнь не подвластна мне 

и она управляется внешними 

событиями 

20.  Мои повседневные дела 

приносят мне удовольствие и 

удовлетворение 

3210123 Мои повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и переживания 
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Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху  

(за Т. Елерсом) 

 

При діагностиці особистості на виявлення мотивації до успіху Т. Елерс 

виходив з положення про те, що особистість, у якої переважає мотивація до 

успіху, вважає за краще середній або низький рівень ризику. Їй властиво 

уникати високого ризику. При сильній мотивації до успіху, надії на успіх 

зазвичай скромніші, ніж при слабкій мотивації до успіху, однак такі люди 

багато працюють для досягнення успіху, прагнуть до успіху. Адекватна 

мотивація досягнення може закономірно формуватися і конструктивно 

реалізовуватися лише в рамках системи відносин, які характеризуються 

рисами справжнього співробітництва. 

Інструкція. «Вам буде запропоновано 41 питання, на кожне з яких 

дайте відповідь «так» чи «ні» «. 

 

Тестовий матеріал опитувальника 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать 

быстрее, чем отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все сто 

процентов выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю 

решение одним из последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, то потом сурово 

осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие — это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. На моем честолюбии легко сыграть. 

18. Обычно заметно, когда я работаю без вдохновения. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем 

другом не думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 
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25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и 

квалифицированнее, чем другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно 

работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем 

другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это 

как можно лучше. 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие 

результаты, чем работа других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства 

своей правоты я могу пойти и на крайние меры. 
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Тест-опитувальник «Потреба в досягненні мети» (за Ю.М. Орловим) 

 

Пропонований тест-опитувальник був розроблений Ю.М. Орловим у 

1978 р. Чим вища у людини самооцінка, тим більш вона активна і націлена на 

досягнення. Потреба в досягненні перетворюється в такому випадку на 

особистісну властивість, установку. 

Інструкція. «Вам пропонується ряд тверджень. Якщо Ви згодні з 

висловлюванням, то поряд з його номером напишіть «так» або поставте знак 

« +», якщо не згодні - «ні» («-»)». 

 

Стимульний матеріал 

1. Думаю, что успех в жизни, скорее, зависит от случая, чем от 

расчета. 

2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет всякий 

смысл. 

3. Для меня в любом деле важнее не его исполнение, а конечный 

результат. 

4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от 

плохих взаимоотношений с близкими. 

5. По моему мнению, большинство людей живут далекими целями, а 

не близкими. 

6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 

7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. 

8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые 

ее элементы. 

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах 

предосторожности. 

10. Мои близкие считают меня ленивым. 

11. Думаю, что в моих неудачах повинны, скорее, обстоятельства, чем 

я сам. 

12. Терпения во мне больше, чем способностей. 

13. Мои родители слишком строго контролировали меня. 

14. Лень, а не сомнение в успехе вынуждает меня часто отказываться 

от своих намерений. 

15. Думаю, что я уверенный в себе человек. 

16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы невелики. 

17. Я усердный человек. 

18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 

19. Если бы я был журналистом, я писал бы, скорее, об оригинальных 

изобретениях людей, чем о происшествиях. 

20. Мои близкие обычно не разделяют моих планов. 

21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих товарищей. 

22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем 

способностей. 

23. Я мог бы достичь большего, освободившись от текущих дел. 
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Методика «Особистісний диференціал»  

(варіант, адаптований у НДІ ім. В.М. Бехтерєва) 

 

Метою розробки цієї методики було створення компактного і валідного 

інструменту вивчення певних властивостей особистості, її самосвідомості, 

міжособистісних відносин, який міг би бути застосований у клініко-

психологічній та психодіагностичній роботі, а також у соціально- 

психологічній практиці.  

До складу фактора «Оцінка» увійшли такі шкали: привабливий – 

непривабливий; безвідповідальний – сумлінний; добрий – егоїстичний; 

черствий – чуйний; справедливий – несправедливий; ворожий – 

доброзичливий; чесний – нещирий. До складу фактора «Сила» увійшли такі 

шкали: слабкий – сильний; упертий – поступливий; залежний – незалежний; 

рішучий – нерішучий; розслаблений – напружений; впевнений – 

невпевнений; несамостійний – самостійний. До складу фактора «Активність» 

увійшли такі шкали: балакучий – мовчазний; замкнутий – відкритий; 

діяльний – пасивний; в’ялий – енергійний; метушливий – спокійний; 

відлюдний – комунікабельний; дратівливий – незворушний. 

Інструкція. «Будь-ласка, оцініть самих себе за відібраними рисами 

особистості». 
 

Бланк і ключ до методики 

Прізвище І.П. _____________________________ Стать_____ Вік ______ 

1 .  О  +  Обаятельный 3 2 1 0 1 2 3 Непривлекательный -  

2.  С  -  Слабый 3 2 1 0 1 2 3 Сильный +  

3.  А  +  Разговорчивый 3 2 1 0 1 2 3 Молчаливый -  

4.  О  -  Безответственный 3 2 1 0 1 2 3 Добросовестный +  

5.  С  +  Упрямый 3 2 1 0 1 2 3 Уступчивый -  

6.  А  -  Замкнутый 3 2 1 0 1 2 3 Открытый +  

7.  О  +  Добрый 3 2 1 0 1 2 3 Эгоистичный -  

8.  С  -  Зависимый 3 2 1 0 1 2 3 Независимый +  

9.  А  +  Деятельный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный -  

10.  О  -  Черствый 3 2 1 0 1 2 3 Отзывчивый +  

11.  С  +  Решительный 3 2 1 0 1 2 3 Нерешительный -  

12.  А  -  Вялый 3 2 1 0 1 2 3 Энергичный +  

13.  О  +  Справедливый 3 2 1 0 1 2 3 Несправедливый -  

14.  С  -  Расслабленный 3 2 1 0 1 2 3 Напряженный +  

15.  А  +  Суетливый 3 2 1 0 1 2 3 Спокойный -  

16.  О  -  Враждебный 3 2 1 0 1 2 3 Дружелюбный +  

17.  С  +  Уверенный 3 2 1 0 1 2 3 Неуверенный -  

18.  А  -  Нелюдимый 3 2 1 0 1 2 3 Общительный +  

19.  О  +  Честный 3 2 1 0 1 2 3 Неискренний -  

20.  С  -  Несамостоятельный 3 2 1 0 1 2 3 Самостоятельный +  

21.  А  +  Раздражительный 3 2 1 0 1 2 3 Невозмутимый -  
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Додаток Б. Результати математичної обробки даних з використанням 

методів математичної статистики 

 

Дані кореляційного аналізу змінних, що складають компоненти 

професійної самосвідомості працівників освіти  

(за коефіцієнтом кореляції rxy Пірсона) 
 

Когнітивний компонент 
Корреляции 

 фактор_І фактор_IV фактор_6 фактор_7 

фактор_І Корреляция Пирсона 1 ,307** ,371** ,642** 

Знач. (двухсторонняя)  ,000 ,000 ,000 

N 385 385 385 385 

фактор_IV Корреляция Пирсона ,307** 1 ,693** ,220** 

Знач. (двухсторонняя) ,000  ,000 ,000 

N 385 385 385 385 

фактор_6 Корреляция Пирсона ,371** ,693** 1 ,245** 

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000  ,000 

N 385 385 385 385 

фактор_7 Корреляция Пирсона ,642** ,220** ,245** 1 

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,000  

N 385 385 385 385 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

 

Емоційно-оцінний компонент 
Корреляции 

 фактор_S фактор_ІІ фактор_III фактор_2 фактор_3 оцінка 

фактор_S Корреляция Пирсона 1 ,580** ,607** ,322** ,553** ,299** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 385 385 385 385 385 385 

фактор_ІІ Корреляция Пирсона ,580** 1 ,283** ,048 ,669** ,184** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000  ,000 ,347 ,000 ,000 

N 385 385 385 385 385 385 

фактор_III Корреляция Пирсона ,607** ,283** 1 ,676** ,303** ,222** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 385 385 385 385 385 385 

фактор_2 Корреляция Пирсона ,322** ,048 ,676** 1 ,114* ,097 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,347 ,000  ,025 ,058 

N 385 385 385 385 385 385 

фактор_3 Корреляция Пирсона ,553** ,669** ,303** ,114* 1 ,256** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 ,025  ,000 

N 385 385 385 385 385 385 

оцінка Корреляция Пирсона ,299** ,184** ,222** ,097 ,256** 1 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 ,058 ,000  

N 385 385 385 385 385 385 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Регулятивний компонент 
Корреляции 

 фактор_1 фактор_4 фактор_5 сила активність 

фактор_1 Корреляция Пирсона 1 ,180** -,199** ,377** ,151** 

Знач. (двухсторонняя)  ,000 ,000 ,000 ,003 

N 385 385 385 385 385 

фактор_4 Корреляция Пирсона ,180** 1 -,151** ,142** ,010 

Знач. (двухсторонняя) ,000  ,003 ,005 ,839 

N 385 385 385 385 385 

фактор_5 Корреляция Пирсона -,199** -,151** 1 -,078 ,043 

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,003  ,129 ,402 

N 385 385 385 385 385 

сила Корреляция Пирсона ,377** ,142** -,078 1 ,397** 

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,005 ,129  ,000 

N 385 385 385 385 385 

активність Корреляция Пирсона ,151** ,010 ,043 ,397** 1 

Знач. (двухсторонняя) ,003 ,839 ,402 ,000  

N 385 385 385 385 385 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Ціннісно-смисловий компонент 
Корреляции 

 цілі процес результат 

локус_контр

олю_Я 

локус_контр

олю_життя ОЖ 

цілі Корреляция 

Пирсона 
1 ,210** ,619** ,699** ,560** ,383** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 385 385 385 385 385 385 

процес Корреляция 

Пирсона 
,210** 1 ,247** ,258** ,222** ,281** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 385 385 385 385 385 385 

результат Корреляция 

Пирсона 
,619** ,247** 1 ,547** ,641** ,515** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 385 385 385 385 385 385 

локус_контролю_

Я 

Корреляция 

Пирсона 
,699** ,258** ,547** 1 ,635** ,498** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 385 385 385 385 385 385 

локус_контролю_

життя 

Корреляция 

Пирсона 
,560** ,222** ,641** ,635** 1 ,655** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 385 385 385 385 385 385 

ОЖ Корреляция 

Пирсона 
,383** ,281** ,515** ,498** ,655** 1 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 385 385 385 385 385 385 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
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Мотиваційний компонент 
Корреляции 

 
мотивація_успіх

у 

мотивація_досяг

нення 

мотивація_успіху Корреляция Пирсона 1 -,006 

Знач. (двухсторонняя)  ,903 

N 385 385 

мотивація_досягнення Корреляция Пирсона -,006 1 

Знач. (двухсторонняя) ,903  

N 385 385 
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Результати однофакторного дисперсійного аналізу ANOVA 

 

 

Описательные статистики 

 N Среднее 

Среднекв. 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

95% доверительный 

интервал для среднего 

значения Минимум Максимум 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница   

фактор_S 1,00 110 75,1815 21,46299 2,04642 71,1255 79,2374 5,33 98,33 

2,00 82 82,3978 16,63515 1,83705 78,7427 86,0529 32,33 98,00 

3,00 106 79,8047 18,21504 1,76920 76,2967 83,3127 16,00 98,00 

4,00 87 78,2141 22,00517 2,35920 73,5242 82,9041 6,33 98,67 

Всего 385 78,6766 19,87860 1,01311 76,6847 80,6686 5,33 98,67 

фактор_І 1,00 110 60,9099 24,45020 2,33124 56,2895 65,5303 9,33 100,00 

2,00 82 69,0127 24,45566 2,70068 63,6392 74,3862 9,33 100,00 

3,00 106 71,1924 23,98046 2,32919 66,5740 75,8107 6,00 99,67 

4,00 87 69,4601 25,43332 2,72674 64,0395 74,8807 9,33 100,00 

Всего 385 67,3988 24,80955 1,26441 64,9128 69,8849 6,00 100,00 

фактор_ІІ 1,00 110 60,2030 22,58794 2,15368 55,9345 64,4715 9,00 98,33 

2,00 82 67,5283 21,55423 2,38027 62,7923 72,2643 9,00 98,33 

3,00 106 65,0095 23,75177 2,30698 60,4352 69,5838 9,00 98,33 

4,00 87 59,4948 23,53366 2,52307 54,4791 64,5105 9,00 98,33 

Всего 385 62,9265 23,05715 1,17510 60,6161 65,2370 9,00 98,33 

фактор_III 1,00 110 54,6476 27,72647 2,64361 49,4081 59,8872 1,00 100,00 

2,00 82 60,2510 26,18758 2,89193 54,4969 66,0050 3,33 100,00 

3,00 106 61,3102 25,63193 2,48959 56,3738 66,2466 6,00 100,00 

4,00 87 63,0636 26,37268 2,82745 57,4428 68,6843 6,00 100,00 

Всего 385 59,5772 26,62572 1,35697 56,9092 62,2452 1,00 100,00 

фактор_IV 1,00 110 75,9925 23,13555 2,20589 71,6205 80,3645 16,00 100,00 

2,00 82 77,5151 21,67027 2,39308 72,7536 82,2766 16,00 100,00 

3,00 106 75,9261 23,43292 2,27601 71,4132 80,4390 5,33 100,00 

4,00 87 78,5084 22,35408 2,39661 73,7441 83,2727 29,00 100,00 

Всего 385 76,8670 22,67624 1,15569 74,5948 79,1393 5,33 100,00 

фактор_1 1,00 110 54,4640 24,68123 2,35326 49,7999 59,1281 7,33 92,33 

2,00 82 65,9266 20,87825 2,30562 61,3391 70,5140 16,67 92,33 

3,00 106 62,2301 22,97767 2,23179 57,8049 66,6553 3,77 100,00 

4,00 87 62,6703 23,21119 2,48850 57,7234 67,6173 7,33 100,00 

Всего 385 60,8980 23,41684 1,19343 58,5515 63,2445 3,77 100,00 

фактор_2 1,00 110 43,5865 21,20953 2,02225 39,5785 47,5946 3,67 80,00 

2,00 82 47,7746 19,81297 2,18798 43,4212 52,1280 ,67 80,00 

3,00 106 49,8693 20,05632 1,94804 46,0067 53,7319 3,67 80,00 
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4,00 87 51,0407 21,22421 2,27547 46,5172 55,5642 3,67 80,00 

Всего 385 47,8928 20,73670 1,05684 45,8149 49,9707 ,67 80,00 

фактор_3 1,00 110 68,0174 24,86093 2,37040 63,3193 72,7154 7,67 100,00 

2,00 82 76,2056 22,24020 2,45602 71,3189 81,0923 7,67 100,00 

3,00 106 70,1752 24,17487 2,34807 65,5194 74,8310 7,67 100,00 

4,00 87 71,3736 26,76209 2,86920 65,6698 77,0773 7,67 100,00 

Всего 385 71,1139 24,66824 1,25721 68,6420 73,5857 7,67 100,00 

фактор_4 1,00 110 63,5933 20,38148 1,94330 59,7417 67,4448 9,67 100,00 

2,00 82 67,9434 23,14157 2,55556 62,8587 73,0282 9,67 100,00 

3,00 106 66,4340 21,75982 2,11350 62,2433 70,6246 9,67 100,00 

4,00 87 65,2220 21,38888 2,29313 60,6634 69,7805 9,67 100,00 

Всего 385 65,6699 21,57200 1,09941 63,5083 67,8316 9,67 100,00 

фактор_5 1,00 110 55,9837 27,07807 2,58179 50,8667 61,1008 4,67 100,00 

2,00 82 49,9484 25,68499 2,83643 44,3048 55,5920 4,67 100,00 

3,00 106 52,0642 30,14794 2,92823 46,2581 57,8704 4,67 100,00 

4,00 87 57,1891 26,65576 2,85780 51,5080 62,8702 4,67 100,00 

Всего 385 53,8915 27,62069 1,40768 51,1238 56,6593 4,67 100,00 

фактор_6 1,00 110 73,3276 25,03071 2,38658 68,5975 78,0578 11,33 100,00 

2,00 82 72,1957 24,55479 2,71162 66,8005 77,5910 11,33 100,00 

3,00 106 67,9466 28,06146 2,72557 62,5423 73,3509 11,33 100,00 

4,00 87 69,3030 26,80608 2,87391 63,5898 75,0161 20,00 100,00 

Всего 385 70,6956 26,19663 1,33510 68,0705 73,3206 11,33 100,00 

фактор_7 1,00 110 60,6274 26,05241 2,48400 55,7042 65,5506 4,33 99,33 

2,00 82 66,8870 23,17488 2,55924 61,7949 71,9790 4,33 99,33 

3,00 106 69,2366 23,14130 2,24768 64,7799 73,6933 4,33 99,33 

4,00 87 64,3872 24,43246 2,61943 59,1800 69,5945 4,33 99,33 

Всего 385 65,1805 24,44004 1,24558 62,7315 67,6296 4,33 99,33 

цілі 1,00 110 31,6818 5,46202 ,52078 30,6496 32,7140 18,00 42,00 

2,00 82 35,8537 5,65057 ,62400 34,6121 37,0952 20,00 42,00 

3,00 106 35,7830 5,05212 ,49071 34,8100 36,7560 16,00 42,00 

4,00 87 35,7011 4,39110 ,47078 34,7653 36,6370 23,00 42,00 

Всего 385 34,6078 5,47146 ,27885 34,0595 35,1561 16,00 42,00 

процес 1,00 110 33,2818 29,56105 2,81854 27,6956 38,8681 12,00 333,00 

2,00 82 32,8902 5,13041 ,56656 31,7630 34,0175 16,00 42,00 

3,00 106 31,8585 5,75440 ,55892 30,7503 32,9667 12,00 42,00 

4,00 87 31,3448 5,36749 ,57546 30,2009 32,4888 19,00 42,00 

Всего 385 32,3688 16,42293 ,83699 30,7232 34,0145 12,00 333,00 

результат 1,00 110 25,3636 4,70746 ,44884 24,4741 26,2532 11,00 33,00 

2,00 82 27,9390 4,43150 ,48938 26,9653 28,9127 15,00 35,00 

3,00 106 26,8679 4,64158 ,45083 25,9740 27,7618 5,00 35,00 

4,00 87 26,8736 3,76892 ,40407 26,0703 27,6768 15,00 35,00 

Всего 385 26,6675 4,51198 ,22995 26,2154 27,1197 5,00 35,00 
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локус_контр

олю_Я 

1,00 110 20,6636 4,31825 ,41173 19,8476 21,4797 9,00 28,00 

2,00 82 23,1829 3,70894 ,40958 22,3680 23,9979 11,00 30,00 

3,00 106 21,9717 3,75299 ,36452 21,2489 22,6945 11,00 28,00 

4,00 87 22,2529 3,56409 ,38211 21,4933 23,0125 13,00 28,00 

Всего 385 21,9195 3,96354 ,20200 21,5223 22,3166 9,00 30,00 

локус_контр

олю_життя 

1,00 110 31,1273 5,44212 ,51889 30,0989 32,1557 16,00 42,00 

2,00 82 31,9512 7,04115 ,77757 30,4041 33,4983 12,00 42,00 

3,00 106 30,6981 6,43379 ,62491 29,4590 31,9372 12,00 42,00 

4,00 87 30,4138 5,94657 ,63754 29,1464 31,6812 16,00 42,00 

Всего 385 31,0234 6,19702 ,31583 30,4024 31,6443 12,00 42,00 

ОЖ 1,00 110 138,6909 22,46251 2,14172 134,4461 142,9357 69,00 181,00 

2,00 82 111,7561 16,01200 1,76823 108,2379 115,2743 62,00 140,00 

3,00 106 108,5849 14,69296 1,42711 105,7552 111,4146 55,00 136,00 

4,00 87 108,8161 14,22946 1,52556 105,7834 111,8488 80,00 135,00 

Всего 385 117,9143 21,82233 1,11217 115,7276 120,1010 55,00 181,00 

мотивація_у

спіху 

1,00 110 17,1818 3,63010 ,34612 16,4958 17,8678 9,00 26,00 

2,00 82 19,0732 3,55479 ,39256 18,2921 19,8542 12,00 27,00 

3,00 106 18,0283 4,11144 ,39934 17,2365 18,8201 8,00 26,00 

4,00 87 18,9540 3,37883 ,36225 18,2339 19,6741 11,00 26,00 

Всего 385 18,2182 3,76583 ,19192 17,8408 18,5955 8,00 27,00 

мотивація_д

осягнення 

1,00 110 11,3636 2,08853 ,19913 10,9690 11,7583 5,00 18,00 

2,00 82 11,5854 1,79816 ,19857 11,1903 11,9805 7,00 16,00 

3,00 106 11,9057 1,94950 ,18935 11,5302 12,2811 7,00 16,00 

4,00 87 11,9195 1,85032 ,19838 11,5252 12,3139 8,00 16,00 

Всего 385 11,6857 1,94519 ,09914 11,4908 11,8806 5,00 18,00 

оцінка 1,00 110 14,3091 4,34255 ,41405 13,4885 15,1297 ,00 21,00 

2,00 82 15,2927 4,94285 ,54585 14,2066 16,3787 -2,00 21,00 

3,00 106 14,7547 4,39223 ,42661 13,9088 15,6006 3,00 21,00 

4,00 87 14,8391 4,15086 ,44502 13,9544 15,7237 1,00 21,00 

Всего 385 14,7610 4,44527 ,22655 14,3156 15,2065 -2,00 21,00 

сила 1,00 110 6,4636 5,91325 ,56381 5,3462 7,5811 -12,00 18,00 

2,00 82 6,0854 6,66519 ,73605 4,6209 7,5499 -12,00 21,00 

3,00 106 5,8491 6,81426 ,66186 4,5367 7,1614 -13,00 19,00 

4,00 87 6,4943 6,26336 ,67150 5,1594 7,8292 -16,00 17,00 

Всего 385 6,2208 6,39177 ,32575 5,5803 6,8613 -16,00 21,00 

активність 1,00 110 8,5818 5,73958 ,54725 7,4972 9,6664 -7,00 20,00 

2,00 82 8,6707 5,25887 ,58074 7,5152 9,8262 -3,00 21,00 

3,00 106 8,6415 5,14400 ,49963 7,6508 9,6322 -7,00 21,00 

4,00 87 7,4368 5,75003 ,61647 6,2113 8,6623 -6,00 19,00 

Всего 385 8,3584 5,48400 ,27949 7,8089 8,9080 -7,00 21,00 
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Критерий однородности дисперсий 

 

Статистика 

Ливиня ст.св.1 ст.св.2 Значимость 

фактор_S 2,952 3 381 ,033 

фактор_І ,081 3 381 ,971 

фактор_ІІ ,663 3 381 ,575 

фактор_III ,311 3 381 ,817 

фактор_IV ,103 3 381 ,958 

фактор_1 2,730 3 381 ,044 

фактор_2 1,190 3 381 ,313 

фактор_3 1,286 3 381 ,279 

фактор_4 ,995 3 381 ,395 

фактор_5 2,148 3 381 ,094 

фактор_6 1,869 3 381 ,134 

фактор_7 2,710 3 381 ,045 

цілі 2,747 3 381 ,043 

процес 1,667 3 381 ,174 

результат 1,111 3 381 ,344 

локус_контролю_Я 1,686 3 381 ,170 

локус_контролю_життя 1,886 3 381 ,131 

ОЖ 9,553 3 381 ,000 

мотивація_успіху 1,322 3 381 ,267 

мотивація_досягнення ,916 3 381 ,433 

оцінка ,712 3 381 ,545 

сила ,878 3 381 ,453 

активність ,916 3 381 ,433 

 

 

ANOVA 

 

Сумма 

квадратов ст.св. Средний квадрат F Значимость 

фактор_S Между группами 2632,756 3 877,585 2,242 ,083 

Внутри групп 149108,197 381 391,360   

Всего 151740,953 384    

фактор_І Между группами 6740,326 3 2246,775 3,728 ,012 

Внутри групп 229616,921 381 602,669   

Всего 236357,247 384    

фактор_ІІ Между группами 4036,872 3 1345,624 2,562 ,055 

Внутри групп 200109,885 381 525,223   

Всего 204146,757 384    

фактор_III Между группами 4086,097 3 1362,032 1,935 ,123 

Внутри групп 268142,608 381 703,786   

Всего 272228,705 384    
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фактор_IV Между группами 446,803 3 148,934 ,288 ,834 

Внутри групп 197010,594 381 517,088   

Всего 197457,397 384    

фактор_1 Между группами 7088,485 3 2362,828 4,424 ,005 

Внутри групп 203477,302 381 534,061   

Всего 210565,787 384    

фактор_2 Между группами 3317,178 3 1105,726 2,604 ,052 

Внутри групп 161806,891 381 424,690   

Всего 165124,069 384    

фактор_3 Между группами 3279,902 3 1093,301 1,808 ,145 

Внутри групп 230392,479 381 604,705   

Всего 233672,380 384    

фактор_4 Между группами 977,548 3 325,849 ,699 ,553 

Внутри групп 177717,291 381 466,450   

Всего 178694,839 384    

фактор_5 Между группами 3056,406 3 1018,802 1,339 ,261 

Внутри групп 289898,255 381 760,888   

Всего 292954,661 384    

фактор_6 Между группами 1916,335 3 638,778 ,930 ,426 

Внутри групп 261608,872 381 686,637   

Всего 263525,207 384    

фактор_7 Между группами 4317,853 3 1439,284 2,437 ,064 

Внутри групп 225051,303 381 590,686   

Всего 229369,156 384    

цілі Между группами 1319,430 3 439,810 16,466 ,000 

Внутри групп 10176,347 381 26,710   

Всего 11495,777 384    

процес Между группами 232,818 3 77,606 ,286 ,835 

Внутри групп 103336,808 381 271,225   

Всего 103569,626 384    

результат Между группами 327,534 3 109,178 5,554 ,001 

Внутри групп 7489,910 381 19,659   

Всего 7817,444 384    

локус_контролю_

Я 

Между группами 314,341 3 104,780 6,982 ,000 

Внутри групп 5718,163 381 15,008   

Всего 6032,504 384    

локус_контролю_

життя 

Между группами 115,323 3 38,441 1,001 ,392 

Внутри групп 14631,466 381 38,403   

Всего 14746,790 384    

ОЖ Между группами 67020,765 3 22340,255 73,474 ,000 

Внутри групп 115845,406 381 304,056   

Всего 182866,171 384    
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мотивація_успіху Между группами 229,017 3 76,339 5,575 ,001 

Внутри групп 5216,656 381 13,692   

Всего 5445,673 384    

мотивація_досягн

ення 

Между группами 22,121 3 7,374 1,963 ,119 

Внутри групп 1430,850 381 3,756   

Всего 1452,971 384    

оцінка Между группами 46,179 3 15,393 ,778 ,507 

Внутри групп 7541,836 381 19,795   

Всего 7588,016 384    

сила Между группами 29,145 3 9,715 ,236 ,871 

Внутри групп 15659,089 381 41,100   

Всего 15688,234 384    

активність Между группами 95,882 3 31,961 1,063 ,365 

Внутри групп 11452,653 381 30,059   

Всего 11548,535 384    

 

фактор_S 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество для альфа = 0.05 

 
1 2 

Дунканa,b 1,00 110 75,1815  

4,00 87 78,2141 78,2141 

3,00 106 79,8047 79,8047 

2,00 82  82,3978 

Значимость  ,130 ,172 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое размеров групп. Уровни ошибки 

типа I не гарантированы. 

 

фактор_І 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество для альфа = 0.05 

 
1 2 

Дунканa,b 1,00 110 60,9099  

2,00 82  69,0127 

4,00 87  69,4601 

3,00 106  71,1924 

Значимость  1,000 ,569 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое размеров групп. Уровни 

ошибки типа I не гарантированы. 
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фактор_ІІ 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество для альфа = 0.05 

 
1 2 

Дунканa,b 4,00 87 59,4948  

1,00 110 60,2030  

3,00 106 65,0095 65,0095 

2,00 82  67,5283 

Значимость  ,119 ,450 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое размеров групп. Уровни 

ошибки типа I не гарантированы. 

 

фактор_III 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество для альфа = 0.05 

 
1 2 

Дунканa,b 1,00 110 54,6476  

2,00 82 60,2510 60,2510 

3,00 106 61,3102 61,3102 

4,00 87  63,0636 

Значимость  ,103 ,496 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое размеров групп. 

Уровни ошибки типа I не гарантированы. 

 

фактор_IV 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество 

для альфа = 0.05 

 
1 

Дунканa,b 3,00 106 75,9261 

1,00 110 75,9925 

2,00 82 77,5151 

4,00 87 78,5084 

Значимость  ,484 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое 

размеров групп. Уровни ошибки типа I не гарантированы. 
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фактор_1 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество для альфа = 0.05 

 
1 2 

Дунканa,b 1,00 110 54,4640  

3,00 106  62,2301 

4,00 87  62,6703 

2,00 82  65,9266 

Значимость  1,000 ,303 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое размеров групп. 

Уровни ошибки типа I не гарантированы. 

 

 

фактор_2 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество для альфа = 0.05 

 
1 2 

Дунканa,b 1,00 110 43,5865  

2,00 82 47,7746 47,7746 

3,00 106  49,8693 

4,00 87  51,0407 

Значимость  ,163 ,307 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое размеров групп. 

Уровни ошибки типа I не гарантированы. 

 

 

фактор_3 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество для альфа = 0.05 

 
1 2 

Дунканa,b 1,00 110 68,0174  

3,00 106 70,1752 70,1752 

4,00 87 71,3736 71,3736 

2,00 82  76,2056 

Значимость  ,380 ,112 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое размеров групп. 

Уровни ошибки типа I не гарантированы. 
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фактор_4 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество 

для альфа = 0.05 

 
1 

Дунканa,b 1,00 110 63,5933 

4,00 87 65,2220 

3,00 106 66,4340 

2,00 82 67,9434 

Значимость  ,211 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое 

размеров групп. Уровни ошибки типа I не гарантированы. 

 

фактор_5 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество 

для альфа = 0.05 

 
1 

Дунканa,b 2,00 82 49,9484 

3,00 106 52,0642 

1,00 110 55,9837 

4,00 87 57,1891 

Значимость  ,100 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое 

размеров групп. Уровни ошибки типа I не гарантированы. 

 

фактор_6 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество 

для альфа = 0.05 

 
1 

Дунканa,b 3,00 106 67,9466 

4,00 87 69,3030 

2,00 82 72,1957 

1,00 110 73,3276 

Значимость  ,202 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое 

размеров групп. Уровни ошибки типа I не гарантированы. 
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фактор_7 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество для альфа = 0.05 

 
1 2 

Дунканa,b 1,00 110 60,6274  

4,00 87 64,3872 64,3872 

2,00 82 66,8870 66,8870 

3,00 106  69,2366 

Значимость  ,095 ,197 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое размеров групп. 

Уровни ошибки типа I не гарантированы. 

 

цілі 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество для альфа = 0.05 

 
1 2 

Дунканa,b 1,00 110 31,6818  

4,00 87  35,7011 

3,00 106  35,7830 

2,00 82  35,8537 

Значимость  1,000 ,850 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое размеров групп. 

Уровни ошибки типа I не гарантированы. 

 

процес 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество 

для альфа = 0.05 

 
1 

Дунканa,b 4,00 87 31,3448 

3,00 106 31,8585 

2,00 82 32,8902 

1,00 110 33,2818 

Значимость  ,469 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое 

размеров групп. Уровни ошибки типа I не гарантированы. 
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результат 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество для альфа = 0.05 

 
1 2 

Дунканa,b 1,00 110 25,3636  

3,00 106  26,8679 

4,00 87  26,8736 

2,00 82  27,9390 

Значимость  1,000 ,117 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое размеров групп. 

Уровни ошибки типа I не гарантированы. 

 

локус_контролю_Я 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество для альфа = 0.05 

 
1 2 3 

Дунканa,b 1,00 110 20,6636   

3,00 106  21,9717  

4,00 87  22,2529 22,2529 

2,00 82   23,1829 

Значимость  1,000 ,618 ,099 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое размеров групп. Уровни 

ошибки типа I не гарантированы. 

 

 

локус_контролю_життя 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество 

для альфа = 0.05 

 
1 

Дунканa,b 4,00 87 30,4138 

3,00 106 30,6981 

1,00 110 31,1273 

2,00 82 31,9512 

Значимость  ,121 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое 

размеров групп. Уровни ошибки типа I не гарантированы. 
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ОЖ 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество для альфа = 0.05 

 
1 2 

Дунканa,b 3,00 106 108,5849  

4,00 87 108,8161  

2,00 82 111,7561  

1,00 110  138,6909 

Значимость  ,241 1,000 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое размеров групп. 

Уровни ошибки типа I не гарантированы. 

 

мотивація_успіху 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество для альфа = 0.05 

 
1 2 

Дунканa,b 1,00 110 17,1818  

3,00 106 18,0283 18,0283 

4,00 87  18,9540 

2,00 82  19,0732 

Значимость  ,116 ,066 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое размеров групп. 

Уровни ошибки типа I не гарантированы. 

 

мотивація_досягнення 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество 

для альфа = 0.05 

 
1 

Дунканa,b 1,00 110 11,3636 

2,00 82 11,5854 

3,00 106 11,9057 

4,00 87 11,9195 

Значимость  ,071 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое 

размеров групп. Уровни ошибки типа I не гарантированы. 
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оцінка 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество 

для альфа = 0.05 

 
1 

Дунканa,b 1,00 110 14,3091 

3,00 106 14,7547 

4,00 87 14,8391 

2,00 82 15,2927 

Значимость  ,169 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое 

размеров групп. Уровни ошибки типа I не гарантированы. 

 

сила 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество 

для альфа = 0.05 

 
1 

Дунканa,b 3,00 106 5,8491 

2,00 82 6,0854 

1,00 110 6,4636 

4,00 87 6,4943 

Значимость  ,536 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое 

размеров групп. Уровни ошибки типа I не гарантированы. 

 

активність 

 

група_досліджуваних N 

Подмножество 

для альфа = 0.05 

 
1 

Дунканa,b 4,00 87 7,4368 

1,00 110 8,5818 

3,00 106 8,6415 

2,00 82 8,6707 

Значимость  ,161 

Выводятся средние для групп в однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического среднего = 94,755. 

b. Неодинаковые размеры групп. Используется среднее гармоническое 

размеров групп. Уровни ошибки типа I не гарантированы. 
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Дані факторного аналізу для групи 1 (студенти старших курсів 

педагогічних спеціальностей, які не мають професійного досвіду, n1=110) 
 

 

KMO и критерий Бартлетта 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО). ,781 

Критерий сферичности 

Бартлетта 

Примерная Хи-квадрат 1675,941 

ст.св. 253 

Значимость ,000 

 

 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компонент 

Начальные собственные значения Извлечение суммы квадратов нагрузок Ротация суммы квадратов нагрузок 

Всего 

% 

дисперсии Суммарный % Всего 

% 

дисперсии Суммарный % Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% 

1 8,271 35,960 35,960 8,271 35,960 35,960 5,186 22,548 22,548 

2 2,239 9,734 45,694 2,239 9,734 45,694 4,266 18,550 41,098 

3 1,735 7,543 53,238 1,735 7,543 53,238 2,605 11,328 52,426 

4 1,393 6,058 59,296 1,393 6,058 59,296 1,580 6,870 59,296 

5 1,187 5,161 64,457       

6 1,070 4,653 69,110       

7 1,042 4,530 73,640       

8 ,861 3,744 77,384       

9 ,799 3,475 80,859       

10 ,758 3,297 84,157       

11 ,612 2,660 86,817       

12 ,525 2,283 89,100       

13 ,496 2,158 91,258       

14 ,400 1,738 92,997       

15 ,356 1,549 94,546       

16 ,311 1,354 95,900       

17 ,234 1,017 96,917       

18 ,206 ,894 97,811       

19 ,176 ,765 98,575       

20 ,133 ,577 99,152       

21 ,091 ,396 99,548       

22 ,064 ,277 99,825       

23 ,040 ,175 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
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Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 4 

ОЖ ,841    

локус_контролю_життя ,817    

цілі ,752    

локус_контролю_Я ,744    

результат ,735    

активність ,655    

оцінка ,579    

процес ,532    

мотивація_успіху ,421    

фактор_3  ,785   

фактор_III  ,783   

фактор_S  ,726   

фактор_1  ,722  ,410 

фактор_2  ,605   

фактор_6  ,564  ,488 

фактор_ІІ  ,515   

фактор_4  ,440  -,552 

фактор_7   ,856  

фактор_5   -,804  

фактор_І   ,643  

фактор_IV ,421 ,455 ,415  

сила    ,450 

мотивація_досягнення     

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 6 итераций. 
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Дані факторного аналізу для групи 2 (працівники закладів освіти, які на 

момент дослідження працювали за фахом менше 5 років, n2=82) 

 
 

KMO и критерий Бартлетта 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО). ,748 

Критерий сферичности 

Бартлетта 

Примерная Хи-квадрат 1201,112 

ст.св. 253 

Значимость ,000 

 

 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компонент 

Начальные собственные значения Извлечение суммы квадратов нагрузок Ротация суммы квадратов нагрузок 

Всего 

% 

дисперсии Суммарный % Всего 

% 

дисперсии Суммарный % Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% 

1 7,557 32,856 32,856 7,557 32,856 32,856 5,148 22,381 22,381 

2 2,594 11,279 44,135 2,594 11,279 44,135 2,814 12,234 34,615 

3 1,865 8,109 52,244 1,865 8,109 52,244 2,517 10,945 45,560 

4 1,584 6,889 59,133 1,584 6,889 59,133 2,257 9,814 55,374 

5 1,321 5,743 64,877 1,321 5,743 64,877 2,186 9,503 64,877 

6 1,204 5,233 70,109       

7 1,073 4,664 74,774       

8 ,864 3,758 78,532       

9 ,786 3,416 81,948       

10 ,669 2,910 84,858       

11 ,546 2,372 87,230       

12 ,531 2,309 89,539       

13 ,432 1,879 91,417       

14 ,338 1,470 92,887       

15 ,314 1,363 94,251       

16 ,288 1,251 95,502       

17 ,277 1,204 96,705       

18 ,219 ,951 97,656       

19 ,148 ,642 98,298       

20 ,143 ,622 98,921       

21 ,131 ,570 99,491       

22 ,093 ,406 99,897       

23 ,024 ,103 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
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Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 4 5 

ОЖ ,921     

локус_контролю_життя ,882     

результат ,827     

процес ,808     

цілі ,759     

локус_контролю_Я ,628     

фактор_S ,560     

фактор_III  ,759    

фактор_6  ,750    

фактор_IV  ,742    

фактор_2  ,700    

фактор_7   ,644   

фактор_1   ,638   

фактор_І ,527  ,629   

фактор_4      

мотивація_успіху    ,744  

сила    ,684  

активність    ,601  

фактор_3   ,445 ,515 ,462 

оцінка      

фактор_5     -,807 

фактор_ІІ   ,415  ,782 

мотивація_досягнення   ,411  -,522 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.a 

a. Вращение сошлось за 8 итераций. 
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Дані факторного аналізу для групи 3 (педагогічні працівники, які на 

момент дослідження працювали за фахом від 5 до 10 років, n3=106) 

 

KMO и критерий Бартлетта 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО). ,746 

Критерий сферичности 

Бартлетта 

Примерная Хи-квадрат 1681,486 

ст.св. 253 

Значимость ,000 

 

 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компонент 

Начальные собственные значения Извлечение суммы квадратов нагрузок Ротация суммы квадратов нагрузок 

Всего 

% 

дисперсии Суммарный % Всего 

% 

дисперсии Суммарный % Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% 

1 7,928 34,471 34,471 7,928 34,471 34,471 5,234 22,755 22,755 

2 2,553 11,099 45,570 2,553 11,099 45,570 3,129 13,606 36,361 

3 2,096 9,113 54,683 2,096 9,113 54,683 2,518 10,949 47,309 

4 1,572 6,836 61,519 1,572 6,836 61,519 2,305 10,022 57,331 

5 1,224 5,320 66,839 1,224 5,320 66,839 2,187 9,508 66,839 

6 1,124 4,887 71,726       

7 ,894 3,888 75,613       

8 ,798 3,469 79,082       

9 ,679 2,952 82,034       

10 ,644 2,801 84,835       

11 ,573 2,491 87,327       

12 ,516 2,244 89,571       

13 ,427 1,857 91,428       

14 ,373 1,621 93,049       

15 ,348 1,514 94,563       

16 ,325 1,415 95,978       

17 ,241 1,049 97,027       

18 ,192 ,833 97,859       

19 ,156 ,678 98,538       

20 ,123 ,535 99,073       

21 ,110 ,477 99,549       

22 ,081 ,353 99,902       

23 ,022 ,098 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
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Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 4 5 

ОЖ ,950     

локус_контролю_життя ,868     

локус_контролю_Я ,803     

цілі ,775     

результат ,753     

процес ,739     

фактор_1 ,472     

фактор_ІІ  ,849    

фактор_5  -,777    

фактор_3  ,603    

мотивація_досягнення  -,549   ,405 

фактор_7  ,476    

фактор_III   ,816   

фактор_2   ,782   

фактор_4   ,599   

фактор_І ,444 ,426 ,477   

фактор_S ,465 ,456 ,474  ,434 

мотивація_успіху    ,740  

оцінка    ,733  

сила    ,593  

активність    ,495  

фактор_6     ,809 

фактор_IV     ,804 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.a 

a. Вращение сошлось за 6 итераций. 
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Дані факторного аналізу для групи 4 (працівники освіти, які на момент 

дослідження працювали за фахом більше 10 років, n4=87) 

 

KMO и критерий Бартлетта 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО). ,776 

Критерий сферичности 

Бартлетта 

Примерная Хи-квадрат 1379,679 

ст.св. 253 

Значимость ,000 

 

 

 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компонент 

Начальные собственные значения Извлечение суммы квадратов нагрузок Ротация суммы квадратов нагрузок 

Всего 

% 

дисперсии Суммарный % Всего 

% 

дисперсии Суммарный % Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% 

1 8,699 37,823 37,823 8,699 37,823 37,823 4,705 20,456 20,456 

2 2,425 10,545 48,367 2,425 10,545 48,367 3,595 15,632 36,088 

3 1,517 6,597 54,964 1,517 6,597 54,964 2,937 12,768 48,856 

4 1,439 6,256 61,220 1,439 6,256 61,220 2,453 10,665 59,521 

5 1,250 5,435 66,655 1,250 5,435 66,655 1,641 7,134 66,655 

6 1,164 5,060 71,715       

7 ,906 3,939 75,654       

8 ,877 3,815 79,469       

9 ,707 3,075 82,544       

10 ,661 2,873 85,417       

11 ,577 2,509 87,926       

12 ,492 2,141 90,067       

13 ,439 1,909 91,976       

14 ,389 1,691 93,667       

15 ,320 1,391 95,059       

16 ,269 1,171 96,230       

17 ,256 1,114 97,343       

18 ,161 ,700 98,043       

19 ,127 ,553 98,596       

20 ,112 ,488 99,084       

21 ,100 ,435 99,519       

22 ,061 ,266 99,784       

23 ,050 ,216 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
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Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 4 5 

ОЖ ,891     

процес ,782     

локус_контролю_життя ,766     

результат ,733     

локус_контролю_Я ,679     

цілі ,653     

мотивація_досягнення ,635     

сила ,427   ,411  

фактор_ІІ  ,848    

фактор_5  -,846    

фактор_S  ,632 ,534   

фактор_3  ,576    

фактор_7  ,560    

фактор_І ,450 ,506    

фактор_III   ,789   

фактор_2   ,740   

фактор_6   ,711   

фактор_IV   ,586   

активність    ,728  

мотивація_успіху    ,649  

фактор_1    ,622  

фактор_4     ,760 

оцінка     ,554 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.a 

a. Вращение сошлось за 6 итераций. 
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Додаток В. Підходи до трактування поняття «тренінг» у психолого-

педагогічній літературі 

 

Автор визначення Зміст визначення поняття «тренінг» 

Психологічний словник область практичної психології, зорієнтована на 

використання активних методів групової 

психологічної роботи з метою розвитку 

компетентності у спілкуванні [191]; 

Педагогічний словник форма інтерактивного навчання, метою якого є 

розвиток міжособистісної та професійної 

поведінки [54]; 

Л.А. Петровська засіб впливу, спрямований на розвиток знань, 

соціальних установок, умінь і досвіду у сфері 

міжособистісного впливу [131]; 

Ю.Н. Эмельянов 

 

група методів розвитку здібностей до навчання та 

оволодіння будь-яким складним видом 

діяльності [38]; 

Н.П. Анікеєва багатофункціональний метод навмисних змін 

психологічних феноменів людини, групи та 

організації з метою гармонізації професійного та 

особистісного буття людини [3]; 

А.П. Ситніков синтетична антропотехніка, яка поєднує навчальну 

та ігрову діяльність в умовах моделювання 

різноманітних ігрових ситуацій [169, с. 144]; 

Д. Лі будь-який процес набуття знань, умінь чи 

поведінкових навичок, у якому беруть участь 

більше двох осіб [68]; 

О.В. Євтихов метод активного навчання, спрямований на 

розвиток знань, умінь та навичок і соціальних 

установок [36]; 

О.В. Сидоренко навчання технологіям дії на основі певної концепції 

реальності в інтерактивній формі [168]; 

Н.В. Лук’янчук активний метод отримання нової інформації, 

теоретичних знань людиною з практичною 

перевіркою запропонованих умінь та навичок у 

безпечному середовищі [70]; 

К.Г. Кязімов систематичне тренування або вдосконалювання 

певних навичок і поведінки учасників тренінгу [65, 

с. 167]; 

Ю.О. Святенко сукупність психокорекційних і навчальних методів, 

спрямованих на розвиток навичок самопізнання і 

саморегуляції, спілкування і соціальної взаємодії, 

комунікативних та професійних умінь [162]. 
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Додаток Г. Тренінгова програма розвитку професійної самосвідомості 

працівників освіти 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ  

№  

п/п 

Тема заняття Мета роботи Процедури та вправи 

Блок 1. Розвиток когнітивного компонента професійної самосвідомості 

1. Знайомство із 

собою 

Знайомство 

учасників з 

програмою та одне з 

одним, а також 

створення умов для 

самопізнання. 

 

1. Вступне слово. 

2. Вправа-знайомство «Три 

імені». 

3. Наші правила. 

4. Вправа «Мої очікування». 

5. Вправа «Хвастощі». 

6. Вправа «Комісійний магазин». 

7. Рефлексія заняття. 

2. Інша сторона 

мене 

Допомога учасникам 

в аналізі власних 

сильних та слабких 

сторін, їх ролі у 

професійній 

діяльності. 

 

1. Вітання. 

2. Вправа «Затиск». 

3. Вправа «Як мені це здорово 

вдається». 

4. Вправа «Контраргументи». 

5. Підведення підсумків. 

6. Вправа «Подарунок». 

Блок 2. Розвиток емоційно-оцінного компонента професійної 

самосвідомості 

3. Погляд на 

себе 

Сприяння 

усвідомленню та 

адекватній оцінці 

учасниками своїх  

якостей, розвиток 

рефлексії. 

1. Вправа-розминка «Ревучий 

мотор». 

2. Вправа «Зустріч поглядами». 

3. Вправа «Автопортрет». 

Вправа « «Я-реальний», «Я-

ідеальний», «Я в 

майбутньому» ». 

4. Вправа «Образ «Я» ». 

5. Рефлексія заняття. 

4. Я й моє 

відображення 

Розвиток в 

учасників уміння 

звертати увагу на 

власний внутрішній 

світ та здатності 

1. Вітання без слів. 

2. Вправа «На якій я сходинці». 

3. Вправа «Відбиття почуттів». 

4. Вправа «Яким мене бачать 

інші». 
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побачити себе очима 

інших. 

 

5. Притча «Небездоганний». 

6. Рефлексія заняття «Тут і 

зараз». 

Блок 3. Розвиток регулятивного компонента професійної самосвідомості 

5. Крок уперед Формування і 

розвиток в 

учасників навичок 

конструктивної 

поведінки у 

професійному 

середовищі та при 

взаємодії з іншими. 

1. Вправа «Асоціації». 

2. Вправа «Заборонений рух». 

3. Вправа «Як сказати «ні» ». 

4. Вправа «Перебільшена або 

повна зміна поведінки». 

5. Вправа «Гойдалка». 

6. Вправа «Організація діалогу». 

7. Рефлексія заняття. 

6. Дія і протидія Розвиток в 

учасників здатності 

гнучко реагувати на 

життєві та 

професійні ситуації 

та навичок 

самоконтролю. 

 

1. Вправа «Загальна увага». 

2. Вправа «Подарунок другу». 

3. Вправа «Невпевнені, впевнені 

й агресивні відповіді». 

4. Вправа «Досвід упевненої 

поведінки». 

5. Вправа «Агресивний 

контакт». 

6. Рефлексія заняття. 

Блок 4. Розвиток мотиваційного компонента професійної самосвідомості 

7. Оцінка за 

поведінку 

Допомога учасникам 

в аналізі 

переважаючих 

мотивів власної 

поведінки та 

визначенні їх 

доцільності. 

1. Вправа-розминка «Прорвись у 

коло». 

2. Вправа «Прогноз погоди». 

3. Вправа «Нестандартна 

поведінка».  

4. Вправа «Тема успіху». 

5. Вправа «Аналіз своїх 

виправдань». 

6. Вправа «Попроси себе». 

7. Рефлексія заняття. 

8. Хочу й буду! Мотивування 

учасників на 

досягнення успіху у 

професійній 

діяльності та 

1. Вправа « «Зіпсований 

телефон» з асоціаціями». 

2. Вправа «Картинна галерея». 

3. Вправа «Як ти вчиниш?» 

4. Вправа «Уникнення невдач». 
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особистому житті. 

 

5. Вправа «Успіх у минулому». 

6. Вправа «Вірити і старатися». 

7. Рефлексія заняття. 

Блок 5. Розвиток ціннісно-смислового компонента професійної 

самосвідомості 

9. У пошуках 

сенсу 

Допомога учасникам 

у визначенні та 

усвідомленні їх 

життєвих і 

професійних 

цінностей та 

смислів. 

 

1. Вправа-розминка «Привіт!»  

2. Вправа «Знайди пару». 

3. Вправа «Девіз». 

4. Вправа «Сценарії й ролі». 

5. Вправа «Легкі радощі».  

6. Вправа «Сенс мого життя». 

7. Вправа «Загальна оцінка дня». 

8. Рефлексія заняття. 

10. Усе в моїх 

руках 

Аналіз знань і вмінь, 

набутих учасниками 

протягом занять, та 

особистісних змін за 

час програми, 

заохочення 

учасників до 

подальшого 

розвитку як 

особистості і як 

фахівця. 

1. Вправа «Не впусти». 

2. Вправа «Ресурсний стан». 

3. Вправа «Три господарки». 

4. Вправа «Яким я хочу стати». 

5. Вправа «Очікування». 

6. Рефлексія всього циклу 

тренінгових занять. 

7. Вправа-прощання «Спасибі за 

приємне заняття». 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ  

 

БЛОК 1. РОЗВИТОК КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

САМОСВІДОМОСТІ 

 

ЗАНЯТТЯ 1. 

ЗНАЙОМСТВО ІЗ СОБОЮ 

Мета заняття: Знайомство учасників з програмою та одне з одним, а 

також створення умов для самопізнання. 

 

1. ВСТУПНЕ СЛОВО. 

Доброго дня, шановні учасники! Сьогодні ми розпочинаємо участь у 

тренінговій програмі, спрямованій на розвиток професійної самосвідомості 

педагогів. Наша робота триватиме протягом 5 тижнів, ми будемо 

зустрічатися двічі на тиждень. Сподіваюсь, результат спільної роботи буде 

плідним. Тож почнімо знайомитися одне з одним! 

  

2. ВПРАВА-ЗНАЙОМСТВО «ТРИ ІМЕНІ». 

Кожному учасникові видається по три картки. На картках потрібно 

написати три варіанти свого імені (наприклад, як вас називають родичі, 

колеги та близькі друзі). Потім кожен член групи представляється, 

використовуючи ці імена й описуючи ту сторону свого характеру, що 

відповідає цьому імені, а може бути слугувала причиною виникнення цього 

імені.  

 

3. НАШІ ПРАВИЛА. 

Для того, щоб досягти гармонії в роботі, необхідно виробити правила, 

якими будуть керуватись учасники. Група методом «мозкового штурму» 

встановлює правила ефективної взаємодії, відповідаючи на запитання: «Що 

потрібно зробити для того, щоб робота в групі була ефективною?» 

Інструкція. Для роботи нашої групи нам необхідні правила. 

Пропонуємо обговорити такі орієнтовні правила роботи: 

1. Спілкування на основі довіри. Важливо, щоб учасники максимально 

довіряли одне одному. Створення атмосфери довіри можна почати з 

пропозиції прийняти єдину форму звертання один до одного на «ти». 

Це психологічно ставить усіх у рівні позиції, зокрема і ведучого, незалежно 

від віку, соціального статусу, життєвого досвіду і т.д. 

2. Спілкування за принципом «тут і тепер». Під час заняття 

аналізуються ті процеси, думки, емоції, відчуття, які проявляються під час 

занять, тим самим забороняється обговорення ситуацій минулого та 

проектування майбутніх ситуацій. Це правило дасть змогу кожному 

учаснику сконцентруватись на власних емоціях, думках, розвинути навички 

самоаналізу. Важливо вміти говорити про свої актуальні відчуття і 
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думки. Розвинена рефлексія допомагає людині бути самокритичною, краще 

пізнавати себе і власні особистісні особливості, а також розуміти стани 

інших членів тренінгової групи. Тому під час занять всі говорять лише про 

те, що турбує їх саме зараз, і обговорюють те, що відбувається з ними у 

групі. 

3. «Я-висловлювання». Для більш відвертого спілкування під час 

занять варто відмовитись від безособового мовлення, яке допомагає 

приховувати власну позицію і, тим самим, уникати її усвідомлення. Тому 

ми замінюємо висловлювання типу: «Більшість людей вважає, що...» — на 

таке: «Я вважаю, що...» тощо. Це передбачає відмову від безадресних 

суджень про інших. 

4. Бути щирим у спілкуванні. Учасники групи намагаються говорити 

лише про те, що відбувається у групі. Якщо немає бажання висловитись 

щиро і відверто, краще промовчати. Це правило означає відверте 

висловлювання своїх почуттів щодо дій інших учасників і до самого себе. 

Той, хто дає оцінку, повинен проявити толерантність до іншого. 

5. Конфіденційність. Все, що відбувається під час занять, ні в якому 

разі не розголошується. Ми впевнені втому, що ніхто не розповість про 

переживання людини, про те, чим вона поділилась. Це допомагає нам бути 

щирими, сприяє саморозкриттю. Ми довіряємо одне одному і групі в цілому. 

6. Бути активним та нести відповідальність за результати 

роботи у групі. Це норма поведінки, згідно з якою ми в будь-яку хвилину 

реально включені в роботу. Активно дивимось, слухаємо, відчуваємо 

партнера і колектив у цілому. Потрібно пам’ятати, що ефективність роботи 

тренінгової групи залежить від внеску кожного її учасника та необхідності 

працювати не тільки для себе, на вирішення власних проблем, а й на інших, 

так як допомога іншому є способом пізнати себе. 

7. Правило «СТОП!» Той учасник групи, який не бажає відповідати на 

будь-яке запитання, брати участь у будь-якій грі, процедурі з причини 

небажання бути щирим або з причини неготовності до відвертості, має право 

сказати «Стоп!» і таким чином виключити себе з участі у процедурі. Проте 

це правило бажано використовувати за можливості нечасто, оскільки воно 

обмежує людину у пізнанні себе. 

8. Повага до того, хто говорить. Коли висловлюється хтось із 

учасників, ми його уважно слухаємо, даючи можливість сказати те, що він 

бажає. Не критикуємо і визнаємо право на висловлення своєї власної 

думки. Правило передбачає неможливість переривати того, хто говорить. 

9. Неприпустимість безпосередніх оцінок людини. Під час 

обговорення того, що відбувається, ми оцінюємо не учасника, а лише його дії 

і поведінку. Ми не використовуємо висловлювання типу: «Ти мені не 

подобаєшся», а говоримо: «Мені не подобається твоя манера спілкування». 

Цей перелік правил може бути доповнений тими, які зазначили самі 

учасники тренінгової групи. Під час прийняття правил роботи групи, тренер 
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уточнює у учасників групи зміст кожного правила (що саме вкладають у 

значення того чи іншого правила). 

Всі правила, обрані учасниками групи, записуються на ватмані і висять 

на стіні протягом усіх днів роботи в групі. 

 

4. ВПРАВА «МОЇ ОЧІКУВАННЯ». 

Учасникам роздаються невеликі аркуші паперу. Ведучий просить 

написати на них те, чого вони чекають від цих зустрічей. Після цього кожний 

озвучує свої думки, а аркуші збираються на зберігання у «таємничу 

скриньку» для рефлексії на останньому занятті. 

 

5. ВПРАВА «ХВАСТОЩІ». 

Ця вправа призначена для створення умов і формування навичок 

саморозкриття, удосконалювання навичок групового виступу. 

Учасники сідають у велике коло й одержують завдання (час для 

підготовки 2-3 хвилини). Кожний повинен похвастатися перед групою якою-

небудь своєю якістю, умінням, здатністю, розповісти про свої сильні сторони 

— про те, що він любить і цінує в собі, що дає змогу досягти успіху у 

професійній діяльності. 

На виступ виділяється 1 хвилина. По закінченні всіх виступів група 

обговорює відчуття, що виникли у процесі виконання вправи.  

 

6. ВПРАВА «КОМІСІЙНИЙ МАГАЗИН». 

Пропонується пограти в комісійний магазин. Товари, які приймає 

продавець — це особистісні та професійні якості, наприклад: доброта, 

нещирість, відкритість. Учасники записують на картку риси свого характеру, 

як позитивні, так і негативні. Потім пропонується зробити торг, у якому 

кожний з учасників може позбутися якоїсь непотрібної якості, або її частини, 

і придбати що-небудь необхідне. Наприклад, комусь для ефективного життя 

та успіху у діяльності не вистачає красномовства, і він може запропонувати 

за нього якусь частину свого спокою й урівноваженості.  

Після закінчення завдання підводять підсумки й обговорюються 

враження.  

На вправу приділяється 20-25 хвилин. 

 

7. РЕФЛЕКСІЯ ЗАНЯТТЯ. 

Група сідає в коло, і всі бажаючі по черзі висловлюють свої враження 

про це заняття. Що сподобалося? Що не сподобалось? Що хотілося б зробити 

сьогодні по-іншому? Які побажання до групи, до тренера? Не треба нікого 

примушувати висловлюватися, говорять тільки за бажанням, проте бажано, 

щоб висловилось якомога більше учасників. 
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ЗАНЯТТЯ 2. 

ІНША СТОРОНА МЕНЕ 

Мета заняття: Допомога учасникам в аналізі власних сильних та 

слабких сторін, їх ролі у професійній діяльності. 

 

1. ВІТАННЯ. 

Інструкція. Зараз наше завдання буде полягати в тому, щоб привітати 

протягом хвилини якомога більшу кількість учасників групи. Можна 

привітати одного учасника кілька разів. 

Обговорення. Як ви почували себе під час вправи? 

Контакт із ким із членів групи вам запам’ятався? 

Що, на вашу думку, до цього призвело? 

 

2. ВПРАВА «ЗАТИСК». 

Ця вправа призначена для зняття психофізіологічних «затисків» і 

формування прийомів стану релаксації. 

Учасники сідають у свідомо незручну позу. При цьому в певних м’язах 

або суглобах виникає локальна напруга, «затиск». Необхідно протягом 

декількох хвилин точно виділити область затиску й зняти його, розслабитися. 

У кінці учасники діляться своїми враженнями й відчуттями. 

 

3. ВПРАВА «ЯК МЕНІ ЦЕ ЗДОРОВО ВДАЄТЬСЯ». 

1 етап. 

Інструкція. Кожний по черзі розповість групі про яку-небудь справу, 

що йому особливо вдається. Будь ласка, розповідайте, коли це у вас почало 

виходити, про ваші почуття із цього приводу. Якщо ви будете говорити про 

які-небудь «предметні» успіхи — у готуванні їжі, шитті, ремонті, танцях і 

т.п., — не забувайте розповісти про те, для кого ви це робите і як дізнаєтеся 

про те, чи вдається вам зробити комусь приємність.  

2 етап. 

Інструкція. Тепер так само по черзі треба розповісти про власні успіхи 

у професійній діяльності, почуття, які при цьому виникають та реакцію 

інших на вашу роботу. 

Обговорення. Що ви почували, коли говорили самі й коли слухали 

інших? 

Чия розповідь вас особливо зачепила? Як ви думаєте, чому? 

 

4. ВПРАВА «КОНТРАРГУМЕНТИ». 

Ця вправа призначена для створення умов для саморозкриття, уміння 

вести полеміку й контраргументацію. 

Кожен член групи повинен розповісти іншим учасникам про свої слабкі 

сторони — про те, що він не приймає в собі. Це можуть бути риси характеру, 
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звички, що заважають у житті, не дають змоги успішно виконувати 

професійну діяльність та почувати себе фахівцем і які хотілося б змінити. 

Інші учасники уважно слухають і по закінченні виступу обговорюють 

сказане, намагаючись привести контраргументи, тобто те, що можна 

протиставити відзначеним недолікам або навіть показуючи, що наші слабості 

в одних випадках, стають нашою силою в інших. 

На вправу приділяється 40-50 хвилин. 

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. 

Наприкінці заняття підводять загальні підсумки всіх етапів роботи 

Початку дискусії передує обмін питаннями-відповідями, список питань 

складається групою. Список питань може бути таким: 

- У чому для мене виражаються ускладнення самопізнання, 

самосприйняття? 

- Які слова або словосполучення я говорю собі при цьому? 

- Що я при цьому відчуваю? 

- Що перешкоджає мені самореалізуватися у житті і професії? 

Пропонується уникати повторень і надмірно узагальнених, 

малодиференційованих питань-відповідей, мовних штампів, стереотипних 

висловлень. При відповідях можливі зустрічні питання, що проясняють: 

- Що саме ти маєш на увазі? 

- Які прояви ти маєш на увазі?  

По закінченні дискусії доцільно провести творчу заключну комплексну 

письмову (або усну) аналітичну роботу (10-15 хвилин), з відповідями на дві 

групи питань: 

1) що мені вдалося (не вдалося) досягти в ході заняття; 

2) що сподобалось (не сподобалось) у ході заняття при взаємній (із 

тренером) рефлексії отриманих відповідей. 

 

6. ВПРАВА «ПОДАРУНОК». 

Учасники стають у коло. 

Інструкція. Зараз ми будемо робити одне одному подарунки не 

прощання. Починаючи з ведучого, кожний по черзі засобами пантоміми 

зображує якийсь предмет і передає його своєму сусідові праворуч (морозиво, 

їжачка, гирю, квітку й т.п.)  

 

 

БЛОК 2. РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОГО КОМПОНЕНТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ 

 

ЗАНЯТТЯ 3. 

ПОГЛЯД НА СЕБЕ 
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Мета заняття: Сприяння усвідомленню та адекватній оцінці 

учасниками своїх якостей, розвиток рефлексії. 

 

1. ВПРАВА-РОЗМИНКА «РЕВУЧИЙ МОТОР». 

Інструкція: Ви бачили справжні автомобільні перегони? Зараз ми 

організуємо щось подібне до автогонок по колу. Уявіть собі ревіння 

гоночного автомобіля — «Рррмм!» Один з вас починає, вимовляючи 

«Рррмм!» і швидко повертає голову ліворуч або праворуч. Його сусід, у чию 

сторону він повернувся, відразу «вступає в гонку» і швидко вимовляє своє 

«Рррмм!», повернувшись до наступного сусіда. Таким чином, «ревіння 

мотора» швидко передається по колу, поки не зробить повний оборот. Хто 

хотів би почати?  

 

2. ВПРАВА «ЗУСТРІЧ ПОГЛЯДАМИ». 

Інструкція. Варіант 1. Всі учасники стоять у колі, опустивши голови 

вниз. По команді ведучого вони одночасно піднімають голови. Їхнє завдання 

— зустрітися із кимось поглядом. Та пара гравців, якій це вдалося, залишає 

коло. 

Варіант 2. Відрізняється протилежною постановкою завдання — ні з 

ким не зустрітися поглядом. 

 

3. ВПРАВА «АВТОПОРТРЕТ». 

Інструкція. Уявіть собі, що у вас має бути зустріч із незнайомою 

людиною й потрібно, щоб вона впізнала вас. Опишіть себе. Знайдіть такі 

ознаки, які виділяють вас із юрби. Опишіть свій зовнішній вигляд, ходу, 

манеру говорити, одягатися; властиві вам жести. 

Далі можливі 2 варіанти: 

Варіант 1. Робота відбувається в парах. Учасники по черзі 

представляють партнерові свої самоописи. У процесі розповіді одного з 

партнерів інший може задавати уточнюючі питання для того, щоб 

«автопортрет» був більш повним. На обговорення в парах приділяється 15-20 

хвилин. 

Варіант 2. Ведучий збирає описи й зараховує їх по черзі. Після 

прочитання кожного опису учасники повинні вгадати, про кого йде мова. 

Обговорення. Чи легко було описувати себе? Що було найскладнішим? 

Що ви почували, коли зачитували ваш «автопортрет»? 

Наскільки точними були описи? Які труднощі виникали при вгадуванні 

людини? Що вам допомагало? 

 

4. ВПРАВА « «Я-РЕАЛЬНИЙ», «Я-ІДЕАЛЬНИЙ», «Я В 

МАЙБУТНЬОМУ» ». 

Інструкція. Намалюйте малюнки: «Я-реальний», «Я-ідеальний», «Я в 

майбутньому».Зробіть акцент на професійну сферу. Можна малювати як 
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завгодно, зокрема й зображувати себе у вигляді яких-небудь тварин. Можна 

зображувати й навколишні предмети, але головне — себе. Тобто, наприклад: 

«зараз я ще навчаюсь, але в майбутньому в мене буде високооплачувана 

робота», або «яким буду саме Я». Якість малюнка принципового значення не 

має. 

На занятті учасники представляють свої малюнки на загальний огляд 

(можна їх розвісити на стіні). За малюнками їм пропонується відповісти на 

наступні питання: 

Який «Я-реальний»? 

Який «Я-ідеальний»? 

У чому основні відмінності «Я-реального» від «Я-ідеального»? 

Як можна наблизити «Я-реальне» до «Я-ідеального» і що я для цього 

роблю й буду робити в майбутньому? 

Ким я буду? 

Як цього досягти? 

Що я зараз роблю для цього? 

 

5. ВПРАВА «ОБРАЗ «Я» ». 

Кожному учасникові пропонується вимовити слово «Я» з тільки йому 

властивою інтонацією, мімікою, жестами. Потрібно зробити це так, щоб 

одним словом якомога повніше виразити сприйняття свого «Я», свою 

індивідуальність і своє місце у світі. 

 

6. РЕФЛЕКСІЯ ЗАНЯТТЯ. 

Група сідає в коло, і всі бажаючі по черзі висловлюють свої враження 

про це заняття. Що сподобалося? Що не сподобалось? Що хотілося б зробити 

сьогодні по-іншому? Які побажання до групи, до тренера? Не треба нікого 

примушувати висловлюватися, говорять тільки за бажанням, проте бажано, 

щоб висловилось якомога більше учасників. 

 

 

ЗАНЯТТЯ 4. 

Я Й МОЄ ВІДОБРАЖЕННЯ 

Мета заняття: Розвиток в учасників уміння звертати увагу на власний 

внутрішній світ та здатності побачити себе очима інших. 

 

1. ВІТАННЯ БЕЗ СЛІВ. 

Інструкція. Зараз ми спробуємо привітати протягом трьох хвилин 

якомога більшу кількість членів групи, але без слів, використовуючи лише 

можливості нашого тіла, погляду, міміки й жестикуляції. Можна привітати 

одного учасника кілька разів. Постарайтеся спробувати якомога більше 

різних можливостей для вітання. Не забувайте про посмішку. 

Обговорення. Які варіанти вітання вам найбільше сподобалися? 
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Яку кількість можливостей невербального вітання вам вдалося 

використати? 

Як партнер реагує на вітання, яке супроводжується дружньою 

невербальною поведінкою? 

Як партнер реагував на дотики або зменшення дистанції? 

Примітка. Вправу краще виконувати під ритмічну музику. 

 

2. ВПРАВА «НА ЯКІЙ Я СХОДИНЦІ». 

Вправа допомагає учасникам вибудовувати адекватну оцінку себе як 

особистості і як фахівця.  

Учасникам дається бланк із намальованою на ньому драбинкою з 10 

щаблів. Дається інструкція: «Намалюйте себе на тій сходинці, на якій, як ви 

вважаєте, зараз перебуваєте». Тепер зобразіть за домомогою іншого символа 

себе як фахівця, працівника, тобто оберіть ту сходинку, на якій знаходитесь у 

професійній сфері. 

Після того, як усі намалювали, ведучий повідомляє ключ до цієї 

методики:  

- 1-4 сходинка – самооцінка занижена  

- 5-7 сходинка – самооцінка адекватна  

- 8-10 сходинка – самооцінка завищена 

У групі проводиться обговорення отриманих результатів. Висловитися 

можуть усі бажаючі. 

 

3. ВПРАВА «ВІДБИТТЯ ПОЧУТТІВ». 

Обладнання: підготовлені аркуші з надрукованою таблицею. 

Інструкція. На аркуші паперу треба накреслити таблицю. Учасники 

вивчають зміст лівого стовпчика. Напроти кожного прикладу треба написати 

виражене мовцем почуття: «Що співрозмовник намагається мені цим 

сказати?» Наприкінці порівняти відповіді з «правильними». 

Слова мовця Почуття, що виражається 

1. Я ситий по горло вашими вибаченнями. 

2. Добре, я вибачаюся! Що ще ви від мене 

хочете? 

3. Якби я й спробував, я однаково не зміг 

би підготувати у той момент інший 

документ. 

4. Ви хочете мене перевірити? 

5. Я б з нею так не обійшовся. 

6. Не могли б ви перенести обговорення 

наших звітів на наступний тиждень? У мене 

в п’ятницю ще одне випробування. 

7. Здається, він все робить краще 

незважаючи на те, що в нього немає такого 
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досвіду, як у мене. 

8. Я не можу зрозуміти цих людей. Може, 

досить їм догоджати! 

9. Я ніколи більше не буду їй допомагати. 

Навіть ні слова подяки, за все, що я зробив 

для неї! 

10. Ми могли б спробувати знову, але 

чесно кажучи, я думаю, що цього робити не 

варто. 

 

Обговорення. Під час обговорення кожний може обґрунтувати свої 

відповіді, оскільки «правильні» відповіді недосконалі. Багато чого залежить 

від контексту й від інтонації, з якої вимовляють ті або інші слова. 

Правильні відповіді: 

1. Роздратування, бажання одержати, нарешті, результат. 

2. Переконаність у тім, що сказано достатньо. 

3. Утома. 

4. Непевність, бажання одержати підтримку. 

5. Жаль, почуття провини. 

6. Перевантаженість роботою, нестача часу. 

7. Замилування, заздрість. 

8. Занепад духу, бажання «вийти із гри». 

9. Гіркота, образа. 

10. Скептицизм, сумнів. 

 

4. ВПРАВА «ЯКИМ МЕНЕ БАЧАТЬ ІНШІ». 

Матеріали. Папір, олівці, фломастери. 

Інструкція. Зараз кожен учасник намалює три малюнки на тему «Яким 

мене бачать: 

o друзі; 

o родина; 

o колеги». 

Малювати можна в будь-якому варіанті, зокрема й зображувати себе у 

вигляді тварини або предмета. Малювати потрібно швидко, не 

замислюючись, перше, що прийде в голову. Якість малюнка принципового 

значення не має. 

Обговорення. Малюнки виставляються на загальний огляд. Кожний по 

черзі дає пояснення. Особливо цікаві малюнки від імені колег. Чи погодяться 

з ними учасники із групи? Негативні судження не висловлюються, тільки 

позитивні! 

 

5. ПРИТЧА «НЕБЕЗДОГАННИЙ». 

Учасникам пропонується прослухати притчу.  
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Притча 

В одного водоноса було два великих глиняних горщика. Один з них був 

із тріщиною, через яку половина води витікала на шляху від джерела до села, 

а інший горщик був бездоганний. Два роки водоніс приносив лише півтора 

горщика води своїм односельцям.  

Бездоганний горщик пишався своїми досягненнями. А тріснутий 

горщик дуже соромився своєї недосконалості, був нещасним, адже міг 

зробити тільки половину того, для чого був при значений.  

Якось він заговорив з водоносом:  

- Я соромлюся і хочу вибачитись перед тобою.  

- Чому? Чого ти соромишся?  

- Через цю тріщину в моєму боці протікає вода. Ти робив свою роботу, 

але через мій недолік отримував тільки половину результату, – пригнічено 

сказав горщик.  

Що ж відповів йому водоніс?  

- Подивися на ці квіти на узбіччі. Ти помітив, що вони ростуть тільки 

на твоїй стороні дороги, а не на боці іншого горщика? Річ у тому, що я 

завжди знав про твій недолік. Кожного дня, коли ми йшли від джерела, ти 

поливав квіти. Протягом двох років я милувався ними. Без тебе, такого як ти 

є, не було б такої краси ...! 

Обговорення:  

На які думки наштовхнула вас ця притча?  

Які висновки для себе ви зробили? 

Чи може притча щось сказати про людину у професійній сфері? 

 

6. РЕФЛЕКСІЯ ЗАНЯТТЯ «ТУТ І ЗАРАЗ». 

Запропонувати кожному учаснику висловити своє розуміння того, що 

відбувається в групі і з групою, та описати свої почуття й переживання, 

думки, які виникають у процесі роботи.  

 

 

БЛОК 3. РОЗВИТОК РЕГУЛЯТИВНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

САМОСВІДОМОСТІ 

 

ЗАНЯТТЯ 5. 

КРОК УПЕРЕД 

Мета заняття: Формування і розвиток в учасників навичок 

конструктивної поведінки у професійному середовищі та при взаємодії з 

іншими. 

 

1. ВПРАВА «АСОЦІАЦІЇ». 

Інструкція. Згадайте особистісну якість, що починається на ту ж букву, 

що й ваше ім’я, наприклад: «Настя — наполеглива», «Володимир — 
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вільний». Потім кожен учасник вимовляє своє ім’я, додаючи до нього 

придуману якість. Причому кожен наступний учасник повторює все те, що 

говорили до нього. 

 

2. ВПРАВА «ЗАБОРОНЕНИЙ РУХ». 

Ця гра на увагу. Ведучий пояснює, що всі учасники гри повинні 

повторювати рухи, які він буде їм показувати, крім одного — 

«забороненого», наприклад, обхвату руками голови. Ведучий здійснює різні 

рухи руками, ногами, головою, корпусом. Зловивши підходящий момент, 

показує «заборонений» рух. Той, хто його повторить або навіть тільки 

спробує повторити, вважається таким, що порушив правила гри, і повинен 

вийти з неї. Спочатку ведучий проводить гру в повільному темпі, даючи 

можливість засвоїти головне правило. 

 

3. ВПРАВА «ЯК СКАЗАТИ «НІ» ». 

Матеріали. По чотири аркуші для запису ситуацій на кожного з 

учасників. 

Інструкція 1. Чи було останнім часом так, що ви не змогли відмовити 

керівнику чи колезі у проханні або вимозі, хоча внутрішньо сильно не хотіли 

виконувати це прохання (вимогу)? Чи можете ви згадати ситуацію, коли ви 

не змогли сказати «ні», і це привело до дуже неприємного для вас наслідку? 

Будь ласка, запишіть ці ситуації на бланках. 

Інструкція 2. Згадайте й запишіть ситуацію (ситуації), у якій вам 

удалося відмовити в проханні або вимозі на роботі. 

Кожен учасник зачитує опис своїх ситуацій групі. 

Обговорення. У яких ситуаціях вам важче всього відмовити? До чого це 

призводить? Що допомагає зважитися відмовити? 

Інструкція. 3. Група вибирає дві-три найцікавіші з описаних ситуацій і 

грає їх. У кожному діалозі діють автор ситуації та інший учасник, який 

зображає того, хто просить про щось. 

Обговорення. Дозволяється висувати свої варіанти поведінки, якщо 

вони здаються вам більш доцільними. Не треба нікого критикувати. 

 

4. ВПРАВА «ПЕРЕБІЛЬШЕНА АБО ПОВНА ЗМІНА ПОВЕДІНКИ». 

Це рольова гра, у якій членам групи дається можливість програти свої 

внутрішньоособистісні конфлікти. Розігрування ролей використовується для 

розширення усвідомлення поведінки й можливості її зміни. 

Учасник сам вибирає небажану особисту поведінку, або група 

допомагає йому вибрати поведінку, що ним не усвідомлюється. 

Якщо учасник групи не усвідомлює цієї поведінки, він повинен 

перебільшити її. Наприклад, боязкий член групи повинен говорити голосним 

авторитарним тоном, постійно хвастаючись. Якщо ж учасник усвідомлює 

поведінку й вважає її небажаною, він повинен повністю змінити її. На 
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розігрування ролей кожному дається 5-7 хвилин. Потім всі учасники діляться 

своїми спостереженнями й почуттями. 

 

5. ВПРАВА «ГОЙДАЛКА». 

Важлива навичка мовного спілкування — уміння побудувати свою 

мову згідно зі своїми цілями й своєю роллю щодо співрозмовника. У різних 

ситуаціях та сама людина може командувати або підкорятися. Зміну двох цих 

крайніх позицій можна зрівняти з гойдалкою: коли командуємо, гойдалка 

виявляється нагорі, коли просимо, гойдалка опускається вниз. 

Учасники поєднуються в пари. Один просить іншого що-небудь дати 

або зробити просту дію спочатку у вимогливій, твердій формі, а потім те ж 

саме говорить м’яко, навіть підлещуючись. Далі йде зміна ролей, зміна 

партнерів по колу. 

Обговорення. Якими були ваші емоції в кожній ситуації? Усі 

проговорюють емоції, що виникли при тому або іншому ставленні.  

 

6. ВПРАВА «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІАЛОГУ». 

Матеріали. Парна кількість карток, на яких написані по три слова — 

можливі теми більш-менш жартівливих діалогів, наприклад: 

1 учасник                                                                         2 учасник  

Їжачок                                                                               Гриби  

Літак                                                                                 Сніг  

Сорочка                                                                          Черевики 

І т.п. 

Інструкція. 

Етап 1. Запрошуються двоє добровольців. Їм дають картки із трьома 

темами, на які вони повинні «вивести» свого партнера. Ніхто, крім самого 

учасника, не знає, що написано на його картці. Інші спостерігають. 

Етап 2. Далі всі учасники розбиваються на пари й відпрацьовують 

уміння захоплювати ініціативу в розмові, переводячи розмову з партнером у 

потрібне русло, причому робити це потрібно акуратно, так, щоб партнер не 

здогадався, які теми задані іншому учасникові. 

Вправа закінчується, коли учасники виконають завдання (або 

відмовляться від нього), але не більш, ніж через 20 хвилин. 

Обговорення. Було завдання для вас складним або простим?  

Що ви почували, коли вам вдавалося перейти до потрібної теми?  

Коли не вдавалося? 

Чи догадувалися ви про теми, до яких прагнув ваш партнер? За якими 

ознаками? 

 

7. РЕФЛЕКСІЯ ЗАНЯТТЯ. 

Група сідає в коло, і всі бажаючі по черзі висловлюють свої враження 

про це заняття. Що сподобалося? Що не сподобалось? Що хотілося б зробити 
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сьогодні по-іншому? Які побажання до групи, до тренера? Не треба нікого 

примушувати висловлюватися, говорять тільки за бажанням, проте бажано, 

щоб висловилось якомога більше учасників. 

 

 

ЗАНЯТТЯ 6. 

ДІЯ І ПРОТИДІЯ 

Мета заняття: Розвиток в учасників здатності гнучко реагувати на 

життєві та професійні ситуації та навичок самоконтролю. 

 

1. ВПРАВА «ЗАГАЛЬНА УВАГА». 

Учасники можуть вільно рухатися по аудиторії. Всім учасникам гри 

пропонується виконати наступне завдання будь-якими засобами, не 

використовуючи, звичайно, фізичних впливів, постаратися залучити до себе 

увагу навколишніх. Завдання ускладнюється тим, що одночасно його 

намагаються виконати всі учасники гри. 

Обговорення. Обміняйтеся думками, кому краще й швидше вдалося 

привернути увагу й завдяки яким засобам. 

 

2. ВПРАВА «ПОДАРУНОК ДРУГУ». 

Всі учасники по колу висловлюються: «Що я б хотів подарувати тому, 

хто сидить поруч?» Називається те, що могло би по-справжньому порадувати 

людину. Той, кому «подарували», дякує й пояснює, справді був би він радий 

такому подарунку й чому. 

 

3. ВПРАВА «НЕВПЕВНЕНІ, ВПЕВНЕНІ Й АГРЕСИВНІ ВІДПОВІДІ». 

Вправа призначена для формування адекватних реакцій у різних 

ситуаціях. 

Кожному члену групи пропонується продемонструвати в заданій 

ситуації невпевнені, упевнені й агресивні типи відповідей. Ситуації можна 

запропонувати наступні: 

- Колега розмовляє з вами, а ви хочете піти. 

- Ваш керівник улаштував вам зустріч з перевіряючим, не 

попередивши вас. 

- Учні на задніх партах заважають вам проводити урок голосною 

розмовою. 

- Ваш колега відволікає вас від цікавого виступу на конференції, 

задаючи дурні, на ваш погляд, питання. 

- Директор говорить, що ваша зачіска не відповідає зовнішньому 

вигляду учителя. 

- Колега просить вас позичити йому вашу наочність для уроку, а ви 

вважаєте його людиною не акуратною, не зовсім відповідальною. 
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Для кожного учасника використовується тільки одна ситуація. Можна 

розіграти дані ситуації в парах. Група повинна обговорити відповідь кожного 

учасника.  

На вправу виділяється 40-50 хвилин. 

 

4. ВПРАВА «ДОСВІД УПЕВНЕНОЇ ПОВЕДІНКИ». 

Інструкція 1. Вправа виконується в колі. Якщо в групі більше 10 

учасників, вона ділиться на кілька підгруп по 7-10 чоловік, інакше виконання 

вправи дуже затягнеться й стане нудним. Кожен учасник коротко описує 

робочу ситуацію, у якій він один раз спробував поводитися впевнено. 

Потрібно підкреслити, що мова повинна йти просто про спробу як таку, не 

обов’язково успішну. 

Обговорення. Кожному пропонується розповісти про те, як він уявляє 

собі впевнену поведінку. Доцільно коротко фіксувати на дошці уявлення 

учасників групи про впевненість. 

Інструкція 2. Кожен учасник розповідає про яку-небудь складну 

робочу ситуацію, що він оцінює як провал. Після цього він негайно 

переформулює свою поведінку з погляду ознак упевненості, написаних на 

дошці. Він повинен вибрати альтернативну поведінку, сконцентруватися на 

ній та відповісти на питання: «Що я сказав? Що я зробив? Які компоненти 

впевненої поведінки я при цьому не використав, хоча міг би? Що я ще можу 

поліпшити, тобто які конструктивні поради я можу дати сам собі, щоб 

досягти своєї мети?» 

 

 

5. ВПРАВА «АГРЕСИВНИЙ КОНТАКТ». 

Попередні відомості. Вправа спрямована на вироблення навичок 

неагресивної відповіді на тиск і агресію. 

Спочатку учасникам групи дається короткий опис семи прийомів 

відповіді на агресію: 

o Фіксація спантеличення: «Я просто розгубився від такого напору». 

o «Бузковий туман» — складні, малозрозумілі фрази, типу: «У таких 

випадках зазвичай говорять про існування залежності між суб’єктивними 

чинниками сприйняття й параметрами діяльності індивіда». 

o Я-висловлювання, наприклад: «Коли на мене кричать (інтерпретація 

дій агресора), я зазвичай не в змозі нормально працювати»; «Давайте 

перейдемо в інше приміщення й розберемо вашу претензію». 

o Ви-посилання (посилення відповідальності партнера): «Ви хочете 

сказати, що впевнені в тому, що...» 

o Вам важливо...: «Давайте уточнимо, що саме для вас важливо...» 

o «Гидоти на радості» (Мені приємно...): завжди можна знайти привід 

сказати щире спасибі агресорові, наприклад: «Мені приємно, що ви стежите 

за моїми успіхами». 
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o «Ширма» (висловлювання з позиції офіційного образу, іміджу): «Ми 

готові задовольнити бажання будь-якого клієнта». 

Важливо відзначити, що ціль застосування цих прийомів — не 

допустити нарощування агресії. Тому — ніякої агресії, сарказму й глузування 

у відповідь. 

Матеріал. Бланки з агресивними висловлюваннями:  

1. Ми оцінили вашу роботу й нам здалося, що ви не знаєте 

елементарних основ своєї професії. 

2. Наші молоді співробітниці стверджують, що ви до них 

несправедливо ставитесь. 

3. І на яку кар’єру ви розраховуєте з такою зовнішністю? 

4. Вам не здається, що ви занадто молоді, щоб претендувати на роботу 

в нас? 

5. Виникає відчуття, що через властиву вам недбалість ви здатні сильно 

підставити нашу школу. 

6. Ви розумієте, що у зв’язку з відсутністю у вас досвіду, ви можете 

претендувати тільки на мінімальну зарплату? 

7. Мені здається, у вас немає перспектив у нашій гімназії. 

8. Чому вам постійно дзвонять у робочий час якісь сторонні люди? 

Створюється відчуття вашої неорганізованості. 

9. Ви абсолютно не вмієте поводитися у спілкуванні з керівництвом. 

10. Чому ви постійно подаєте у своїх звітах перекручену інформацію? 

11. Чому, влаштовуючись до нас на роботу, ви не попередили, що у вас 

маленька дитина? 

12. Вам не здається, що ви занадто часто критикуєте інших? 

13. Ох, і зануда ж ви, і це не тільки моя думка, але й думка всього 

колективу. 

14. Якого чорта ви сюди прийшли?! Невже ви думаєте, що можете 

складати для нас інтерес? 

15. А ви взагалі хто такі? 

16. Знаєте, є люди набагато більш досвідчені, ніж ви в цьому питанні. 

17. Я не маю часу вас слухати. 

18. Якщо ми зацікавимося вашою кандидатурою, ми вам передзвонимо. 

19. На жаль, схоже, що ми з вами не спрацюємося. 

20. Нам, керівництву, здається, що ваш прихід у колектив погано 

позначився на взаєминах наших співробітників. 

21. Вам не здається, що треба бути більш розбірливим в особистих 

контактах? 

22. По-моєму, ви останнім часом мене підсиджуєте? Прагнете на моє 

місце? 

23. Знаєте, ваші сімейні проблеми усе більш негативно відбиваються на 

вашій професійній успішності. 

24. Таке відчуття, що ви спеціально залякуєте батьків наших учнів. 
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25. Із чого ви взяли, що можете мені сподобатися як співробітник і я 

вас візьму на роботу? 

26. Були думки, що вас можна використати в управлінській роботі, на 

посаді завуча, але є великі сумніви, що ви із цим упораєтеся. 

27. Я думаю, що ви не відпрацьовуєте свою зарплату. Висновок один: 

будемо скорочувати вас. 

Інструкція. Частина 1. Учасники діляться на підгрупи по три-п’ять 

людей, кожна з яких одержує бланк із написаними на ньому агресивними 

фразами. Завдання учасників у підгрупах — вписати у бланк варіанти 

відповідей, використовуючи один із прийомів, запропонованих вище. На цю 

роботу дається не більше семи хвилин, мотивуючи це тим, що в розмові 

звичайно немає часу довго думати над відповіддю. А надалі буде можливість 

обмінятися вдалими варіантами відповідей у колективному обговоренні. 

Частина 2. Кожна підгрупа відповідає на фрази, які зачитує тренер. На 

дошці паралельно відзначається, до якого типу реакції на агресію належить 

та або інша відповідь. У ході вправи можуть з’явитися вдалі відповіді, які не 

вписуються у перелік запропонованих прийомів. Це дозволить вписати у 

список додаткові прийоми, «авторами» яких стануть учасники групи. Одним 

із таких прийомів є прийом «Я ще й...», подібний із принципом доведення до 

абсурду. 

 

6. РЕФЛЕКСІЯ ЗАНЯТТЯ. 

Група сідає в коло, і всі бажаючі по черзі висловлюють свої враження 

про це заняття. Що сподобалося? Що не сподобалось? Що хотілося б зробити 

сьогодні по-іншому? Які побажання до групи, до тренера? Не треба нікого 

примушувати висловлюватися, говорять тільки за бажанням, проте бажано, 

щоб висловилось якомога більше учасників. 

 

 

БЛОК 4. РОЗВИТОК МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

САМОСВІДОМОСТІ 

 

ЗАНЯТТЯ 7. 

ОЦІНКА ЗА ПОВЕДІНКУ 

Мета заняття: Допомога учасникам в аналізі переважаючих мотивів 

власної поведінки та визначенні їх доцільності. 

 

1. ВПРАВА-РОЗМИНКА «ПРОРВИСЬ У КОЛО». 

Члени групи беруться за руки й утворюють замкнуте коло. Попередньо 

ведучий, за підсумками минулих занять, визначає для себе, хто з учасників 

групи почуває себе найменше включеним у групу й пропонує йому першим 

включитися у виконання вправи, тобто прорвати коло й проникнути в нього. 

Те ж саме може проробити кожен учасник. 
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2. ВПРАВА «ПРОГНОЗ ПОГОДИ». 

Інструкція. Візьміть аркуш паперу й олівці та намалюйте малюнок, що 

буде відповідати вашому настрою. Ви можете показати, що у вас зараз 

«погана погода» або «штормове попередження», а може бути, для вас сонце 

вже світить яскраво.  

 

3. ВПРАВА «НЕСТАНДАРТНА ПОВЕДІНКА». 

Учасникам пропонується пригадати робочі ситуації, коли вони 

поводились нестандартно, незвично для себе, коли їхня поведінка не зовсім 

відповідала їх внутрішньому «Я».  

Обговорення:  

Що спонукало до такої поведінки?  

Що було найбільш незвичним?  

Чи можливе таке знову?  

Які залишились від цього враження?  

 

4. ВПРАВА «ТЕМА УСПІХУ». 

Інформація для ведучого. Мотивація тісно пов’язана з когнітивними 

процесами (із сприйняттям, мисленням, ставленням до самого себе). 

Змінюючи сприйняття певних об’єктів, формуючи новий стиль мислення, ми 

розвиваємо і нове ставлення до об’єктів своєї діяльності, формуємо нові 

мотиви діяльності. Коли людина починає розмірковувати по-іншому, вона 

починає і діяти по-іншому. Привчивши себе до нового мислення (по-іншому 

сприймаючи самого себе і свою діяльність), людина змінює і свою мотивацію 

до діяльності.  

Учасникам пропонується низка висловлювань, властивих людям з 

високою мотивацією досягнення. Використовуючи ці та інші вислови, їм 

необхідно написати текст (щось на зразок тексту для самонавіювання), який 

можна перечитувати і підтримувати свою мотивацію. Засвоївши ці судження 

(вислови), людина починає не тільки мислити, але й діяти як людина з 

високою мотивацією досягнення.  

Вислови:  

‒ Людина повинна все життя йти вперед.  

‒ Упевнені в собі люди стають щасливими.  

‒ Я обов’язково досягну успіху у своїй справі.  

‒ Готовність до успіху – майже половина секрету його досягнення.  

‒ Я зроблю все, що задумав(-ла).  

‒ Я вже привчив(-ла) свідомість до того, що досягну мети.  

‒ Я досягну свого, навіть якщо на це піде залишок мого життя.  

‒ Я не буду відмовлятися від справи за першої ж невдачі.  

‒ Успіх приходить до того, хто мислить категоріями успіху.  

‒ Я твердо знаю, чого хочу досягти.  
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‒ Успіх приходить до того, хто до нього прагне.  

‒ Я склав(-ла) план досягнення мети і обов’язково досягну її.  

‒ Я наполегливо реалізую свої плани.  

‒ На мою мрію ніщо не вплине.  

‒ Ніхто не переможений, доки не визнав себе переможеним.  

‒ Я впевнений(-а), що є якийсь спосіб, і знаю, що знайду його.  

‒ Я буду намагатися перетворювати невдачі в перемогу.  

‒ Я вірю в себе.  

‒ Успіх залежить від моїх зусиль і бажання досягти його.  

‒ Я задоволений(-а) своєю роботою.  

‒ Віра в успіх, величезне бажання й уява, наполегливість у досягненні 

поставленої мети – складові успіху.  

Обговорення. У групі висловлюються думки щодо вправи. 

 

5. ВПРАВА «АНАЛІЗ СВОЇХ ВИПРАВДАНЬ». 

Обладнання: аркуш паперу, ручка.  

Інформація для ведучого: більшість причин невдач внутрішні, тобто 

людина сама винна в тому, що недостатньо працювала та не досягла успіху. 

Але не варто забувати і про зовнішні чинники, на які також можна впливати 

(наприклад, коли виправдовуються тим, що ніхто не допомагав). Адже, 

цілком ймовірно, ви і не зверталися ні до кого по допомогу, не шукали 

людей, які могли б допомогти. У цьому випадку вам слід звернутися по 

допомогу до конкретних людей і отримати її ( «стукайте, і вам відчинять»). 

Коли ви посилаєтесь на те, що у вас дуже багато справ, і ви дуже 

перевантажені, то це може свідчити:  

а) про невміння організувати свою діяльність;  

б) про невміння визначити пріоритети (що головне, а що другорядне);  

в) про відсутність звички систематично працювати (адже можна хоча б 

20-30 хвилин щодня виділяти на справу, до якої зазвичай «не доходять руки» 

– «розгрібати завали»).  

Інструкція. Учасникам пропонується пояснити (виправдатися), чому 

вони не виконали те, що задумали, чому не доклали достатніх зусиль для 

досягнення поставлених перед собою цілей. Детально записати всі 

виправдання. Наприклад: «Я не виконав завдання тому, що:  

1) дуже багато справ,  

2) недостатньо здібностей,  

3) ніхто не допоміг».  

Обговорення:  

Проаналізуйте ваші виправдання.  

Подумайте, чому ви використовуєте саме такі виправдання?  

Чи залежить це від вас чи від зовнішніх обставин (які вам 

непідконтрольні)?  

Поміркуйте, які заходи слід провести, щоб виправити становище.  
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6. ВПРАВА «ПОПРОСИ СЕБЕ». 

Обладнання: аркуш паперу, ручка, музичний супровід.  

Інформація для ведучого: цю вправу слід виконувати тоді, коли людині 

необхідно зробити щось важливе, але їй не вистачає спонукання (бажання й 

енергії працювати). Людина може просити і спонукати до діяльності не 

тільки інших, але і саму себе. Іноді, коли немає бажання працювати (але ви 

усвідомлюєте важливість справи), спілкування з собою, переконання і 

прохання, звернені до самого себе, допомагають подолати труднощі 

самоорганізації. Вдаючись до різноманітних варіантів впливу на себе, ви 

можете знайти найкращі прийоми самоспонукання (ті, які найбільше 

відповідають вашій індивідуальності).  

Інструкція: учасникам дається завдання: «Попросіть себе обов’язково 

виконати щось дуже важливе для вас. Можете використовувати аналогічні 

прийоми, які застосовуєте, коли просите щось виконати інших: переконання 

в необхідності діяльності, прохання, лагідні слова тощо. Напишіть два 

варіанти прохання та переконання самого себе».  

Обговорення:  

Відзначте ефективність вправи в балах (за 10-бальною шкалою).  

З’ясуйте, яка саме форма прохання (формула самоспонукання) 

найбільш ефективна для корекції механізмів психологічного захисту.  

Оберіть найкращі варіанти переконання.  

Виробіть загальні правила, принципи переконання самого себе.  

 

7. РЕФЛЕКСІЯ ЗАНЯТТЯ. 

Ведучий пропонує кожному учасникові виразити своє уявлення про те, 

що відбувається з ним і із групою. Робити це можна в будь-якій формі — 

вербально, невербально, малюнком на аркуші паперу й ін. Кожний з 

учасників групи за 10-бальною шкалою оцінює ступінь своєї власної втоми, 

активності й інтересу до того, що відбувається. Потім група сідає в коло, і всі 

бажаючі по черзі висловлюють свої враження про це заняття.  

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 8. 

ХОЧУ Й БУДУ! 

Мета заняття: Мотивування учасників на досягнення успіху у 

професійній діяльності та особистому житті. 

 

1. ВПРАВА « «ЗІПСОВАНИЙ ТЕЛЕФОН» З АСОЦІАЦІЯМИ». 

Одна людина загадує слово й говорить його сусідові. Той не повторює 

почуте слово, а говорить першу на це слово асоціацію, звертаючись до свого 

сусіда. І так усі говорять асоціації по колу. 
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Обговорення. Цікаво зіставити перше слово з останнім, а потім по колу 

опитати всіх, хто що говорив. Дуже часто асоціації потрапляютья в одне 

русло й повторюються кілька разів за коло. 

 

2. ВПРАВА «КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ». 

Обладнання: портрети відомих жінок і чоловіків: політиків, учених, 

художників, педагогів, акторів, музикантів тощо.  

Учасникам пропонується пройтися «картинною галереєю», 

розглядаючи портрети людей, згадати їхні долі й обрати ті портрети, які 

чимось схожі на них: мають схожу зовнішність, долю, звички, душевний 

стан тощо.  

Обговорення: провести обговорення особистісних рис обраних героїв, 

допомогти учасникам закріпити уявлення про власні позитивні, стійкі риси 

характеру. Можна навести приклади героїв у професії, чиїх портретів не було 

на фото. 

 

3. ВПРАВА «ЯК ТИ ВЧИНИШ?» 

Учасникам пропонується взяти участь у рольовій грі, мета якої – 

ознайомлення з епізодами, коли кожен може сам вирішувати складні 

ситуації. Суть гри: один із учасників повідомляє своєму партнеру по 

спілкуванню (інспектору, завідувачу, методисту, колезі, члену сім’ї тощо), 

що ви не виконали те, що обіцяли зробити цій людині до зазначеного 

терміну. Наприклад, не принесли вчасно потрібний звіт інспектору, не 

проконтролювали якість документа, загубили книжку, забули передати 

колезі про зміни в розкладі або не купили обіцяну іграшку дитині. Перед 

переглядом записів у групі створюється алгоритм бажаної, відповідальної 

поведінки в такій ситуації, з яким порівнюється поведінка учасників у 

рольовій грі.  

Обговорення:  

Наскільки була ефективною ваша поведінка в цій ситуації?  

Наскільки вона відповідає алгоритмові продуктивної поведінки, який 

прийняла група?  

Хто у вашій парі взяв і хто повинен був узяти на себе відповідальність 

за ситуацію?  

Інформація для ведучого: після обговорення ситуацій учасникам 

пропонується програти продуктивний стереотип поведінки в подібній 

ситуації. Всі працюють одночасно, після чого проводиться групове 

обговорення. 

 

4. ВПРАВА «УНИКНЕННЯ НЕВДАЧ». 

Учасникам пропонується розглянути форми поведінки, спрямованої на 

уникнення невдачі. 
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Відкладання на потім. Відкладання роботи – типовий спосіб уникнення 

невдачі. Люди часто вдаються до нього, виправдовуючись: «Я ще встигну це 

зробити», «Не слід поспішати», «Я обов’язково почну цим займатися з 

наступного понеділка». Але з наступного понеділка, посилаючись на 

обставини, брак часу та ін., людина відкладає справу знову до «наступного 

понеділка». Причинами відкладання роботи може бути відсутність 

відповідних стимулів, мотивів (наприклад, коли справа не є невідкладною), 

страх ризику, помилки, невдачі. Для деяких людей приємніше сприймати 

себе досить здібним, але неорганізованим, ніж навпаки. У цьому випадку 

втручаються механізми психологічного захисту: людина прагне 

підтримувати образ свого «Я» на відповідному рівні. А поразка, невдача 

можуть знизити самооцінку, і це визначає прагнення деяких людей уникати 

невдачі, підтримуючи цим почуття самоповаги.  

Обговорення:  

‒ Поміркуйте над тим, яким би ви хотіли себе бачити: здібним, але 

неорганізованим (тобто людиною, яка боїться поразки і постійно відкладає 

справу на потім) чи недостатньо здібним, але наполегливим, організованим 

(людиною, яка не боїться невдачі).  

‒ Чи визначається поразка (невдача) саме відсутністю здібностей? Які 

інші чинники, на вашу думку, можуть визначити невдачу?  

‒ Запишіть позитивні моменти, пов’язані з невдачею (що дає вам 

невдача, чому вчить).  

‒ Поміркуйте та запишіть, що б ви сказали людині-невдасі, якби 

спробували не тільки потішити її, але й надихнути на подальшу діяльність.  

‒ Запишіть, що б ви сказали собі у хвилини невдачі та розчарування. 

Які слова змогли б не тільки відновити втрачену душевну рівновагу, але й 

спонукати до діяльності?  

‒ Удосконаливши текст, запишіть його великими яскравими літерами 

на обкладинці зошита чи на картці, попрацюйте над ним, спробуйте 

прокрутити відповідні ситуації в уяві, активізуючи записаний текст.  

 

5. ВПРАВА «УСПІХ У МИНУЛОМУ». 

Учасникам пропонується згадати випадок зі свого професійного 

досвіду, коли вони переживали серйозний успіх.  

Інструкція: «Заплющіть очі й уявіть собі це яскраво. Створіть в уяві 

картинку. Зверніть увагу на розмір, точність і якість цієї картинки, на ті рухи, 

звуки, переживання, які створюють або супроводжують її. Далі поміркуйте 

про мету, якої ви прагнете досягти. Уявіть її чітко. Прокрутіть в уяві 

картинки досягнення мети. Додайте в уяві цю картинку туди ж, де була і 

попередня. Ваше завдання полягає в тому, щоб ці дві картинки накласти одна 

на од-ну. Прагніть пережити радість, задоволення від майбутнього успішного 

завершення справи (досягнення мети) так, як ви відчували це в минулому».  

Обговорення:  
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‒ Що привернуло особливу увагу? Які особливості дії, поведінки?  

‒ Що здивувало? Що виявилось неочікуваним?  

‒ Що ви відчували при виконанні вправи?  

‒ Як ви зможете втілити отриманий щойно досвід у ситуаціях 

прийняття рішень?  

 

6. ВПРАВА «ВІРИТИ І СТАРАТИСЯ». 

Учасникам пропонується прочитати казку О.В. Хухлаєвої «Вірити і 

старатися».  

Казка «Вірити і старатися» 

Жила-була сім’я: мама, тато і маленький хлопчик. Хлопчик хотів бути 

хорошим. Він хотів добре вчитися, але букви у нього чомусь 

переплутувалися одна з одною, помилки самі потрапляли у слова, задачі не 

вирішувалися, вірші не запам’ятовувалися. Зате вертунчики хапали його за 

долоньки, а лоскотунчики зачіпали за ніжки, і хлопчик починав крутитися і 

вертітися. А раптом падав навмисне зі стільця, гучно викрикував що-небудь, 

коли всі сиділи тихо. Хлопчик дуже хотів добре вчитися, але раз у раз 

отримував зауваження та двійки. Мама засмучувалася, вчителька сердилась. 

А як він сам засмучувався! «Чому я такий? Чому в мене нічого не виходить? 

Соромно! Дуже соромно! Я ж так хочу добре вчитися!» – думав хлопчик під 

час обіду, і вдома, і на вулиці, і в автобусі, і в ліжку перед сном. Він так 

засмучувався, що навчався все гірше та гірше. Помилок ставало все більше і 

більше. Вчителька його постійно вичитувала: «Знову не встиг ... Знову не 

вивчив ...». А мама навіть захворіла. «Який я нещасливий», – думав хлопчик 

якось увечері, лежачи на дивані. Думав, думав і заснув. І наснився йому сон. 

А уві сні він уже виріс, став високим, гарним чоловіком. Сидить він за 

столом, товсті книги швидко-швидко прочитує, та й сам товсту книгу пише, 

та ще на комп’ютері якісь складні завдання вирішує. І підходить до нього 

маленький хлопчик і питає: «Дядя, а як ти виріс таким розумним: так красиво 

пишеш, вирішуєш складні завдання? Ти, напевно, у школі на одні п’ятірки 

вчився?» А той відповідає: «Що ти, малюк! У школі в мене були двійки, і 

трійки. Писав я негарно. Але зате я вірив, що коли-небудь і у мене все вийде. 

Головне – вірити і старатися». «Вірити і старатися», – прошепотів хлопець, 

прокидаючись. Вірити і старатися! Вірити, що все вийде! Старатися і не 

дуже засмучуватися, якщо не виходить все відразу! Підстрибнув хлопчик три 

рази на правій нозі, раз – на лівій і ще раз – на обох відразу і побіг 

розповідати свій сон мамі. «Тепер я знаю, що у мене обов’язково все вийде! 

Я буду дуже старатися!»  

Обговорення:  

‒ Чому хлопчик вчився все гірше і гірше?  

‒ Як слід діяти, щоб досягнути успіху?  

‒ Чи треба переживати через усі, навіть незначні, помилки?  

‒ Які висновки я зробив (-ла) після прочитання?  
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7. РЕФЛЕКСІЯ ЗАНЯТТЯ. 

Група сідає в коло, і всі бажаючі по черзі висловлюють свої враження 

про це заняття. Що сподобалося? Що не сподобалось? Що хотілося б зробити 

сьогодні по-іншому? Які побажання до групи, до тренера? Не треба нікого 

примушувати висловлюватися, говорять тільки за бажанням, проте бажано, 

щоб висловилось якомога більше учасників. 

 

 

БЛОК 5. РОЗВИТОК ЦІННІСНО-СМИСЛОВОГО КОМПОНЕНТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ 

 

ЗАНЯТТЯ 9. 

У ПОШУКАХ СЕНСУ 

Мета заняття: Допомога учасникам у визначенні та усвідомленні їх 

життєвих і професійних цінностей та смислів. 

 

1. ВПРАВА-РОЗМИНКА «ПРИВІТ!»  

Починає один з учасників заняття. Звертаючись до сусіда ліворуч з 

почуттям радості від зустрічі проговорює: «Привіт!», виражаючи своє 

ставлення до нього і голосом, і жестом, і посмішкою. 

 

2. ВПРАВА «ЗНАЙДИ ПАРУ». 

Ведучий дає інструкцію учасникам: «Група вільно рухається у 

приміщенні. На слово «весна» — кожен з вас повинен мовчки утворити пару 

з тим, хто опиниться найближче. Коли ведучий скаже «літо», ви разом 

почнете однаковий рух. Потім лунає команда «весна», і ви повинні знайти 

собі нову пару, а на слово «літо» — розпочати однаковий рух з новим 

партнером. Закінчується гра на слові «весна» — коли утворюється нова 

пара». 

 

3. ВПРАВА «ДЕВІЗ». 

Зараз всі учасники по черзі, по колу, скажуть про те, яку футболку й з 

яким написом-девізом вони купили б собі, якби була така можливість. 

Постарайтеся, щоб відповідь була не випадковою, напис відображав ваше 

життєве кредо, його основний життєвий принцип (як девіз на щиті лицаря), а 

колір відповідав вашому характеру. 

 

4. ВПРАВА «СЦЕНАРІЇ Й РОЛІ». 

Вправа дозволяє краще усвідомити за допомогою образів і метафор, що 

сприйняття світу й поведінки людини в ньому залежить від тих ролей, які 

вона приймає. Можливі кілька варіантів цієї вправи. Кожен учасник може 

вибрати той, котрий йому більше подобається. Корисно записати виконання 
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цієї вправи на відео або на диктофон, щоб кожен учасник зміг потім 

прослухати свою розповідь. 

Варіант 1. Герой або героїня. 

Хто ваш улюблений герой? Це може бути персонаж дитячої казки. 

Можливо, це герой або героїня п’єси, книги або фільму. Це може бути також 

реальна людина. Візьміть першого персонажа, що прийшов вам у голову. 

Уявіть собі, що ви і є цей персонаж. Станьте цим персонажем. Розповідайте 

про себе стільки, скільки вам хочеться. Використайте при цьому слово «я». 

Припустимо, наприклад, що мій герой — супермен. Я можу почати свою 

розповідь так: «Я — супермен. Моє завдання — допомагати людям у важку 

хвилину. Я прилітаю невідомо звідки, здійснюю всілякі чудеса, а потім 

зникаю знову. Ніхто не знає, що я супермен, тому що я маскуюся...» Яким би 

не був ваш персонаж, приступайте до роботи: станьте ним або нею й 

розповідайте про себе. 

Варіант 2. Казка або байка. 

Треба розповісти казку або байку. Виберіть те, що вам подобається, — 

найкраще перше, що прийде в голову. Це може бути дитяча казка, класичний 

міф, те, що ви самі вигадали в казковому стилі, що завгодно. Ви можете 

почати так: «Колись давним-давно жила одна красуня, яку приспала на довгі 

роки зла мачуха. Вона лежала в усипальниці, схованій в глибинах замку. 

Навколо замку була колюча жива огорожа. Багато королів і принци 

приходили подивитися на красуню, але не в силах були пробратися крізь цю 

огорожу...» 

Щоб витягти з розповіді максимальну користь, ви можете розширити її 

й стати кожним з персонажів, що згадують у ньому, або предметів. При 

цьому щораз розповідайте про себе. Так, у наведеній вище розповіді ви 

могли б стати дівчиною, мачухою, усипальницею, замком, одним із принців 

або огорожею. 

Уявивши себе огорожею, ви могли б сказати: «Я жива огорожа. Я 

міцна, густа й колюча. Я наїжилася колючками, так що люди не можуть через 

мене пробратися. Моє завдання полягає в тім, щоб охороняти дівчину, що 

спить усередині мене...» 

Варіант 3. Предмет у кімнаті. 

Огляньте кімнату, у якій ви перебуваєте. Виберіть який-небудь 

предмет. Найкраще підійде той, на який ваш погляд упаде в першу чергу. 

Тепер станьте цим предметом і розповідайте про себе. Наприклад: «Я — 

двері. Я важка, прямокутна й дерев’яна. Іноді я стаю в людей на шляху. Але 

коли я це роблю, вони просто штовхають мене...» 

Щоб підвищити ефективність вправи, іншим членам групи 

пропонується розмовляти з виступаючим як з відповідним героєм або 

предметом. Не слід інтерпретувати те, що він говорить. Вони повинні просто 

розмовляти з ним, немов він двері, камін і т.д. Наприклад: «Я двері. Коли я 

стою в людей на шляху, вони штовхають мене». - «Двері, що ви почуваєте, 
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коли люди штовхають вас?» - «Я серджуся. Але я двері й не можу говорити. 

Я просто дозволяю їм робити це». - «От воно що. А ви не хотіли б що-небудь 

змінити, щоб почувати себе краще?» 

Обговорення. Чи важко було стати героєм або предметом? 

Що ви почували, будучи героєм або предметом? 

Чи переконливо людина зіграла обрану роль? 

Що ви довідалися й відчули нового після виконання цієї вправи й у 

результаті спостереження за іншими людьми? 

 

5. ВПРАВА «ЛЕГКІ РАДОЩІ». 

Обладнання: папір, ручка.  

Учасникам пропонується створити список з 20 безкоштовних, 

доступних для них радощів. Для прикладу: «Навмання розгорнути книгу 

віршів улюбленого автора і прочитати хоча б один; зварити запашну каву та 

випити її з порцелянової чашки; полити квіти та помилуватися ними; 

прийняти гарячу ванну; заспівати гарну пісню, зайти до виставкової зали та 

ін.» Після того, як вони створять індивідуальні списки, ведучий пропонує 

обговорити їх у групах по три особи та поповнити власний список тими 

«радощами», про які вони не згадали у ході індивідуального виконання 

вправи.  

Обговорення:  

Як часто ви відчуваєте такі радощі щодня?  

Що заважає вам відчути їх?  

Що варто змінити у вашому житті?  

 

6. ВПРАВА «СЕНС МОГО ЖИТТЯ». 

Інструкція до частини 1: скласти піраміду власних цінностей, 

висловити свою думку стосовно питань «У чому сенс мого життя?», «Яка 

моя життєва місія?»  

Інструкція до частини 2: дати відповіді на питання. Записати їх 

варіанти у щоденнику та подумати над ними.  

1) Чим би ви хотіли займатися настільки сильно, що, будучи 

забезпеченою людиною, були б готові платити за таку можливість?  

Якщо пророблена робота не дала бажаного результату, учасникам 

пропонується виконати інше завдання: «Уявіть собі, що ви стали 

мільйонером, наприклад, виграли в лотерею. Ви вже встигли відпочити, 

насолодилися усіма земними благами і достатньо подорожували. А тепер 

напишіть відповіді на такі питання:  

1) Чим по-справжньому ви б хотіли зайнятися?  

2) Чому б ви хотіли присвятити своє життя?  

3) Що б ви хотіли створити?  

4) Куди б ви вклали свої гроші?  

5) Якою б людиною хотіли стати?»  
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7. ВПРАВА «ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ДНЯ». 

Ведучий просить кожного учасника оцінити день одним зі способів: 

дуже сподобалося — підняти руку нагору; сподобалося середньо — 

витягнути руку вперед; не сподобалося — опустити руку вниз. На основі 

вправи робиться висновок про те, наскільки включеними в роботу були 

учасники групи і чи були здійснені впливи для них корисними та 

ефективними. 

 

8. РЕФЛЕКСІЯ ЗАНЯТТЯ. 

Група сідає в коло, і всі бажаючі по черзі висловлюють свої враження 

про це заняття. Що сподобалося? Що не сподобалось? Що хотілося б зробити 

сьогодні по-іншому? Які побажання до групи, до тренера? Не треба нікого 

примушувати висловлюватися, говорять тільки за бажанням, проте бажано, 

щоб висловилось якомога більше учасників. 

 

 

ЗАНЯТТЯ 10. 

УСЕ В МОЇХ РУКАХ 

Мета заняття: Аналіз знань і вмінь, набутих учасниками протягом 

занять, та особистісних змін за час програми, заохочення учасників до 

подальшого розвитку як особистості і як фахівця. 

 

1. ВПРАВА «НЕ ВПУСТИ». 

Учасники стають у коло та кидають один одному м’яча, називаючи 

щоразу, який він предмет символізує. Наприклад: цеглина, їжак, кришталева 

ваза, сніжинка і т.п. Той, хто ловить м’яча, повинен зобразити, як він би 

ловив цей предмет насправді. 

 

2. ВПРАВА «РЕСУРСНИЙ СТАН». 

Інструкція. Найбільш надійне джерело ресурсу — ви самі, тому що все, 

що вам потрібно, у вас уже давно є. Важливо тільки вміти цим вчасно 

скористатися. Технологія актуалізації ресурсних станів надає таку 

можливість. Припустимо, ви бачите, що для оптимальної поведінки вам 

необхідне почуття впевненості. Згадайте ситуацію, у якій ви завжди 

почуваєте себе впевнено: за кермом свого велосипеда, на тенісному корті або 

десь ще. Неважливо, що це за спогад. Головне, що в цей момент він є для вас 

позитивним і сильним. Ще раз у всій повноті переживіть його, як ніби все це 

відбувалося зараз. Відчуйте в собі впевненість і силу. Із цим почуттям 

увійдіть у стресову ситуацію й дійте на підставі вашої впевненості. Дійте 

виходячи з того, що на першому плані у вас стоїть вже не драма, а наявний 

шанс упоратися з нею. Використайте його. Здобута перемога приносить 

почуття гордості за себе, відчуття сили й здатність відповісти на серйозний 
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виклик. У вас зміцнюється впевненість у собі, і ви виявляєте, що маєте 

достатній запас міцності, щоб винести будь-яке випробування, що випало на 

вашу долю. За допомогою прийому актуалізації ресурсних станів ви можете 

покликати до себе на допомогу будь-яке потрібне вам почуття: спокій, 

компетентність, зосередженість, витримку й так далі. Усе, що для цього 

треба зробити, це взяти його звідти, де воно у вас було й перенести туди, де 

ви в ньому зараз відчувєте потребу. Якщо досвіду переживання потрібного 

почуття у вас немає, використайте прийом, начебто ви опановуєте це 

почуття. Єдине, що ви можете зробити, не володіючи, наприклад, 

сміливістю, так це прикинутися сміливим і погоджувати із цим свою 

поведінку. Ви також можете запозичити необхідний ресурс у вашого героя, 

наслідуючи його манеру поведінки. 

Учасникам дається час для виконання вправи, але без обговорення у 

групі. Після виконання вправи учасники можуть записати роздуми у зошит. 

 

3. ВПРАВА «ТРИ ГОСПОДАРКИ». 

Матеріали. Плакат або картки з текстом завдання. 

Інструкція. «Три господарки вирішили разом зварити суп на багатті. 

Перша господарка принесла для багаття три поліна. Друга господарка 

принесла сім полін. Третя господарка нічого не принесла. Виявилося, що 

десяти полін цілком достатньо, щоб зварити суп. Тоді третя господарка 

віддала двом іншим 100 рублів, щоб розділити зварений суп по 

справедливості. Як господарки розділили суп?» 

Завдання вирішується в підгрупах по три-п’ять людей. Кожна з них 

повинна знайти загальну погоджену відповідь і пояснити її іншій групі. 

Зауваження. Важливо знайти не математично правильне рішення, а 

пояснити морально-етичні принципи: по справедливості, нарівно або 

компромісно. 

 

4. ВПРАВА «ЯКИМ Я ХОЧУ СТАТИ». 

Обладнання. Аркуш та ручка. 

Метою вправи є формування вміння самостійно ставити перед собою 

пріоритети в особистому розвитку.  

Інструкція. Розділіть аркуш на дві колонки. Одну колонку підпишіть 

«Якості, від яких хочу позбутися», другу — «Якості, яких хочу набути». 

Подивіться на першу колонку і швидко перерахуйте всі ваші якості 

характеру, яких ви хотіли позбутися. Записуйте все, що приходить вам у 

голову. Продовжуйте, поки не запишете хоча б 5 якостей або поки процес не 

почне уповільнюватися. 

Подивіться на другу колонку і швидко запишіть усі якості, яких ви 

хотіли набути. Записуйте все, що приходить вам на думку. Продовжуйте, 

поки не запишете хоча б 5 якостей або поки процес не почне 

уповільнюватися. 
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Подивіться перелік рис, від яких ви хочете позбутися. Для кожної з них 

знайдіть протилежну якість, яку ви хотіли набути. Допишіть її в другу 

колонку. Після того, як ви зробили це, викресліть ту рису характеру, якої ви 

хотіли б позбутися. 

Для встановлення пріоритетів по черзі розглянемо кожну рису в 

переліку і визначимо, наскільки вона важлива для вас як фахівця, 

проставляючи букви: А (дуже важлива), В (важлива), Г (бажано мати, але не 

так важливо). Напишіть ці букви поряд з кожною рисою. Далі подивіться на 

риси, які відмічені буквою А. Якщо цих рис більше, ніж одна, то оцініть їх за 

пріоритетністю: 1, 2, 3 і т.д. Зробіть теж саме з категоріями В і Г. Тепер ви 

встановили пріоритети і можете далі самостійно працювати над розвитком 

важливих для вас і вашої роботи рис. Працюйте над розвитком максимум 

трьох рис характеру одночасно. 

Обговорення. По черзі кожний учасник аналізує, які пріоритети він 

визначив і над чим планує працювати при самовдосконаленні, як він буде це 

робити (шляхи вирішення) і як це впливає на його роботу. 

 

5. ВПРАВА «ОЧІКУВАННЯ». 

Мета вправи полягає у тому, щоб визначити, наскільки реалізувались 

очікування кожного учасника. 

Учасникам групи пропонується на липких аркушах у формі квітки 

записати, наскільки реалізувались їхні очікування, висловлені на першому 

занятті, презентувати та приклеїти на аркуші із зображенням лугу. 

 

6. РЕФЛЕКСІЯ ВСЬОГО ЦИКЛУ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ. 

Мета проведення глибокої рефлексії групових процесів — моніторинг 

якісних змін, які відбулися з кожним учасником занять, аналіз нових знань, 

вмінь, навичок, якостей і форм поведінки. 

При обговоренні по колу треба відповісти на запитання: «Що тут 

відбувалось? Чому ви навчились? Що ви візьмете з собою? Чого ви ніколи не 

зробите? Що хочете, а що будете робити? Оцініть свою задоволеність 

результатами наших занять та роботу ведучого.» 

Після обговорення учасникам пропонується заповнити анкету і 

залишити ведучому. 

Анкета 

«Що ти очікував і що отримав від тренінгу» 

1. Чого ти чекав (ла) від тренінгу? 

2. Чи знав (ла) ти раніше, що таке тренінг? 

3. Чи відповідало те, що відбувалося під час проведення тренінгу, твоїм 

очікуванням? 

4. Що саме тобі сподобалось? 

5. Що саме тобі не сподобалось? 
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6. Чи змінився (лась) ти як особистість і професіонал протягом 

проведення тренінгу? 

7. Якщо змінився (лась), то як саме? 

8. Хто із учасників тренінгу, на твою думку, також змінився (лася)? Хто 

найбільше? 

9. Які із вправ тренінгу найбільше вплинули на тебе? На групу? 

10. Чи бувало тобі нецікаво на заняттях? Коли? 

11. Чи бувало тобі лячно під час проведення тренінгу? Коли? 

12. Чи жалкуєш ти про щось, що відбувалось під час тренінгу? Про що 

саме? 

13. Що з того, що ти отримав (ла) у групі під час занять, ти можеш 

використати у своєму повсякденному житті сьогодні та у своїй роботі завтра? 

14. Чи легше тобі стало аналізувати особливості поведінки оточуючих 

людей? 

15. Чи став (ла) ти краще розуміти себе? 

16. Чи були тобі потрібні такі заняття? 

17. Як ти вважаєш, чи потрібен тобі ще один цикл занять тренінгу? 

18. Які проблеми ти хотів (ла) б обговорити? 

19. Ким під час занять ти переймався найбільше? 

20. Що ти хотів би побажати собі? Іншим учасникам тренінгу? 

Ведучому? 

21. У чому полягала для тебе найважливіша подія під час тренінгу? 

 

7. ВПРАВА-ПРОЩАННЯ «СПАСИБІ ЗА ПРИЄМНЕ ЗАНЯТТЯ». 

Інструкція: Будь ласка, станьте в загальне коло. Я хочу запропонувати 

вам взяти участь у невеликій церемонії, що допоможе нам виразити дружні 

почуття й подяку одне одному. Гра проходить у такий спосіб: один з вас стає 

в центр, інший підходить до нього, потискує руку й вимовляє: «Спасибі за 

приємне заняття!». Обоє стоять у центрі, як і раніше тримаючись за руки. 

Потім підходить третій учасник, бере за вільну руку або першого, або 

другого, потискує її й говорить: «Спасибі за приємне заняття!» Таким чином, 

група в центрі кола постійно збільшується.  

Усі тримають один одного за руки. Коли до вашої групи приєднається 

останній учасник, замкніть коло й завершите церемонію безмовним міцним 

триразовим потиском рук.  

 

Тренінг закінчується загальними оплесками! 
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Додаток Д.  

Обрахунок відмінностей у показниках професійної самосвідомості 

учасників експериментальної та контрольної груп за U-критерієм 

Манна-Уітні (за шкалами комплексної методики) 

Назви шкал Середнє 

значення в 

ЕГ 

Середнє 

значення в 

КГ 

Емпіричне 

значення U-

критерія 

Рівень 

значущості 

Глобальне 

самоставлення 

76.900 71.667 507.5 0.393 

Самоповага 60.700 54.933 503.5 0.424 

Аутосимпатія 57.733 61.100 403.5 0.488 

Очікуване ставлення від 

інших 

54.000 53.300 455.0 0.94 

Самоінтерес 77.800 72.567 507.5 0.375 

Самовпевненість 47.400 54.333 374.0 0.251 

Ставлення інших 41.000 43.767 409.0 0.527 

Самоприйняття 61.867 66.567 401.5 0.463 

Самокерівництво, 

самопослідовність 

63.933 59.200 492.0 0.521 

Самозвинувачення 53.167 51.867 461.5 0.863 

Самоінтерес (як 

установка на ті або інші 

внутрішні дії щодо 

власного «Я») 

75.333 70.267 500.0 0.442 

Саморозуміння 60.567 52.033 544.0 0.151 

Цілі  31.467 30.400 509.5 0.378 

Процес  30.700 29.433 498.5 0.472 

Результат  26.133 24.667 576.0 0.062 

Локус контролю - Я 19.833 20.367 408.5 0.538 

Локус  контролю -життя 31.833 29.667 563.0 0.094 

Осмисленість життя 139.967 132.967 547.5 0.149 

Мотивація до успіху 16.967 16.1 532 0.224 

Мотивація досягнення 11.667 10.833 519 0.303 

Оцінка  14.833 13.767 539.5 0.184 

Сила  6.733 7.067 438.0 0.859 

Активність  8.167 8.367 448.0 0.976 
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