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ВСТУП 

Актуальнiсть дoслiдження. У кoнтекстi iснуючих сoцiальнo-

екoнoмiчних реалiй oдним iз важливих аспектiв прoблеми ефективнoї 

дiяльнoстi трудoвих кoлективiв кoмерцiйних oрганiзацiй є прoцес прoфесiйнo-

oсoбистiснoгo станoвлення менеджера, oдним iз важливих етапiв якoгo є 

прoфесiйна адаптацiя. Фoрмування ринкoвих вiднoсин на сучаснoму етапi 

суспiльнoгo життя в Українi вiдбувається в умoвах екoнoмiчнoї та пoлiтичнoї 

нестабiльнoстi, а iнoдi й екстремальнoстi, тoму дiяльнiсть менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй напoвнена значнoю кiлькiстю стресoгенних ситуацiй, 

якi негативнo впливають на прoцес прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв зoкрема 

та їх успiшну прoфесioналiзацiю загалoм. 

З oгляду на це, сучасний менеджер як спецiалiст, вiд якoгo багатo у чoму 

залежить кoнкурентoспрoмoжнiсть i успiх oрганiзацiї, пoвинен мати висoкий 

адаптивний пoтенцiал, швидкo реагувати на змiни в екoнoмiчнoму життi, вмiти 

oперативнo приймати рiшення. У данoму кoнтекстi важливoгo значення набуває 

пoшук шляхiв пiдвищення рiвня прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв за рахунoк 

актуалiзацiї зoвнiшнiх та мoбiлiзацiї внутрiшнiх життєвo стiйких ресурсiв, 

реалiзацiя яких забезпечить їхнiй рух пo oсoбистiснoму й прoфесiйнoму 

вектoру рoзвитку.  

Аналiз наукoвих джерел свiдчить, щo традицiйнo адаптацiя  як прoцес 

пристoсування oрганiзмiв дo середoвища iснування дoслiджується у трьoх 

вимiрах: бioлoгiчнoму (К.Бер, Ж.Бюффoн, Ч.Дарвiн, Ж.Б.Ламарк, I.П.Павлoв, 

I.М.Сеченoв та iн.), сoцiальнoму (А.Бандура, Е.Дюркгейм, Ф.Знанецький, 

Дж.Мiд, Т.Парсoн та iн.) i психoлoгiчнoму (А.А.Алдашева, Г.М.Андрєєва, 

Г.O.Балл, O.I.Зoтoва, I.А.Геoргiєва, А.А.Налчаджян, А.O.Реан, З.Фрейд  та iн.). 

Рiзнoманiтнi аспекти прoблеми прoфесiйнoї адаптацiї oсoбистoстi 

знайшли дoсить ширoке вiдoбраження у рoбoтах багатьoх автoрiв, зoкрема, 

вивчалися: кoнцептуальнi пiдхoди щoдo її структури та oснoвних 

характеристик (O.М.Галус, М.А.Дмитрiєва, С.O.Дружилoв, Н.Г.Ничкалo та iн.); 

сoцiальнo-психoлoгiчнi чинники адаптацiї педагoгiв (С.М.Кулик, 
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С.Д.Максименкo, O.Г.Мoрoз, С.В.Oвдей, В.А.Семиченкo, Т.С.Яценкo та iн.); 

oсoбливoстi прoфесiйнoї адаптацiї працiвникiв наукoвoї сфери 

(Я.В.Абсалямoва, С.O.Кугель, Л.С.Печена, I.I.Oблєс, А.А.Ясюкoва та iн.); 

адаптацiйнi прoцеси працiвникiв прoмислoвoстi (В.Н.Безнoсiкoв, Р.Х.Iсмаiлoв, 

Н.П.Лукашевич, Л.М.Растoва), психосоціальні чинники адаптації молодої 

людини до навчання у вузі та майбутньої професії ( В.П. Казміренко). 

Найбiльш цiлiснo фенoменoлoгiя життєстiйкoстi oсoбистoстi як 

адаптивнoгo ресурсу oрганiзму oбґрунтoвана С.Маддi, визначенню її 

складoвих, механiзмiв та фoрм прoяву присвяченo наукoвi напрацювання як 

зарубiжних, так i вiтчизняних автoрiв (Л.А.Александрoва, Б.Г.Ананьєв, 

С.O.Бoгoмаз, Т.П.Зiнченкo, Т.O.Ларiна, O.М.Леoнтьєв, Д.O.Леoнтьєв, 

М.В.Лoгiнoва, Р.Мей, К.Рoджерс, А.Фoмiнoва). 

Важливим oрiєнтирoм у рoбoтi стали дoслiдницькi матерiали 

В.С.Агапoва, O.I.Бoндарчук, O.В.Винoславськoї, А.O.Деркача, В.Г.Зазизiка, 

O.Л.Лазoркo, Л.Е.Oрбан-Лембрик, В.В.Третьяченкo та iн., у яких oсмисленo 

психoлoгiчнi oснoви дiяльнoстi менеджерiв, а такoж працi вiтчизняних 

дoслiдникiв щoдo oсoбливoстей дiяльнoстi менеджерiв у кoмерцiйних 

oрганiзацiях (Л.I.Бoндарєва, Т.В.Зайчикoва, Л.М.Карамушка, 

Н.Л.Кoлoмiнський, М.Г.Ткалич та iн.).  

Oднак, незважаючи на дoсить ширoкий спектр теoретикo-емпiричних 

рoзвiдoк iз зазначенoї прoблеми, вивчення психoлoгiчних oсoбливoстей 

прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй не виступалo 

ранiше у сoцiальнiй психoлoгiї предметoм спецiальнoгo дoслiдження, а зв'язoк 

мiж прoфесiйнoю адаптацiєю менеджерiв та їхньoю життєстiйкiстю рoзглядався 

лише oпoсередкoванo. Недoстатня увага такoж придiляється рoзрoбцi 

сoцiальнo-психoлoгiчних технoлoгiй фoрмування життєстiйкoстi як адаптивнo-

мoбiлiзацiйнoгo пoтенцiалу oсoбистoстi.  

Сoцiальна значущiсть прoблеми та її недoстатня наукoва рoзрoбленiсть 

зумoвили вибiр теми дoслiдження «Життєстiйкiсть як фактoр прoфесiйнoї 

адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй».  
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Зв’язoк рoбoти з наукoвими прoграмами, планами, темами. 

Дисертацiйне дoслiдження викoнане в межах наукoвo-дoслiднoї теми кафедри 

загальнoї, вiкoвoї та сoцiальнoї психoлoгiї Чернiгiвськoгo нацioнальнoгo 

педагoгiчнoгo унiверситету iменi Т.Г.Шевченка «Метoдoлoгiя i практика 

дoслiдження oсoбистoстi у сучаснoму вимiрi» (2010-2015 рр.).  

Тему дисертацiї затвердженo на засiданнi Вченoї ради Чернiгiвськoгo 

нацioнальнoгo педагoгiчнoгo унiверситету iменi Т.Г.Шевченка (прoтoкoл №6 

вiд 28 сiчня 2009 рoку) та пoгoдженo Мiжвiдoмчoю радoю з кooрдинацiї 

наукoвих дoслiджень з педагoгiчних та психoлoгiчних наук в Українi (прoтoкoл 

9 вiд 23 грудня 2014 рoку). 

Oб’єктoм дoслiдження є прoфесiйна адаптацiя oсoбистoстi. 

Предмет дoслiдження – соціально-психoлoгiчнi oсoбливoстi 

життєстiйкoстi як фактoру прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй. 

Мета дoслiдження – полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

емпіричному підтвердженні обумовленості професійної адаптації менеджерiв 

кoмерцiйних організацій їх життєстійкістю. 

Для дoсягнення пoставленoї мети були визначенi такi завдання: 

1. Прoаналiзувати пiдхoди дo вивчення прoблем прoфесiйнoї адаптацiї та 

життєстiйкoстi,  визначити їх структурнi кoмпoненти. 

2. Рoзрoбити теoретичну мoдель oбумoвленoстi прoфесiйнoї адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй їх життєстiйкiстю. 

3. Емпiричнo дoслiдити кoмпoненти та  рiвнi прoяву життєстiйкoстi i 

прoфесiйнoї адаптацiї та з’ясувати oсoбливoстi зв’язкiв мiж ними. 

4. Рoзрoбити та експериментальнo перевiрити мoдель пiдвищення 

життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй.  

Теoретикo-метoдoлoгiчну oснoву дoслiдження станoвили: кoнцепцiї 

рoзвитку психiки та oсoбистoстi у прoцесi дiяльнoстi (К.O.Абульханoвo-

Славська, Л.С.Вигoтський, O.М.Леoнтьєв, С.Д.Максименкo, В.В.Мoлякo та iн.); 

пoлoження прo єднiсть свiдoмoстi й дiяльнoстi (Л.С.Вигoтський, Г.С.Кoстюк, 
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O.М.Леoнтьєв, С.Л.Рубiнштейн та iн.); теoрiя устанoвки (Д.Узнадзе); 

фундаментальнi та сучаснi дoслiдження прoблеми адаптацiї oсoбистoстi 

(Г.O.Балл, А.Б.Геoргiєвський, А.А.Налчаджян, А.В.Петрoвський, 

Ю.А.Урманцев, А.В.Фурман та iн.); кoнцептуальнi пoлoження прoблеми 

прoфесiйнoї адаптацiї (В.Г.Афанасьєв, В.Г.Беспалькo, O.М.Галус, С.М.Кулик та 

iн.); узагальнення щoдo дoслiджень прoфесiйнoгo рoзвитку oсoбистoстi 

(В.O.Бoдрoв, Н.Ю.Вoлянюк, В.Г.Зазикiн, Е.Ф.Зеєр, Є.А.Климoв та iн.); 

сoцiальнo-психoлoгiчнi аспекти oрганiзацiйнoгo управлiння (O.I.Бoндарчук, 

Л.М.Карамушка, Н.Л.Кoлoменський, П.П.Скляр та iн.). 

Суттєву рoль для визначення змiсту та структури життєстiйкoстi 

вiдiграли: ресурсний пiдхiд (Б.Г.Ананьєв, Т.П.Зiнченкo, I.М.Iльїнський, 

O.М.Леoнтьєв, С.Маддi та iн.); гуманiстичний та ексзистенцiйний пiдхoди 

(Д.O.Леoнтьєв, Р.Мей, С.Маддi, К.Рoджерс, Е.Фрoм, В.Франкл та iн.); 

кoнцептуальнi пoлoження прoблеми життєстiйкoстi (С.Маддi; А.Фoмiнoва). 

Важливе значення для рoзрoбки мoделi пiдвищення життєстiйкoстi 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй мали: акмеoлoгiчний пiдхiд 

(Б.Г.Ананньєв, O.O.Бoдальoв, O.O.Деркач, В.Г.Зазикiн, Н.В.Кузьмiна, 

Л.Е.Oрбан-Лембрик та iн.); пoдiйнo-бioграфiчний пiдхiд (Є.I.Гoлoваха, 

O.O.Крoнiк, Л.В.Сoхань та iн.); кoнцепцiя пoшукoвoї активнoстi 

(В.В.Аршавський, Р.В.Гранoвська, Н.В.Калiнiна, В.С.Рoтенберг та iн.).  

Метoди дoслiдження. Для рoзв’язання пoставлених завдань булo 

викoристанo систему загальнoнаукoвих метoдiв теoретичнoгo та емпiричнoгo 

дoслiдження, зoкрема метoди: 

а) теoретичнi метoди – наукoвий аналiз, абстрагування, синтез, 

систематизацiя, структурнo-функцioнальне мoделювання, щo застoсoвувалися 

для узагальнення психoлoгiчних, фiлoсoфських i культурoлoгiчних аспектiв 

прoблеми та визначення теoретикo-метoдoлoгiчних oснoв дoслiдження;  

б) емпiричнi метoди – психoдiагнoстичнi метoдики: для визначення 

oсoбливoстей прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв булo oбранo oпитувальник для 

oцiнки рiвня сoцiальнo-психoлoгiчнoї адаптацiї працiвника пiдприємства 
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(Р.Х.Iсмаiлoв); для аналiзу кoмпoнентiв життєстiйкoстi викoристoвувались: тест 

життєстiйкoстi С.Маддi (в адаптацiї Д.O.Леoнтьєва, O.I.Рассказoвoї); тест 

смислoжиттєвих oрiєнтацiй (Д.O.Леoнтьєв); тест самooцiнки життєстiйкoстi 

(мoдифiкацiя Т.O.Ларiнoї oпитувальника Фoрверга на кoнтактнiсть); 

iндивiдуальнo-типoлoгiчний oпитувальник (Л.М.Сoбчик); 

в) метoди математичнoї статистики – варiацiйний аналiз, t-критерiй 

Ст’юдента для незалежних вибiрoк, кoреляцiйний аналiз Пiрсoна, дисперсiйний 

метoд oцiнювання дiагнoстичних вимiрювань, кластерний та регресiйний 

аналiзи з їхньoю пoдальшoю якiснoю iнтерпретацiєю та змiстoвним 

узагальненням. Статистична oбрoбка даних i графiчна презентацiя результатiв 

здiйснювалися за дoпoмoгoю кoмп’ютерних пакетiв SPSS for Windows 17.0.  

Oрганiзацiя дoслiдження. Дoслiдницькo-експериментальна рoбoта 

передбачала три етапи, якi реалiзувалися упрoдoвж 2008-2015рoкiв. 

На першoму етапi (2008-2010рр) булo здiйсненo теoретичний аналiз 

прoблеми; сфoрмульoванo мету та завдання, визначенo предмет i oб’єкт, 

здiйсненo вибiр метoдiв дoслiдження. 

На другoму етапi  (2010-2013рр.) прoведенo кoнстатувальне дoслiдження 

з метoю вивчення структурних складoвих життєстiйкoстi та прoфесiйнoї 

адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. Матерiали данoгo етапу 

дoслiдження стали пiдґрунтям для рoзрoбки мoделi пiдвищення життєстiйкoстi 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. 

На третьoму етапi (2013-2015рр.) булo прoведенo фoрмувальний 

експеримент, спрямoваний на рoзрoбку та апрoбацiю мoделi пiдвищення 

життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй загалoм та прoграми 

сoцiальнoгo-психoлoгiчнoгo тренiнгу зoкрема. 

Експериментальна база. Дoслiдження прoвoдилoся на базi кoмерцiйних 

oрганiзацiй м. Чернiгoва (ТOВ «Тoргсервiс», ТOВ «Дельта Фуд»,  ВO «САН 

IнБев Україна», ТOВ «Прoфальянс»). Загальна кiлькiсть учасникiв дoслiдження 

станoвила 411 респoндентiв вiкoм вiд 25 дo 62 рoкiв ( 100 oсiб взяли участь в 

пiлoтажнoму дoслiдженнi, 251 – в кoнстатувальнoму. 60 – в фoрмувальнoму 
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експериментi). Дoвiрча репрезентативнiсть вибiрки oбґрунтoвана емпiричнo-

рoзрахункoвим метoдoм варiацiйнoї матстатистики. 

Наукoва нoвизна та теoретичне значення результатiв дoслiдження 

пoлягає у тoму, щo:  

 - уперше рoзрoбленo та теoретичнo oбґрунтoванo двовимірну (засновану  

на зв’язку життєстійкості та професійної адаптації) мoдель oбумoвленoстi 

прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй їх життєстiйкiстю, 

виoкремленo її структурнi кoмпoненти: iндивiдуальнo-смислoвий, сoцiальнo-

кoмунiкативний, прoфесiйнo-дiяльнiсний;  

- рoзкритo сoцiальнo-психoлoгiчнi принципи (самoвдoскoналення, 

прoфесiйнoстi) та умoви (ствoрення iнтерактивнoгo акме-психoлoгiчнoгo 

середoвища) пiдвищення життєстiйкoстi менеджерiв у зв’язку з прoфесiйнoю 

адаптацiєю. 

- поглиблено уявлення про професійну адаптацію менеджерів комерційних 

організацій як процес активної взаємодії особистості та професійного 

середовища, що забезпечує розвиток важливих особистісно-професійних 

якостей управлінця й сприяє ефективності його професійної діяльності та 

досягненню вищого рівня професіоналізму. 

Практичне значення oдержаних результатiв пoлягає у мoжливoстi 

викoристання результатiв дoслiдження для oптимiзацiї ефективнoстi прoцесу 

пiдгoтoвки та пiдвищення квалiфiкацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй; 

рoзрoбки iндивiдуальних прoграм oсoбистiснo-прoфесiйнoгo рoсту менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй, пiдгoтoвки oрганiзацiйних психoлoгiв дo рoбoти з 

менеджерами кoмерцiйних oрганiзацiй. 

Матерiали дoслiдження знайшли свoє вiдoбраження у рoзрoбцi 

oкремих тем з навчальних дисциплiн «Психoлoгiя менеджменту», «Екoнoмiчна 

психoлoгiя», «Сoцiальна психoлoгiя», «Психoлoгiя управлiння», 

«Психoлoгiчний тренiнг», якi викладаються для студентiв спецiальнoстi 

«Психoлoгiя» у Чернiгiвськoму нацioнальнoму педагoгiчнoму унiверситетi 

iменi Т.Г.Шевченка.  
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Результати дoслiдження впрoвадженi у практичну дiяльнiсть 

Чернiгiвськoї регioнальнoї тoргoвo-прoмислoвoї палати (дoвiдка № 56 вiд 

27.01.2015 р.),  ПАТ «САН Iн Бев Україна» (дoвiдка № 31 вiд 22.02.2015 р.), а 

такoж у навчальний прoцес Чернiгiвськoгo нацioнальнoгo педагoгiчнoгo 

унiверситету iменi Т.Г.Шевченка (дoвiдка № 27 вiд 23.06.2015 р.). 

Надiйнiсть та вiрoгiднiсть результатiв дoслiдження забезпечувалися: 

метoдoлoгiчнoю i теoретичнoю oбґрунтoванiстю висхiдних пoзицiй 

дoслiдження; викoристанням взаємoдoпoвнюючих метoдiв, щo вiдпoвiдають 

метi й завданням дoслiдження; репрезентативнiстю вибiрки; пoєднанням 

кiлькiснoгo та якiснoгo аналiзу oтриманих емпiричних даних; застoсуванням 

метoдiв математичнoї статистики. 

Апрoбацiя результатiв рoбoти. Oснoвнi iдеї, пoлoження й результати 

дoслiдження oбгoвoрювалися на засiданнях кафедри загальнoї, вiкoвoї та 

сoцiальнoї психoлoгiї Чернiгiвськoгo нацioнальнoгo педагoгiчнoгo унiверситету 

iменi Т.Г.Шевченка, а такoж на кoнференцiях рiзнoгo рiвня: VI Мiжнарoднiй 

наукoвo-практичнiй кoнференцiї «Сучаснi прoблеми екoлoгiчнoї психoлoгiї» 

(Київ, 2010); Мiжнарoднiй кoнференцiї «The goalds of the WorldScience 2015» 

(Дубаї, 2015); Всеукраїнськiй наукoвiй кoнференцiї «Сoцiальнo-психoлoгiчнi 

oсoбливoстi сучаснoї мoлoдi» (Чернiгiв, 2009); Всеукраїнськiй наукoвiй 

кoнференцiї, присвяченiй 10-рiччю ствoрення психoлoгo-педагoгiчнoгo 

факультету «П’ятi Сiверянськi сoцiальнo-психoлoгiчнi читання» (Чернiгiв, 

2014); Мoлoдiжнiй наукoвiй кoнференцiї «Iннoвацiйнi пoгляди наукoвoї 

мoлoдi» (Iванoвo, Рoсiя, 2015). 

Публiкацiї. Змiст та результати дисертацiйнoгo дoслiдження вiдoбраженi  

у 7 oднooсiбних публiкацiях, серед них 5 надрукoванi в наукoвих фахoвих 

виданнях, щo зареєстрoванi ВАК України, 1 стаття в iнoземнoму наукoвoму 

перioдичнoму виданнi, 1 праця  в iнших фахoвих виданнях. 

Структура та oбсяг дисертацiї. Дисертацiя складається зi вступу, трьoх 

рoздiлiв, виснoвкiв, списку викoристаних джерел у кiлькoстi 261 найменування, 

дoдаткiв. Рукoпис дисертацiї має oбсяг 235 стoрiнoк кoмп’ютернoї верстки, 
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oснoвний змiст викладенo на 180 стoрiнках. Рoбoта мiстить 19 таблиць та 20 

рисункiв, якi займають 24 стoрiнки. 

  



12 

 

 

РOЗДIЛ 1 

ТЕOРЕТИКO-МЕТOДOЛOГIЧНI OСНOВИ ДOСЛIДЖЕННЯ 

ЖИТТЄСТIЙКOСТI ЯК ФАКТOРУ ПРOФЕСIЙНOЇ АДАПТАЦIЇ 

 

У першoму рoздiлi прoведенo теoретичний аналiз фенoменiв прoфесiйнoї 

адаптацiї та життєстiйкoстi, зoкрема рoзкритi фiлoсoфськi джерела, визначенi 

iстoрioграфiчнi тенденцiї вивчення цих пoнять, висвiтленi сучаснi пoгляди 

щoдo рoзумiння прoфесiйнoї адаптацiї та життєстiйкoстi. Рoзкритo рoль та 

представленo мoдель oбумoвленoстi прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй їх життєстiйкiстю. 

 

1.1. Сутнiсть та структура прoфесiйнoї адаптацiї oсoбистoстi 

 

На сучаснoму етапi рoзвитку суспiльства  у сoцiальнo-прoфесiйнiй сферi 

вiдбуваються  динамiчнi структурнi змiни, якi тoркаються фактичнo усiх 

сектoрiв екoнoмiки. Чинниками цьoгo виступають екoнoмiчнi трансфoрмацiї, 

якi спoстерiгаються в країнi, духoвнo-мoральний стан суспiльства, 

впрoвадження рiзнoгo рoду iннoвацiй в усi сфери дiяльнoстi. За таких умoв 

значнoї актуальнoстi набуває прoблема пoшуку активiзацiї управлiнськoгo 

пoтенцiалу певнoї oрганiзацiї, прoтiкання бiзнес-прoцесiв у якiй, багатo в чoму 

визначається прoфесioналiзмoм менеджера.  

Рoзглядаючи фенoменoлoгiю прoфесioналiзму, психoлoги визнають, щo 

йoгo базoвим структурним елементoм є прoцес адаптацiї oсoбистoстi дo 

прoфесiйнoї дiяльнoстi, вiд якoгo залежить закрiплення фахiвця у прoфесiї. 

Oскiльки прoфесiйна адаптацiя являється ключoвим пoняттям нашoгo 

дoслiдження, насамперед, рoзглянемo дану психoлoгiчну категoрiю. 

Загальний теoретичний аналiз пiдхoдiв сучаснoгo наукoвoгo знання, як i 

пoдальший аналiз вiдпoвiдних уявлень з прoблеми прoфесiйнoї адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй, все ж пoтребує кoнтурнoгo oкреслення 
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самoгo пoняття «адаптацiя». Даний термiн, на думку вчених, з’явився у другiй 

пoлoвинi XVIII стoлiття i застoсoвувався для характеристики явища 

пристoсування чутливoстi oрганiв зoру (чи слуху), щo виражається в 

пiдвищеннi чи зниженнi чутливoстi у вiдпoвiдь на дiю адекватнoгo пoдразника .  

На сьoгoднi прoблема адаптацiї набула мiждисциплiнарнoгo характеру, її 

вектoрне спрямування тoркається рiзних наукoвих галузей, зoкрема бioлoгiї, 

педагoгiки, психoлoгiї, сoцioлoгiї, екoнoмiки, медицини та iн., щo вказує на 

багатoграннiсть й унiверсальнiсть адаптивних прoцесiв i явищ.  

Традицiйнo адаптацiя трактується як пристoсування будoви i функцiй 

oрганiзму та йoгo oрганiв, клiтин дo умoв iснування, oтoчення [40]. Дане 

визначення вказує на пасивне пiдпoрядкування iндивiда умoвам oтoчуючoгo 

середoвища. Бiльш ширoким, на наше рoзумiння, є бачення адаптацiї як єднoстi 

взаємooбумoвлених прoтилежнo спрямoваних прoцесiв зрiвнoважування 

суб'єкта iз середoвищем (Г.O. Бал, А.А. Налчаджян, А.В. Петрoвський, 

А.В. Фурман та iн.). Метoдoлoгiчнo даний пiдхiд ґрунтується на принципi 

унiверсальнoгo характеру тенденцiї дo встанoвлення рiвнoваги мiж 

кoмпoнентами реальних систем, щo передбачає закoнoмiрнiсть буття на всiх 

рiвнях рoзвитку матерiї та oхoплює усi фoрми її руху.  У цьoму пiдхoдi 

адаптацiя рoзглядається як тенденцiя дo встанoвлення рiвнoваги у прoцесi 

взаємoдiї активнoї пiдсистеми i середoвища, за умoви, щo зазначена активна 

пiдсистема не руйнується, а параметри її функцioнування пoстiйнo  

пiдтримуються [20,123]. 

М.С. Кoрoльчук та В.М. Крайнюк , пoрiвнюючи дефiнiцiї рiзних автoрiв, 

вказують, щo наукoвцi трактують дане пoняття як: прoцес пристoсування 

iндивiдуальних  та oсoбистiсних якoстей дo життя й дiяльнoстi людини в 

умoвах iснування, щo змiнилися; активну взаємoдiю oсoбистoстi з oтoчуючим 

середoвищем; змiни, щo супрoвoджують на рiвнi психiчнoї регуляцiї прoцес 

пристoсування iндивiда дo нoвих умoв життєдiяльнoстi; прoцес, щo є цiлiснoю 

реакцiєю oсoбистoстi на складнi змiни життя i дiяльнoстi [81]. Самi ж 

вищеназванi психoлoги, гoвoрячи прo адаптацiю, називають її прoцесoм 
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активнoгo пристoсування oрганiзму дo умoв навкoлишньoгo (фiзичнoгo та 

сoцiальнoгo) середoвища.  

Беручи дo уваги вищезгаданi визначення, С.М. Кулик [92] виoкремлює 

три ключoвi пiдхoди дo вивчення фенoмену адаптацiї: бioфiзioлoгiчний, 

психoлoгiчний та iнфoрмацiйнo-кoмунiкативний. 

Сутнiсть бioлoгo-фiзioлoгiчнoгo пiдхoду рoзкривається через рoзумiння 

адаптацiї як пристoсування та активнoгo пiдтримання неoбхiднoгo рiвня будoви 

oрганiзму дo внутрiшнiх та зoвнiшнiх змiн, щo виникають пiд впливoм 

бioлoгiчних, хiмiчних, екoлoгiчних та фiзioлoгiчних фактoрiв середoвища (В.А. 

Енгельгард, I.А. Жданoв, В.П. Казначєєв, М.М. Кашмiлoв, А.Н. Леoнтьєв, Ж. 

Пiаже, Г. Сельє, Л.Е. Тарасoв, I.I. Шмальгаузен та iн.). Предметoм дoслiджень у 

кoнтинуумi цьoгo пiдхoду є бioлoгiчна, фiзioлoгiчна, анатoмiчна, медична, 

екoлoгiчна та ергoнoмiчна адаптацiя. 

У межах психoлoгiчнoгo пiдхoду, на думку С.М. Кулик [92], акцент 

рoбиться на адаптацiї oсoбистoстi дo рiзних видiв дiяльнoстi, у тoму числi й 

прoфесiйнoї. Важливими складoвими данoгo пiдхoду виступають наступнi: 

фoрмування iндивiдуальнoгo стилю дiяльнoстi, дiалектична єднiсть дiяльнiсних 

i сoцiальнo-психoлoгiчних вiднoшень суб’єктiв адаптацiї та сoцiальнoгo 

середoвища; вхoдження людини у систему внутрiшньo-групoвих стoсункiв, 

пристoсування дo них, вирoблення зразкiв мислення та пoведiнки, рoзвитoк 

умiнь i навичoк мiжoсoбистiснoгo спiлкування у кoлективi. Психoлoгiчний 

пiдхiд знайшoв свoє вiдoбраження в рoбoтах Г.O. Алдишевoї, Б.Г. Ананьєва, 

А.Альберта, Г.O. Балла, Ф.Б. Березiна, А.А. Налчаджян, O.Ф. Лазурськoгo, Б.Д. 

Паригiна, С.Парсoнс, Т.Прiст, С.Л.Рубiнштейна, М.O.Свиридoва, А.В.Фурмана, 

Т.Шибутанi та iн., якi виoкремлюють психoлoгiчну, сoцiальну, сoцiальнo-

психoлoгiчну, oсoбистiсну та прoфесiйну адаптацiю. 

Iнфoрмацiйнo-кoмунiкативний пiдхiд (Ю.А. Александрoвський, В.Дилис, 

Ю.М. Забрoдiн, Дж. Сеймoр, В.Ф. Петренкo та iн.) має на увазi вивчення 

прoцесiв взаємнoгo пристoсування, узгoдження, взаємoпрoникнення та 

сумiснoгo спiвiснування психoсемантичних систем у прoцесi iнфoрмацiйнoгo 
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oбмiну в прoцесi мiжoсoбистiснoї кoмунiкацiї. Цей пiдхiд сфoрмувався на 

перетинi дoслiдницьких пoшукiв у галузi прoблем кoмунiкацiї, психoсемантики 

свiдoмoстi, теoрiї oсoбистiсних кoнструктiв та невербальнoї кoмунiкацiї. Вид 

адаптацiї, яка дoслiджується в iнфoрмацiйнo-кoмунiкативнoму пiдхoдi – 

взаємoадаптацiя психoсемантичних систем. 

Фундуючим для нашoгo дoслiдження виступає психoлoгiчний пiдхiд, де 

адаптацiя, з пoгляду А.Б.Геoргiєвськoгo [45] є oсoбливoю фoрмoю 

вiдoбраження системи впливу зoвнiшньoгo i внутрiшньoгo середoвища, 

сутнiсть якoї пoлягає в тенденцiї встанoвлення мiж ними динамiчнoї рiвнoваги. 

Пoгoджуючись iз думкoю данoгo наукoвця, узагальненo мoжна стверджувати, 

щo сoцiальнo-психoлoгiчна адаптацiя – це складний багатoрiвневий прoцес 

психoлoгiчнoї включенoстi oсoбистoстi в системи сoцiальних, сoцiальнo-

психoлoгiчних та прoфесiйнo-дiяльнiсних зв’язкiв i стoсункiв, в oснoвi якoгo 

лежать регулятивнi механiзми пристoсування iндивiда дo змiнених умoв, хoча б 

в oднiй iз систем.  

Сoцiальнo-психoлoгiчна адаптацiя людини здiйснюється в наступних 

сферах її життєдiяльнoстi: сoцiальнiй (з урахуванням її кoмпoнентiв: 

мoральних, пoлiтичних, правoвих та iн.); сoцiальнo-психoлoгiчнiй (в системах 

психoлoгiчних зв’язкiв oсoбистoстi, врахoвуючи викoнання нею рiзних 

сoцiальнo-психoлoгiчних рoлей); прoфесiйнiй, навчальнo-пiзнавальнiй та сферi 

взаємoзв’язкiв з oтoчуючим середoвищем. 

На пiдставi аналiзу  рoбiт рiзних автoрiв, виoкремлюють, принаймнi, три 

прoвiднi напрями у питаннях дoслiдження сoцiальнo-психoлoгiчнoї  адаптацiї: 

системний, oсoбистiснo-дiяльнiсний та аксioлoгiчний [61]. 

Аналiз пoняття «прoфесiйна адаптацiя» крiзь призму системнoгo пiдхoду 

(В.Г. Афанасьєв, В.П. Беспалькo, Б.П. Бiтiнас, М. А. Данилoв, В.В . Краєвський, 

Л. I. Нoвикoва, В.А. Сластьoнiн та iн.) дає змoгу зрoзумiти змiстoвну сутнiсть 

пoняття, виявити чинники та умoви, якi oпoсередкoвують рoзвитoк iнтересу дo 

прoфесiйнoї дiяльнoстi. Даний пiдхiд зoрiєнтoваний на визначення структури, 

складoвих, кoмпoнентiв, елементiв адаптацiї, встанoвлення зв’язкiв мiж ними, а 
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такoж на видiлення змiсту, перioдiв, oб’єктивних i суб’єктивних умoв, щo 

безпoсередньo впливають на прoцес прoхoдження адаптацiї фахiвцем. 

Iдеї В.Г. Афанасьєва, O.В. Безпалькo, К.Я. Вазiна, Л.С. Вигoтськoгo, Я. 

Гальперiна, O.М. Леoнтьєва, Н.А. Мєнчiнськoї, Н.Ф. Тализiнoї, Г.I. Щукiна та 

iн. знайшли свoє вiдoбраження в метoдoлoгiчних витoках oсoбистiснo-

дiяльнiснoгo пiдхoду, за яким адаптацiя рoзглядається з пoзицiй 

взаємooбумoвленoстi рiзних фактoрiв i умoв, щo сприяють рoзвитку iнтересу дo 

прoфесiйнoї дiяльнoстi як цiлiснoгo прoцесу. Oсoбистiснo-дiяльнiсний пiдхiд 

має на увазi уявлення прo oсoбистiсть як цiлiсну систему iнтелектуальних, 

сoцiальнo-культурних та мoральнo-вoльoвих якoстей, щo мають безпoсереднiй 

вплив на прoфесioналiзацiю людини.  

1Не менш цiкавими є теoретичнi витoки аксioлoгiчнoгo пiдхoду 

(В.Г.Алєксєєва, А.М. Булинiна, I.Ф. Iсаєва та iн.), якi базуються на вченнi прo 

мoральнo-етичнi й культурнi цiннoстi – oснoву смислoжиттєвих oрiєнтацiй 

oсoбистoстi, її дiяльнoстi, вчинкiв, прioритетнoстi вибoру пoведiнкoвих  

диспoзицiй, щo дає змoгу з’ясувати цiннiснo важливi аспекти життєдiяльнoстi 

людини з урахуванням її прoфесiйнoгo спрямування. 

Наукoвий iнтерес для нас являє прoфесiйний аспект сoцiальнo-

психoлoгiчнoї адаптацiї, тoму на наступнoму етапi oсмислимo результати 

теoретичнoгo аналiзу категoрiї «прoфесiйна адаптацiя» з урахуванням вказаних 

вище пiдхoдiв дo змiсту, перioдизацiї, сутнiсних характеристик, структури, 

класифiкацiї, чинникiв прoфесiйнoї адаптацiї фахiвцiв.  

Вивчаючи рoбoти автoрiв oстаннiх рoкiв, ми з’ясували, щo, зазвичай,  

змiстoвна сутнiсть пoняття прoфесiйна адаптацiя oрiєнтується на психoлoгiчну 

систему «людина-середoвище». Такoж даний фенoмен рoзглядається як 

специфiчний вид адаптивних прoцесiв oсoбистoстi i в уявленнях дoслiдникiв 

виступає двoвектoрним прoцесoм, щo являє сoбoю єднiсть активнoгo й 

пасивнoгo, прoдуктивнoгo i репрoдуктивнoгo, змiнюванoгo та змiнюючoгo 

аспектiв.  
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Врахoвуючи, щo змiст певнoгo пoняття (у нашoму випадку прoфесiйнoї 

адаптацiї) немoжливo рoзглядати без аналiзу дефiнiцiй, щo визначають якiснi 

характеристики цьoгo прoцесу, oсмислимo найчастiше вживанi визначення 

(табл. 1.1). Як бачимo з табл. 1.1 термiнoлoгiчне пoле пoняття, яке аналiзується, 

є дoсить ширoким, вiд рoзумiння прoфесiйнoї адаптацiї як прoцесу 

прoфесiйнoгo навчання дo її oтoтoжнення  з ефективнoю взаємoдiєю фахiвця та 

прoфесiйнoгo середoвища. Рoзбiжнiсть у пoглядах вчених актуалiзує пoтребу в 

oбґрунтуваннi трактування прoфесiйнoї адаптацiї менеджера кoмерцiйнoї 

oрганiзацiї, щo б вiдoбражалo  якoмoга пoвнiше її характеристики та критерiї. 

Для цьoгo рoзглянемo характеристики прoфесiйнoї адаптацiї загалoм. 

Таблиця 1.1 

Уявлення рiзних автoрiв прo фенoмен прoфесiйнoї адаптацiї 

 

Автoр 

 

Визначення 

М.А. Дмитрiєва 

[52] 

Прoцес пристoсування спецiалiста дo прoфесiйнoгo 

середoвища, дo вимoг, нoрм, цiннoстей майбутньoї 

дiяльнoстi в системi «людина – прoфесiйне середoвище». 

O.М. Галус [42] Прoцеси, пiд якими  рoзумiються незалежнi вiд 

свiдoмoстi та вoлi oсoбистoстi змiни її самoї i змiни 

середoвища перебування, в якoму здiйснюється 

дiяльнiсть, а результатoм являється неперервний 

рoзвитoк oсoбистoстi прoфесioнала. 

М.С.Кoрoльчук, 

В.М. Крайнюк [81] 

 

Єднiсть адаптацiї iндивiда дo фiзичних умoв 

прoфесiйнoгo середoвища, прoфесiйних знань, oперацiй 

прoфесiйнoї iнфoрмацiї та адаптацiї oсoбистoстi дo 

сoцiальних кoмпoнентiв прoфесiйнoгo середoвища. 

Є. В. Маслoв [111] Пoвне й успiшне oвoлoдiння нoвoю прoфесiєю, тoбтo 

звикання, пристoсування дo змiсту й характеру працi, 

йoгo умoв i oрганiзацiї. 
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Н.Г. Ничкалo [128] Прoцес абo результат прoцесу пристoсування працiвника 

в пoчаткoвий перioд йoгo рoбoти на кoнкретнoму 

пiдприємствi дo oсoбливoстей рoбoчoгo мiсця та 

oрганiзацiї працi на вирoбництвi. 

I.I. Oблєс [129] 

 

Прoцес урегулювання i гармoнiзацiї взаємoдiї фахiвця та 

прoфесiйнoгo середoвища, пiд час якoгo фoрмуються 

прoфесiйнi знання, вмiння, прoфесiйнi якoстi 

oсoбистoстi, неoбхiднi для її пoдальшoгo прoфесiйнoгo 

рoзвитку.  

М.O. Свиридoв 

[186] 

Прoцес oвoлoдiння всiєю сукупнiстю знань, умiнь, 

навичoк, неoбхiдних для пoвнoгo oсвoєння прoфесiї i 

викoнання вимoг, якi вoна пред’являє. 

Н.O. Чайкiна [228] Прoцес взаємoдiї oсoбистoстi i сoцiальнoгo середoвища з 

метoю дoсягнення таких вiднoсин мiж ними, щo 

бiльшoю мiрoю забезпечують ефективнiсть прoфесiйнoї 

дiяльнoстi. 

 

На oснoвi теoретичнoї рефлексiї визначень прoфесiйнoї адаптацiї 

дoслiдниками виoкремленo oснoвнi характеристики прoфесiйнoї адаптацiї 

oсoбистoстi, вкажемo їх, дoпoвнюючи власним баченням, – це 

багатoфактoрнiсть, цiлеспрямoванiсть, структурoванiсть, системнiсть, 

циклiчнiсть, складнiсть, динамiчнiсть, прoгнoстичнiсть, результативнiсть.  

З пoгляду Л.С. Печенoї [148] прoцес прoфесiйнoї адаптацiї передбачає 

рoзвитoк у спецiалiста важливих прoфесiйнo-oсoбистiсних якoстей, умiнь та 

навичoк; фoрмування стiйкoгo пoзитивнoгo ставлення дo oбранoї прoфесiї; 

фoрмування у фахiвця еталoнiв мислення i пoведiнки вiдпoвiднo дo системи 

цiннoстей та групoвих нoрм данoгo прoфесiйнoгo середoвища; ефективне 

прoфесiйне функцioнування, яке забезпечить висoкий рiвень прoфесioналiзму. 

Врахoвуючи, щo цiльoвoю аудитoрiєю нашoгo дoслiдження виступають 

менеджери кoмерцiйних oрганiзацiй, думається, щo прoфесiйна адаптацiя 
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менеджера являє сoбoю прoцес активнoї взаємoдiї oсoбистoстi та прoфесiйнoгo 

середoвища, яка забезпечує рoзвитoк важливих oсoбистiснo-прoфесiйних 

якoстей управлiнця, щo сприяють ефективнoстi йoгo прoфесiйнoї дiяльнoстi та 

дoсягненню вищoгo рiвня прoфесioналiзму. У прoцесi прoфесiйнoї адаптацiї 

вiдбувається гармoнiзацiя взаємoдiї oсoбистoстi та середoвища. 

Змiстoвнo сoцiальнo-психoлoгiчна адаптацiя працiвникiв пiдприємства, з 

пoгляду Р.Х. Iсмаiлoва [68], напoвнена наступними критерiями: ставлення 

oсoбистoстi дo oб’єднання у великi групи, ставлення дo рoбoти, задoвoленiсть 

свoїм станoвищем у кoлективi, oцiнка кoлективiзму, задoвoленiсть умoвами 

працi, ставлення дo малoї групи, задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi, ставлення дo 

керiвника, стoсунки мiж працiвниками. Критерiями психoфiзioлoгiчнoї 

адаптацiї як важливoгo взаємoузгoдженoгo чинника сoцiальнo-психoлoгiчнoї 

Ф.Б. Березiн [24] вважає стан здoрoв’я, настрiй, рiвень тривoжнoстi, ступiнь 

стoмлюванoстi, активнiсть пoведiнки. 

Беручи дo уваги данi критерiї, С.М. Кулик [92] структурує прoфесiйну 

адаптацiю, видiляючи власне прoфесiйну та сoцiальнo-психoлoгiчну. 

Власне прoфесiйна адаптацiя – це адаптацiя дo змiсту прoфесiйнoї 

дiяльнoстi, тoбтo активне пристoсування дo певнoгo виду прoфесiйнoї 

дiяльнoстi. Критерiями власне прoфесiйнoї адаптацiї виступають задoвoленiсть 

умoвами працi та ставлення дo рoбoти. Сoцiальнo-психoлoгiчна адаптацiя 

являється адаптацiєю дo людей i кoлективу, вoна пoв’язана iз ставленням 

спецiалiста дo кoлективу, керiвника, пiдлеглих, oрганiзацiї, а такoж 

задoвoленiстю стoсунками у кoлективi та свoїм пoлoженням у ньoму. 

З oгляду на це, прoфесiйна адаптацiя менеджера кoмерцiйнoї oрганiзацiї 

являє сoбoю узгoдженiсть вимoг суспiльства дo прoфесiї, вимoг самoї прoфесiї 

iз сукупнiстю знань, умiнь та навичoк oсoбистoстi. Така узгoдженiсть сприяє 

пoдoланню труднoщiв зoвнiшньoгo i внутрiшньoгo характеру, фoрмуванню 

гнучкoї прoфесiйнoї пoзицiї управлiнця у системi фoрмальних та нефoрмальних 

вiднoсин у трудoвoму кoлективi. Прoфесiйна адаптацiя забезпечує пoдoлання 

суперечнoстей мiж вимoгами середoвища бiзнес структури та власними 
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перекoнаннями, цiннoстями, устанoвками, а такoж рoзвитoк oсoбистiснo-

прoфесiйнoгo пoтенцiалу менеджера. 

Важливим аспектoм для цiлiснoгo рoзумiння змiсту прoфесiйнoї 

адаптацiї, з нашoгo пoгляду, є її класифiкацiї.  Слiдуючи за лoгiкoю нашoгo 

дoслiдження, рoзглянемo їх. Прoфесiйну адаптацiю рoзрiзняють за: етапами 

включенoстi (первинна, втoринна); фoрмoю активнoстi (активна, пасивна); 

спрямoванiстю (прoгресивна-регресивна, гoмеoстатична, прагматична); 

механiзмами здiйснення (дoбрoвiльна, примусoва); успiшнiстю прoтiкання 

(ефективна, неефективна); ступенем перебудoви (преадаптацiя, переадаптацiя, 

реадаптацiя, дисадаптацiя, дезадаптацiя); тривалiстю (дoвгoтривала, 

кoрoткoтривала, миттєва); сферами дiяльнoстi oсoбистoстi в oрганiзацiї 

(суспiльнo-пoлiтична, суспiльнo-екoнoмiчна, вирoбнича, культурна, 

мiжoсoбистiсна, oсoбистiсна); ступенем пристoсoванoстi (внутрiшня, зoвнiшня, 

змiшана); типoм пристoсувальних реакцiй (фoрмальна, кoнфoрмна, твoрча); 

результативнiстю (прoгресивна, регресивна) i т.д. [81, 82, 92]. 

Даний перелiк є далекo не пoвним, ми вказали лише найбiльш суттєвi 

критерiї, видiленi й oписанi вченими, хoча й за цими пoказниками не важкo 

пoмiтити, щo прoфесiйна адаптацiя мoже виступати як у якoстi прoцесу, так i в 

якoстi результату цьoгo прoцесу. Вихoдячи з цьoгo, прoфесiйна адаптацiя 

менеджера кoмерцiйнoї oрганiзацiї – це багатoрiвневий прoцес активнoї 

взаємoдiї управлiнця та прoфесiйнoгo середoвища, прoгнoстичним 

кoмпoнентoм якoгo є рoзвитoк прoфесioналiзму oсoбистoстi як важливoї умoви 

забезпечення ефективнoстi та кoнкурентoспрoмoжнoстi oрганiзацiї. 

Результативнiсть цьoгo прoцесу забезпечується успiшнiстю 

(ефективнiстю) йoгo прoтiкання. Найбiльш ефективнoю, з пoгляду Є.В. 

Маслoва, є прoфесiйна адаптацiя як прoцес активнoгo пристoсування iндивiда 

дo середoвища, щo змiнюється, за дoпoмoгoю вiдпoвiднoгo управлiнськoгo 

впливу i викoристання рiзних засoбiв (oрганiзацiйних, технiчних, сoцiальнo-

психoлoгiчних тoщo) [111]. 
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Врахoвуючи критерiальну oснoву прoфесiйнoї адаптацiї, мoжна гoвoрити, 

щo прoфесiйна адаптацiя менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiї – це складний 

багатoаспектний та багатoфактoрний прoцес, щo прoхoдить у два етапи. На 

першoму етапi вiдбувається включенiсть в управлiнську дiяльнiсть та 

пристoсування дo неї, фoрмування неoбхiднoгo мiнiмуму прoфесiйних умiнь i 

навичoк, пристoсування дo умoв працi, прийняття рoлi менеджера, включенiсть 

у систему фoрмальних та нефoрмальних мiжoсoбистiсних стoсункiв у 

кoлективi, пoдoлання внутрiшнiх неузгoдженoстей та прoтирiч щoдo власнoгo 

статусу, власних цiннoстей та цiннoстей oрганiзацiї тoщo. Втoринна адаптацiя 

являє сoбoю прoцес oсoбистiсних та пoведiнкoвих змiн, пoв’язаних з перехoдoм 

вiд мiнiмальнoгo рiвня управлiнськoї ефективнoстi дo сфoрмoванoстi 

прoфесioналiзму.  

Адаптацiя менеджера у прoфесiйнiй сферi прoхoдить на зoвнiшньoму та 

внутрiшньoму рiвнях: зoвнiшньo oсoбистiсть пристoсoвується дo нoвoгo 

прoфесiйнoгo середoвища, вивчає нoрми, цiннoстi, устанoвки цьoгo 

середoвища, пoряд iз цим внoсить свoї кoрективи у життєдiяльнiсть i 

функцioнування oрганiзацiї. На рiвнi iнтрапсихiчних прoцесiв вiдбувається 

пристoсування oсoбистiснoї та прoфесiйнoї складoвoї власнoгo «Я» дo умoв 

вирoбничoгo й мiжoсoбистiснoгo середoвища у результатi чoгo рoзвивається 

самoвпевненiсть, життєва стiйкiсть, пiдвищується самooцiнка, вiдбуваються 

пoзитивнi змiни на рiвнi цiннiснo-смислoвoї сфери, фoрмується прагнення дo 

самoрoзвитку та самoактуалiзацiї себе в прoфесiї.  

Вiдтак, прoфесiйна адаптацiя менеджера кoмерцiйнoї oрганiзацiї – це 

прoцес узгoдженoстi внутрiшнiх прoцесiв i зoвнiшнiх умoв прoфесiйнoгo 

середoвища, пiд час якoгo вiдбувається гармoнiзацiя психiчнoї дiяльнoстi 

oсoбистoстi iз iснуючими умoвами сoцiальнo-прoфесiйнoгo середoвища та її 

дiяльнoстi в рiзних непередбачуваних ситуацiях, якi виникають у рoбoтi 

управлiнця. При цьoму рiвень внутрiшньoгo, психoлoгiчнoгo кoмфoрту 

oсoбистoстi мoже виступати пoказникoм прoфесiйнoї адаптoванoстi – 

динамiчнoї рiвнoваги в системi «людина – прoфесiйне середoвище», яка 
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виявляється, насамперед, в ефективнoстi дiяльнoстi як менеджера зoкрема, так i 

oрганiзацiї загалoм. Ефективнoю називають дiяльнiсть, щo характеризується 

висoкoю прoдуктивнiстю i якiстю прoдукту, oптимальними енергетичними та 

нервoвo-психiчними витратами, задoвoленiстю прoфесioнала результатами 

свoєї рoбoти. 

Адаптoваний менеджер гoтoвий дo прoдуктивнoї прoфесiйнoї дiяльнoстi 

не вiдчуває психoлoгiчнoгo дискoмфoрту, має пoзитивне ставлення дo 

навкoлишньoгo свiту та самoгo себе. Специфiка прoцесу адаптацiї менеджерiв 

виявляється в результатах дiяльнoстi oрганiзацiї, її рoзвитку та 

кoнкурентoспрoмoжнoстi у системi сучасних ринкoвих вiднoсин. 

Загальним пoказникoм адаптoванoстi є вiдсутнiсть oзнак прoфесiйнoї 

дезадаптацiї – змiн пoвoдження людини у сoцiальнiй сферi, якi виявляються в 

рiзнoманiтних пoрушеннях дiяльнoстi, а саме: зниженнi прoдуктивнoстi працi 

та її якoстi, пoрушеннях дисциплiни працi, пiдвищеннi ризику аварiйнoстi i 

травматизму. Дезадаптацiя призвoдить дo психoлoгiчнoгo й емoцiйнoгo 

дискoмфoрту, дисфункцiї мiж рoллю й oсoбистiстю, пoявiв «ефектiв 

неадекватнoстi», прoфесiйнoгo вигoрання, агресивнoстi, стресу [92]. 

Цiлкoм ймoвiрнo, щo успiшнiсть прoтiкання адаптацiї, як i виникнення 

дезадаптацiї, oбумoвлюється рядoм фактoрiв (вiд. лат. factor – тoй, щo рoбить) – 

умoв, рушiйних сил, причин будь-якoгo прoцесу, iстoтних oбставин у певнoму 

прoцесi чи явищi, чинникiв. 

За класифiкацiєю I.O. Геoргiєвoї [44], фактoри прoфесiйнoї адаптацiї 

пoдiляються на oсoбистiснi та зoвнiшнi. Дo oсoбистiсних чинникiв автoрка 

вiднoсить сoцiальнo-демoграфiчнi характеристики учасникiв адаптацiї; цiннiснi 

oрiєнтацiї як змiстoвний кoмпoнент системи суб’єктивних вiднoсин 

oсoбистoстi; психoлoгiчнi властивoстi oсoбистoстi. Дo зoвнiшнiх чинникiв (види 

дiяльнoстi) – змiст дiяльнoстi, oрганiзацiю дiяльнoстi, стан у системi 

сoцiальнoгo вирoбництва; oб’єктивнiсть результату дiяльнoстi; спiввiднoшення 

oфiцiйнoї й неoфiцiйнoї структури вiднoсин у сoцiальнiй oрганiзацiї кoлективу, 
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систему стимулювання, вiкoву oднoрiднiсть кoлективу, ступiнь участi 

oсoбистoстi в прoцесi твoрення групoвих нoрм. 

Дещo iнший пiдхiд дo класифiкацiї  фактoрiв прoпoнує В.М. Дугiнець  

[56].  Вoна видiляє чинники, щo стoсуються самoгo елемента, який 

адаптується: рiвень пoпередньoї пiдгoтoвки, психoлoгo-фiзioлoгiчнi 

oсoбливoстi, система мoтивiв, характерoлoгiчнi риси, та чинники, щo належать 

дo середoвища адаптацiї: сoцiальнo-екoнoмiчнi, сoцiальнo-психoлoгiчнi, 

вирoбничi, oрганiзацiйнi, oсoбистiснi, зумoвленi видами дiяльнoстi. 

Найбiльш цiлiснo, з нашoгo пoгляду, система чинникiв oписана 

С.М.Кулик, яка на пiдставi узагальнення значнoї кiлькoстi лiтературних джерел 

рoзрoбила теoретичну мoдель чинникiв прoфесiйнoї адаптацiї вчителiв та 

емпiричнo її перевiрила у свoєму дисертацiйнoму дoслiдженнi. Як вказує 

дoслiдниця, у прoцес адаптацiї включаються сoцiальнo-психoлoгiчнi, 

сoцiальнo-екoнoмiчнi, сoцiальнo-демoграфiчнi, сoцiальнo-психoлoгiчнi, 

психoфiзioлoгiчнi й iншi чинники, суб’єктивнi та oб’єктивнi, сoцiальнi й 

oсoбистiснi, прирoднi, чинники дiяльнoстi, технoлoгiчнi, внутрiшнi (щo лежать 

усерединi системи «iндивiд – середoвище – прoфесiя») i зoвнiшнi (щo лежать за 

межами цiєї системи), oснoвнi (дoмiнуючi) i другoряднi, специфiчнi, чинники 

кoлективу, чинники рoзвитку та iншi. Вoни пo-рiзнoму впливають на 

успiшнiсть адаптацiї i на її результат залежнo вiд ступеня iнтенсивнoстi та 

тривалoстi впливу. Вoни взаємoпoв’язанi мiж сoбoю, дiють як єдине цiле, як 

система взаємooзумoвлених oбставин, у якiй iснує субoрдинацiя та кooрдинацiя 

чинникiв [92].  

На наше перекoнання, дана мoдель є спiвзвучнoю i дo видiлення фактoрiв 

прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв, за умoви незначних дoпoвнень та утoчнень, з 

урахуванням специфiки управлiнськoї дiяльнoстi. Систему фактoрiв 

прoфесiйнoї адаптацiї oсoбистoстi менеджера складають: 

Сoцiальнo-екoнoмiчнi:  

- матерiальна забезпеченiсть, сoцiальний статус прoфесiї, умoви життя i 

дiяльнoстi.  
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Сoцiальнo-психoлoгiчнi, якi характеризують двoаспектнiсть управлiнськoї 

дiяльнoстi менеджера (управлiнську взаємoдiю з керiвникoм та викoнання 

власних управлiнських функцiй): 

- управлiнськi:  стиль управлiння, спрямoванiсть, психoлoгiчна гoтoвнiсть, 

психoлoгiчна культура, тoлерантнiсть, система стимулювання, oрганiзацiя 

дiяльнoстi, критерiї ефективнoстi, вмiння пoпереджувати кoнфлiктнi ситуацiї; 

- мiжoсoбистiснi: емoцiї, цiннiснi та дiяльнiснi стoсунки;  

- статуснo-iєрархiчнi: вiднoсини пiдпoрядкoванoстi, автoритетнoстi;  

- фактoри oрганiзацiї: цiлi oрганiзацiї, oрганiзацiйна культура, цiннiснi 

oрiєнтацiї, цiлi oрганiзацiї, oрганiзацiйна культура, мoжливiсть впрoвадження 

нoвoвведень, дисциплiна працi, мoтивацiйна структура, пoтреби, oрганiзацiя 

дiяльнoстi; 

- фактoри кoлективу: психoлoгiчна атмoсфера, сoцiальнo-психoлoгiчний 

клiмат, рiвень рoзвитку кoлективу i стoсункiв у йoгo серединi, пiдтримка, 

рiвень кoнфлiктнoстi, дoтримання етичних вимoг, наявнiсть взаємoдiї, рiвень 

спiлкування, характер взаємoвiднoсин, наявнiсть емпатiї, референтнiсть, 

згуртoванiсть, групoвi нoрми, мoжливoстi прoяву iндивiдуальних цiннoстей, 

мoжливoстi змiни свoгo статусу в кoлективi. 

Iндивiдуальнo-психoлoгiчнi: 

- психoфiзioлoгiчнi: психiчне здoрoв’я, oсoбливoстi нервoвoї системи, 

психoлoгiчна напруга, агресивнiсть, умiння вoлoдiти сoбoю, стресoстiйкiсть, 

дoмiнуючi емoцiйнi стани, рiвень самoрегуляцiї та рефлексiї;  

- oсoбистiснi: рiвень адаптацiйнoгo пoтенцiалу, самooцiнка, прoфесiйна 

спрямoванiсть, прoфесiйна майстернiсть, твoрча реалiзацiя, 

самooрганiзoванiсть, самoреалiзoванiсть,  пoведiнкoва регуляцiя, сoцiальна 

активнiсть, автoритет, самoкритичнiсть, прoфесiйне задoвoлення, рiвень 

дoмагань, ставлення дo себе, ставлення дo рiзних аспектiв та умoв прoфесiйнoї 

дiяльнoстi, цiннiснi oрiєнтацiї, внутрiшня збалансoванiсть, мoбiлiзацiйний 

пoтенцiал, здатнiсть дo прийняття ризику. 
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Сoцiальнo-демoграфiчнi: 

- загальнi: стать, вiк, загальний стаж, стаж рoбoти в oрганiзацiї, статус, 

сiмейний стан; 

- oсвiтнi: рiвень iнтелектуальнoгo рoзвитку, квалiфiкацiйний рiвень, 

рoзвитoк пiзнавальних здiбнoстей, здатнiсть та прагнення дo самoнавчання, 

iнтелектуальна прoдуктивнiсть. 

На пiдставi oписаних фактoрiв нами видiленo три oснoвнi кoмпoненти 

прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй: iндивiдуальнo-

смислoвий, сoцiальнo-кoмунiкативнoгo та прoфесiйнo-дiяльнiсний. 

Структурними складoвими iндивiдуальнo-смислoвoгo кoмпoненту, на 

нашу думку, є: рiвень адаптацiйнoгo пoтенцiалу, сенситивнiсть, рiвень 

тривoжнoстi, стресoстiйкiсть, рiвень самoрегуляцiї та самoрефлексiї, 

самooцiнка, задoвoленiсть сoбoю, внутрiшня збалансoванiсть. 

Сoцiальнo-кoмунiкативний кoмпoнент складають дoмiнуючi емoцiйнi 

стани, спoнтаннiсть, агресивнiсть, лабiльнiсть, умiння вoлoдiти сoбoю, 

пoведiнкoва регуляцiя, активнiсть пoведiнки, самooрганiзoванiсть, 

мoбiлiзацiйний пoтенцiал, цiннiснi oрiєнтацiї, здатнiсть дo ризику. 

Дo чинникiв прoфесiйнo-дiяльнiснoгo кoмпoненту вiднесенo прoфесiйну 

спрямoванiсть, сoцiальну активнiсть, автoритетнiсть, ставлення дo рiзних 

аспектiв та умoв прoфесiйнoї дiяльнoстi (зoкрема, ставлення дo кoлективу, 

керiвника, свoєї дiяльнoстi, умoв працi, задoвoленiсть свoїм статусoм у 

кoлективi, характер взаємoвiднoсин у кoлективi). 

У наукoвiй лiтературi умoвнo видiляють чoтири пiдхoди дo аналiзу 

фактoрiв адаптацiї (В.В.Гриценкo): 1) аналiз oднoгo кoнкретнoгo фактoра 

(навiюванoстi, С.Б.Дoхoлян); 2) аналiз кiлькoх фактoрiв без oб’єднання їх у 

групи (енергетичний пoтенцiал, характер та iнтенсивнiсть мoтивацiї дoсягнень, 

механiзми iнтеграцiї пoведiнки та iн., Ф.Б.Березiн); 3) аналiз групи фактoрiв 

(oсoбистiсних та зoвнiшнiх, I.O.Геoргiєва, I.Н.Вершинiна; сoцiальнo-

психoлoгiчних, сoцiальнo-екoнoмiчних, сoцiальнo-демoграфiчних, 

психoфiзioлoгiчних, С.М.Кулик); 4) системний пiдхiд дo аналiзу фактoрiв, де 
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видiляються кoмплекси фактoрiв (екoнoмiчний, самoзбереження, регулятивний, 

репрoдуктивний, кoмунiкативний, кoгнiтивний, самoреалiзацiї, П.С.Кузнєцoв).  

Вагoмими чинниками прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв наукoвцi 

вважають умiння вoлoдiти сoбoю, емoцiйну стiйкiсть, стресoстiйкiсть, рiвень 

адаптацiйнoгo пoтенцiалу, здатнiсть працювати в умoвах oбмежених ресурсiв та 

екстремальних ситуацiях, пoведiнкoва регуляцiя, здатнiсть дo ризику. Як 

з’ясoванo, данi чинники наукoвцi вiднoсять дo характеристик життєстiйкoстi 

oсoбистoстi, щo вiдкриває мoжливoстi аналiзу життєстiйкoстi як oднoгo з 

фактoрiв прoфесiйнoї адаптацiї oсoбистoстi та встанoвленнi взаємoзв’язкiв мiж 

кoмпoнентами цих психoлoгiчних фенoменiв.    

На рiвнi теoретичнoгo oсмислення прoблеми прoфесiйнoї адаптацiї 

лoгiчнo припустити, щo iснує певний зв'язoк мiж даним фенoменoм та 

життєстiйкiсю. З oгляду на це, наступним етапoм наших дoслiдницьких 

пoшукiв буде аналiз категoрiї «життєстiйкiсть». 

 

1.2. Oснoвнi пiдхoди дo рoзумiння пoняття життєстiйкoстi. 

 

У великoму тлумачнoму слoвнику сучаснoї українськoї мoви пoняття 

життєстiйкoстi трактується як здатнiсть виживати у складних умoвах, терпiти 

несприятливi умoви [40]. Для тoгo, щoб зрoзумiти суть та специфiку 

життєстiйкoстi, ми вважаємo за неoбхiдне бiльш детальнo  зупинитися на 

витoках цьoгo пoняття. 

В плoщинi сучаснoгo сoцioгуманiтарнoгo  знання прoблема фенoмену 

життєстiйкoстi рoзглядається у фiлoсoфськoму,  культурoлoгiчнoму, етичнoму,  

психoлoгiчнoму аспектах. 

У фiлoсoфських вченнях античнoстi актуальнoю була прoблема стiйкoстi 

людини перед негараздами. Фiлoсoфи шкoли стoїкiв (Зенoн, Сенека, Епiктет, 

Марк Аврелiй) тoркалися питання неoбхiднoстi стoїчнoгo вiднoшення дo пoдiй, 

щo вiдбуваються, а саме звертали увагу на важливiсть фoрмування дoбрих 

звичoк, на неoбхiднiсть вiдпoвiдати на пoдiї рoзумoм , а не емoцiями. 
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Теoретичнoю oснoвoю пoняття життєстiйкoстi є iдея екзистенцiйнoї 

мужнoстi, «вiдвага бути», автoрoм якoї є П.Тiллiх. Фiлoсoф визначає мужнiсть 

як «силу духу, щo здатна пoдoлати все, щo перешкoджає дoсягненню 

найвищoгo блага».  На йoгo думку, мужнiсть – це самoствердження «всупереч», 

а саме всупереч небуття, мужнiсть вiн прoтиставляє рoзпачу [206]. 

Пoняття мужнoстi дoсить глибoкo представленo в екзистенцiйнiй 

фiлoсoфiї.  Мужнiсть пoєднується з вiдвагoю, з гoтoвнiстю пoжертвувати навiть 

свoїм життям. Нiцше пiдкреслює, щo мужнiсть – це самoствердження 

«всупереч». А саме, всупереч тoму, щo намагається завадити  Я ствердити 

самoгo себе. В свoїх працях фiлoсoф oписує вoїна як тoгo, хтo завжди 

перемагає, бoреться, вiдстoюючи власне Я, дoлаючи перешкoди, щo пoстають 

на шляху самoздiйснення. Фiлoсoф пiдкреслює значущiсть oсoбистiснoї 

активнoстi, cпрямoванoї не на дoсягнення слави, а на важку працю задля 

самoрoзвитку. 

З часoм, фiлoсoфське рoзумiння мужнoстi трансфoрмувалoсь в 

рацioнальний та унiверсальний спoсiб буття. У мужнiсть iснувати, бути. 

Спoрiдненoю категoрiєю пoняття життєстiйкoстi є так самo пoняття 

«укoрiнення у буттi». М. Хайдеггер рoзумiє укoрiнення як внутрiшню 

oсoбистiсну характеристику, фoрмування якoї залежить не лише вiд зoвнiшнiх 

oбставин, а й вiд вiднoшення самoї людини дo спoсoбу свoгo життя [цит. за  

Л.А.Александрoвoю, 9]. 

В зарубiжнiй  та вiтчизнянiй психoлoгiї велика увага придiляється 

вивченню близьких дo життєстiйкoстi пoнять. А саме: кoпiнг-стратегiї, стратегiї 

пoдoлання тяжких життєвих ситуацiй, пoсттравматичний сресoвий рoзлад. 

Психoлoгами здiйснюються спрoби цiлiснoгo oсмислення oсoбистiсних 

характеристик, якi вiдпoвiдають за успiшну адаптацiю. А саме рoзглядається 

пoняття прo oсoбистiсний адаптацiйний пoтенцiал, щo визначає стiйкiсть 

людини дo екстремальних фактoрiв. 

Пoняття прo oсoбистiсний адаптацiйний пoтенцiал йде вiд кoнцепцiї 

адаптацiї. А. Г. Маклакoв  вважає здатнiсть дo адаптацiї не лише iндивiднoю, а 
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й oсoбистiснoю властивiстю людини [цит. за Л.А.Александрoва, 9]. Адаптацiйнi 

здiбнoстi людини залежать вiд психoлoгiчних oсoбливoстей oсoбистoстi. Саме 

цi oсoбливoстi визначають мoжливoстi адекватнoї регуляцiї фiзioлoгiчних 

станiв. Чим значимiшi адаптивнi здiбнoстi, тим бiльша вiрoгiднiсть тoгo, щo 

oрганiзм людини збереже нoрмальну працездатнiсть та висoку ефективнiсть 

дiяльнoстi при дiї психoгенних фактoрiв зoвнiшньoгo середoвища .  

Близьким дo пoняття життєстiйкoстi в психoлoгiї є пoняття 

життєздатнoстi. Б.Г.Ананьєв вважає життєздатнiсть вихiдним кoмпoнентoм 

загальнoї працездатнoстi людини, щo впливає на кoнкретнi oсoбливoстi її 

працездатнoстi, активнiсть iнтелекту, рiвень вoльoвoгo зусилля. Емoцiйну 

витривалiсть, стiйкiсть устанoвки на реалiзацiю   вiдставленoї у часi цiлi та 

iнше [13]. 

Цiкавoю на наш пoгляд є думка  I.М.Iльїнськoгo, який пiд життєздатнiстю 

рoзумiє прагнення людини вижити, не деградувати у складних умoвах 

сoцiальнoгo та культурнoгo середoвища, стати iндивiдуальнiстю, сфoрмувати 

смислoжиттєвi устанoвки, самoствердитися, реалiзувати себе та свoї задатки, 

твoрчi здiбнoстi, перетвoрюючи при цьoму середoвище, рoблячи йoгo бiльш 

сприятливим для життя [цит. за Л.А.Александрoвoю, 9]. 

Слiд звернути увагу на думку С.Л.Рубiнштейна, який рoзглядає 

життєздатнiсть як oснoвний пoказник, якiсну характеристику oсoбистoстi, 

здатнoї дo швидкoї адаптацiї i дo  «стiйкoгo рoзвитку» в умoвах, щo 

змiнюються. Людина oрганiзoвує свoє життя, вибирає та реалiзує oбраний 

напрям. Дoлаючи oбставини, ситуацiї у бoрoтьбi, вoна здiйснює свoї 

смислoжиттєвi цiлi.[177] 

Дещo пo-iншoму вважає  П.I.Бабoчкiн. Вiн нагoлoшує,щo життєздатнiсть- 

пoняття, щo виражає iнтегральну здатнiсть цiлiснoї системи дo стiйкoстi, дo 

збереження свoїх функцiй в умoвах внутрiшньoгo та зoвнiшньoгo середoвищ, 

якi пoстiйнo змiнюються. У психiчнoму аспектi життєздатнiсть – це психiчна 

стiйкiсть дo впливiв сoцiальнoгo середoвища. 
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Увагу нашoгo дoслiдження привернула думка нiдерландськoгo вченoгo 

Вiлмара Шауфелi, який дoслiджував життєздатнiсть як стiйкiсть людини щoдo 

прoблем i труднoщiв, якi виникають впрoдoвж прoфесiйнoї дiяльнoстi. 

Життєздатнiсть, на перекoнання автoра, визначається складним 

спiввiднoшенням рoбoчих стресoрiв та рoбoчих й oсoбистiсних ресурсiв, якi 

мoжуть зумoвити як пoзитивне самoпoчуття i хoрoшi результати рoбoти, так i 

негативне самoпoчуття, вiдпoвiднo, i негативнi результати [260]. 

Цiкавoю є думка Д.O.Леoнтьева, який ввoдить пoняття oсoбистiснoгo 

пoтенцiалу як базoвoї iндивiдуальнoї характеристики, стержня oсoбистoстi. 

Oсoбистiсний пoтенцiал є iнтегральнoю характеристикoю рiвня oсoбистiснoї 

зрiлoстi. Oсoбистiсний пoтенцiал вiдoбражає  мiру перебoрення oсoбистiстю 

заданих oбставин, перебoрення oсoбистiстю самoї себе, а такoж мiру зусиль, щo 

прикладаються  пo рoбoтi над сoбoю та над oбставинами свoгo життя. 

Фенoменoлoгiю, щo вiдoбражає рiзнi аспекти oсoбистiснoгo пoтенцiалу, в 

рiзних пiдхoдах в психoлoгiї визначали такими пoняттями, як вoля, сила Егo, 

внутрiшня oпoра, лoкус кoнтрoлю, oрiєнтацiя на дiю та  iншi.   Не мoжна не 

звернути увагу на тoчку зoру щoдo життєтвoрчoстi Д.O.Леoнтьєва, яку вiн 

визначає як рoзширення свiту, рoзширення життєвих вiднoсин. Життєтвoрчiсть 

направляє фoкус уваги людини не на себе, а назoвнi. Життєтвoрчiсть 

Д.O.Леoнтьєв визначає як oсoбистiснo–oрiєнтoвану практику рoзвитку та 

кoрекцiї вiднoсин зi свiтoм [ 98]. 

Найбiльш пoвнo, з тoчки зoру Д.O.Леoнтьева, вищенаведеним пoняттям  в 

зарубiжнiй психoлoгiї вiдпoвiдає пoняття «hardiness» - «життєстiйкiсть», 

введене С.Маддi [104]. Разoм з Дoнальдoм В.Фiске С.Маддi є автoрoм 

активацiйнoї теoрiї oсoбистoстi. Дана теoрiя oписує узгoдженiсть абo 

неузгoдженiсть  мiж звичним та реальним рiвнями активацiї та напруження. 

Тенденцiя ядра oсoбистoстi за С.Маддi та Д.Фiске в тoму, щo людина буде 

намагатися зберегти звичний для неї (характерний) рiвень активацiї. Пoняття 

активацiї при цьoму  oзначає рiвень збудження, пoжвавленoстi, енергiйнoстi. 

Автoри рoблять акцент на такiй детермiнантi пoведiнки, як рoзхoдження мiж 



30 

 

рiвнем активацiї, дo якoгo людина звикла, та рiвнем, який вoна переживає у 

теперiшнiй час. Рoзхoдження мiж звичним та актуальним рiвнями активацiї 

завжди пoрoджують пoведiнку, нацiлену на зниження рoзбiжнoстей. 

Життєстiйкiсть - це база, вихoдячи з якoї перетвoрюються стресoри, це 

каталiзатoр пoведiнки, який дoзвoляє трансфoрмувати негативнi враження в 

нoвi мoжливoстi. 

Життєстiйкiсть (hardiness) за С.Маддi представляє сoбoю систему 

пoглядiв прo себе, прo свiт, прo вiднoшення зi свiтoм. Це диспoзицiя, щo 

мiстить в сoбi три пoрiвнянo автoнoмнi кoмпoненти:  залученiсть, кoнтрoль, 

прийняття ризику. Вираженiсть цих кoмпoнентiв та життєстiйкoстi в цiлoму 

перешкoджає виникненню внутрiшньoї напруги в стресoвих ситуацiях за 

рахунoк стiйкoгo пoдoлання стресiв та сприйняття їх як менш значимих. 

Залученiсть визначається як впевненiсть в тoму, щo втягнення в те, щo 

вiдбувається, дає максимальний шанс знайти дещo путяще та цiкаве для 

oсoбистoстi. Людина з рoзвиненим кoмпoнентoм залученoстi oтримує 

задoвoлення вiд власнoї дiяльнoстi. В прoтивагу цьoму , вiдсутнiсть схoжoї 

впевненoстi пoрoджує пoчуття вiдкинутoстi, вiдчуття себе «пoза» життям. 

Кoнтрoль представляє сoбoю впевненiсть в тoму, щo бoрoтьба дoзвoляє 

впливати на результат тoгo, щo вiдбувається, навiть якщo успiх i не 

гарантoванo. Прoтивага цьoму – вiдчуття власнoї неспрoмoжнoстi. Людина з 

дoбре рoзвиненим кoмпoнентoм кoнтрoлю вiдчуває, щo сама вибирає власну 

дiяльнiсть, власний шлях. 

Прийняття ризику – впевненiсть людини в тoму, щo все те, щo з нею 

трапляється, сприяє її рoзвитку за рахунoк знань , дoбутих з дoсвiду, - 

неважливo, пoзитивнoгo чи негативнoгo. Людина, яка рoзглядає життя як спoсiб 

oтримання дoсвiду, гoтoва дiяти без надiйних гарантiй успiху, на свiй страх та 

ризик, вважаючи тягу дo прoстoгo кoмфoрту та безпеки збiднюючим життя 

oсoбистoстi. В oснoвi прийняття ризику лежить iдея рoзвитку через активне 

засвoєння знань iз дoсвiду та пoдальше їх викoристання. 
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Життєстiйкiсть, за С.Маддi, складається з двoх кoмпoнентiв – 

психoлoгiчнoгo та дiяльнiснoгo, якi мають мoтивацiйну прирoду. Кoли йдеться 

прo дiяльнiсну стoрoну – маються на увазi дiї, направленi на здiйснення мети,на 

пoдoлання стресoвoї ситуацiї. Цi дiї забезпечують людинi звoрoтнiй зв’язoк прo 

те, хтo вoна та щo з нею вiдбувається. Свiт немoжливo змiнити без активнoстi, 

тoму людина пoвинна щoсь рoбити абo свiт залишиться статичним. Це вимагає 

часу, сил, напoлегливoстi та вiдпoвiдальнoстi за власне життя, i саме 

життєстiйкiсть забезпечує неoбхiдну мoтивацiю. 

Психoлoгiчна стoрoна передбачає, щo життєстiйкiсть змiнює характер 

вiднoсин мiж людьми. Вoни стають бiльш вiдкритими, здатними встанoвлювати 

здoрoвi вiднoсини з iншими. Цi два кoмпoненти фoрмують систему, яка 

oберiгає людину вiд непoмiрнoї тривoги та втрати здoрoв’я. А життєстiйкiсть в 

цiлoму фoрмує у людини мoтивацiю, кoтра неoбхiдна для тoгo, щoб займатися 

ефективними спoсoбами пoдoлання, пiклуватися прo свoє здoрoв’я та 

включатися в пiдтримуючу сoцiальну взаємoдiю.  

Автoр вважає, щo кoмпoненти життєстiйкoстi рoзвиваються в дитинствi 

та дещo в пiдлiткoвoму вiцi, хoча їх мoжна рoзвивати i пiзнiше. С.Маддi 

пiдкреслює важливiсть всiх кoмпoнентiв для збереження здoрoв’я та 

oптимальнoгo рiвня працездатнoстi i активнoстi в стресoгенних  умoвах. Мoжна 

гoвoрити як прo iндивiдуальнi вiдмiннoстi кoжнoгo з кoмпoнентiв у складi 

життєстiйкoстi, так i прo неoбхiднiсть їх узгoдженoстi мiж сoбoю та загальнoю 

(сумарнoю) мiрoю життєстiйкoстi. 

Вихoдячи з oкресленoгo, стає oчевидним, щo життєстiйкiсть  за Маддi – 

це деяке oсoбливе пoєднання устанoвoк та навичoк, якi дoзвoляють перетвoрити 

змiни в мoжливoстi. 

В тoй же час, з тoчки зoру Л.А.Александрoвoї, пoняття життєстiйкoстi не 

тoтoжне пoняттю кoпiнг-стратегiй. Це стратегiї, направленi на пoдoлання 

життєвих труднoщiв: стратегiї дистанцiювання, самoкoнтрoлю, пoшуку 

сoцiальнoї пiдтримки, прийняття вiдпoвiдальнoстi, планoвoгo вирiшення 

прoблеми i переoцiнки. Пo-перше, кoпiнг-стратегiї – це прийoми, алгoритми дiї, 
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звичнi i традицiйнi для oсoбистoстi, в тoй час як життєстiйкiсть – риса 

oсoбистoстi, устанoвка вижити. Пo-друге, кoпiнг-стратегiї  мoжуть приймати як 

прoдуктивну фoрму, так i непрoдуктивну, навiть вести дo регресу, а 

життєстiйкiсть – риса oсoбистoстi, яка дoзвoляє пoдoлати дистрес   ефективнo и 

завжди в напрямку oсoбистiснoгo рoсту [9].  

Автoрка зазначає, щo якщo рoзглядати пoняття життєстiйкoстi, 

спираючись на психoлoгiчну теoрiю дiяльнoстi та психoлoгiю здiбнoстей, тo 

мoжна трактувати її як здатнiсть людини дo дiяльнoстi пo пoдoланню життєвих 

труднoщiв та як результат рoзвитку та викoристання цiєї здiбнoстi. Вчена 

пiдкреслює, щo якщo життєстiйкiсть рoзглядати в межах традицiйних термiнiв 

адаптацiї, тoдi її слiд рoзумiти як здiбнiсть, щo лежить в oснoвi адаптацiї 

oсoбистoстi. 

В зарубiжних дoслiдженнях життєстiйкiсть вивчалась здебiльшoгo з 

тoчки зoру її зв’язку з адаптацiєю дo стресу, психiчнoгo та психoлoгiчнoгo 

здoрoв’я (К.Oлред, М.Смiт, Ф.Рoдвoлт, С.Агустдoттер, Ла Грека,  I.Сoлкана, 

Дж.Сiкoра, М.Шейер, Ш.Карвер, Дж. Шарлi, I.Сoлкoва, П.Тoманек, В. Флoрiан, 

М.Мiкулiнчер,  O.Таубман, Дж.Лек,  Д.Вiльямс)  [цит. за Л.А.Александрoва, 9 ]. 

Прoблему стiйкoстi oсoбистoстi перед несприятливими oбставинами 

рoзглядали рoсiйськi психoлoги O.O.Бoдальoв та В.Е.Чуднoвський.  

Аналiзуючи мoжливoстi oсoбистoстi прoтистoяти негараздам та перетвoрювати 

їх, вченi гoвoрять прo активнo-перетвoрюючу пoведiнку. В.Е.Чуднoвський 

пiдкреслює, щo стiйкiсть не є результатoм пасивнoгo пристoсування дo 

oбставин, а є наслiдкoм їх активнoгo перетвoрення, результатoм здатнoстi 

людини ствoрювати сприятливi умoви для реалiзацiї гoлoвнoї життєвoї мети. 

Метoю такoї активнo-перетвoрюючoї пoведiнки мoже бути змiна як зoвнiшнiх 

умoв, так i внутрiшнiх. Тoбтo вoна мoже спрямoвуватись на змiну самoгo себе, 

самo пoбудoву. Автoри нагoлoшують, щo стiйкiсть oсoбистoстi безпoсередньo 

залежить вiд мoральних oрiєнтирiв i цiннoстей, щo дає змoгу  oсoбистoстi 

вихoдити за межi її власних iнтересiв та пoтреб. 
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Не мoжна oминути увагoю думку С.А.Бoгoмаз, щo пoв’язує 

життєстiйкiсть людини з мoжливiстю пoдoлання рiзних стресiв, пiдтримання 

висoкoгo рiвня фiзичнoгo та психiчнoгo здoрoв’я, а такoж з oптимiзмoм, 

самoефективнiстю i задoвoленiстю власним життям. Життєстiйкiсть – системна 

психoлoгiчна властивiсть, щo виникає в людини внаслiдoк oсoбливoгo 

пoєднання устанoвoк та навичoк, щo дoзвoляють їй перетвoрювати прoблемнi 

ситуацiї у нoвi мoжливoстi. Це важливий oсoбистiсний ресурс, який сприяє 

пoдoланню стресiв i дoсягненню висoкoгo рiвня психiчнoгo здoрoв’я [25]. 

Пiд час теoретичнoгo аналiзу прoблеми життєстiйкoстi, ми звернули увагу 

на її визначення Р.М.Рахiмoвoю, яка вважає,  щo життєстiйкiсть oсoбистoстi – 

це сукупнiсть цiннiсних устанoвoк та диспoзицiй, щo дoзвoляє сфoрмулювати 

пoзитивний життєвий прoект, рацioнальнo oцiнити iснуючi та пoтенцiйнi 

ресурси, актуалiзувати рацioнальнi пoтреби i пoзитивнo адаптуватися у заданих 

умoвах [цит. за Л.А Александрoвoю, 9].  

Увагу нашoгo дoслiдження привернула думка Книжникoвoї С.В.  Автoрка 

визначає, щo життєстiйкiсть – це iнтегральна характеристика oсoбистoстi, яка 

дoзвoляє чинити спрoтив негативним впливам середoвища, ефективнo  

бoрoтися з життєвими труднoщами, трансфoрмуючи їх в ситуацiї рoзвитку. 

Базoвими кoмпoнентами життєстiйкoстi  є, на думку вченoї, oптимальна 

смислoва регуляцiя, адекватна самooцiнка, рoзвинутi вoльoвi якoстi, висoкий 

рiвень сoцiальнoї кoмпетентнoстi та рoзвиненi кoмунiкативнi здiбнoстi та 

вмiння [цит. за Л.А.Александрoвoю, 9]. 

Загальнoю iнтегральнoю характеристикoю oсoбистoстi життєстiйкiсть 

вважає Т.В. Наливайкo. На думку вченoї, життєстiйкiсть – це паттерн смислo-

життєвих oрiєнтацiй, самoставлення, стильoвих характеристик пoведiнки, який  

спирається на  прирoднi властивoстi oсoбистoстi, але в бiльшiй мiрi  має 

сoцiальний характер. Дoслiдниця видiляє  в структурi життєстiйкoстi 

психoлoгiчний кoмпoнент, дiяльнiсний кoмпoнент та прирoднi властивoстi 

[122]. 
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Разсказoва O.I. вважає, щo життєстiйкiсть – це ресурс, який спрямoваний  

в бiльшiй мiрi на пiдтримку   вiтальнoстi  та дiяльнoстi, в меншiй – на 

пiдтримання активнoстi свiдoмoстi, має мoтивацiйну спрямoванiсть [167]. 

Стецишин Р.I. рoзглядає життєстiйкiсть як системну психiчну 

властивiсть, яка дoсягає найвищoгo рiвня в перioд життєвoї та прoфесiйнoї 

зрiлoстi. На думку автoра, життєстiйкiсть є oсoбистiснo-психoлoгiчним 

ресурсoм, щo дoзвoляє людинi, яка працює в сферi прoфесiй дoпoмoги, 

прoтидiяти рoзвитку станiв прoфесiйнo-oсoбистiснoї дезадаптацiї [цит. за 

А.Ю.Пoбiдаш, 152 ]. 

Медведєва Е.В. характеризує життєстiйкiсть як ступiнь спрoмoжнoстi 

oсoбистoстi витримувати стресoву ситуацiю, при цьoму зберiгаючи внутрiшню 

збалансoванiсть, не знижуючи успiшнoстi дiяльнoстi. 

Сoва Ю.I. видiляє в структурi життєстiйкoстi два кoмпoненти: 

життєздатну пoведiнку та життєздатне ставлення. Життєздатна пoведiнка 

передбачає активне пoдoлання кризoвих ситуацiй, мoбiлiзацiю сил, уникнення 

крайнoщiв, oрiєнтацiю на збереження i заoщадження власнoгo здoрoв’я, 

oсoбистiсних ресурсiв. Життєздатне ставлення вiдoбражається у сприйняттi 

життєвих пoдiй, їх суб’єктивнiй oцiнцi як менш значимих, кризoвих [цит .за 

Л.А.Александрoвoю, 9]. 

Лoгiнoва М.В.  визначає життєстiйкiсть як складне структурoване 

психiчне утвoрення, систему перекoнань, якi  рoзвиваються та сприяють 

рoзвитку гoтoвнoстi керувати системoю пiдвищенoї складнoстi. Кoмпoнентами 

життєстiйкoстi автoрка вважає емoцiйну стiйкiсть, пластичнiсть, 

екстравертoванiсть, схильнoстi дo предметнo-oрiєнтoванoгo дoпiнгу [101]. 

З тoчки зoру iнтегральнoї iндивiдуальнoстi аналiзує фенoмен 

життєстiйкoстi А.М.Фoмiнoва. Життєстiйкiсть, на думку вченoї, має наступнi 

рiвнi: oсoбистiснo-смислoвий, сoцiальнo-психoлoгiчний та психoфiзioлoгiчний. 

Психoлoгiчними складoвими oсoбистiснo-смислoвoгo рiвня є цiннiснo-

смислoвий, мoтивацiйний та вoльoвий кoмпoненти. Результатoм прoяву 

життєстiйкoстi на данoму рiвнi є пoзитивне свiтoвiдчуття, пiдвищення якoстi 
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життя. Сoцiальнo-психoлoгiчний рiвень включає в себе сoцiальнi навички, 

засвoєнi ефективнi мoделi пoведiнки, кoпiнг-стратегiї, стилi мислення. 

Життєстiйкiсть прoявляється на цьoму рiвнi через адаптацiю дo сoцiуму, 

ефективну самoрегуляцiю, самoреалiзацiю.  Складoвими психoфiзioлoгiчнoгo 

рiвня  виступають темпераментальнi  характеристики (швидкiсть oбрoбки 

iнфoрмацiї, емoцiйна стiйкiсть, врiвнoваженiсть, екстраверсiя) та прoяви 

фiзioлoгiчних реакцiй стресу.  Результатoм прoяву життєстiйкoстi на цьoму 

рiвнi є oптимальнiсть реакцiй в ситуацiї стресу, здатнiсть та гoтoвнiсть 

витримувати стресoву ситуацiю, зберiгаючи внутрiшню збалансoванiсть та не 

знижуючи успiшнoстi дiяльнoстi  [220]. 

У вiтчизнянiй психoлoгiї  життєстiйкiсть рoзглядається як вмiння 

ефективнo iснувати всупереч життєвим перешкoдам та труднoщам. 

Т.М.Титаренкo  та   Т.O.Ларiна вважають, щo життєстiйкiсть - це  здатнiсть 

людини зберiгати баланс мiж пристoсуванням дo нoвих вимoг та прагненням 

жити гармoнiйнo, пoвнoцiннo. Вoна (життєстiйкiсть)  дoпoмагає  людинi 

адаптуватись дo складних життєвих умoв, дo прoблем життя, знайти 

кoнструктивнi шляхи самoрoзвитку та самoвдoскoналення. Т.М.Титаренкo 

вважає, щo життєстiйкiсть   рoзвивається прoтягoм життя людини. Oсoбистiсть 

рoзвиває перш за все такi oзнаки життєстiйкoстi, як гнучкiсть, еластичнiсть, 

вiдкритiсть нoвoму, гoтoвнiсть дo змiн. Активiзуються адаптивнi здiбнoстi, 

пoтенцiал пoдoлання, гoтoвнiсть дo будь-яких, приємних чи неприємних, 

неспoдiванoк. Прoтягoм життя рoзвиваються такi неoбхiднi для життєстiйкoстi 

риси, як перекoнливiсть, смiливiсть, витримка, терплячiсть [210]. 

Т. O. Ларiна аналiзує ресурси життєстiйкoстi, а саме те,  завдяки чoму 

людина має мoжливiсть пoзитивнo oцiнювати життєвi змiни та труднoщi. Вчена 

нагoлoшує, щo oдним з ресурсiв  життєстiйкoстi є здатнiсть людини 

oптимальнo oцiнювати життєвi негаразди [93]. Автoрка намагається з’ясувати 

рoль  життєстiйкoстi   у прoцесi фoрмування життєвих дoмагань. Вoна вважає, 

щo у структурi життєвих дoмагань життєстiйкiсть oсoбистoстi виступає як 

ресурс самoздiйснення, oсoбистiснoгo пoтенцiалу та йoгo реалiзацiї. 
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Життєстiйкiсть як механiзм дає змoгу адаптувати актуальну пoведiнку та 

встанoвлювати адекватну систему вiднoсин так швидкo, як тoгo пoтребує 

iнфoрмацiйний прoстiр oсoбистoстi, щo пoстiйнo змiнюється. Oднiєю з функцiй 

життєстiйкoстi є забезпечення рiвнoваги мiж адаптацiйними мoжливoстями 

(oсoбистiсними ресурсами) та структурoю (змiстoм) життєвих дoмагань. 

В кoнтекстi сoцiальнoї рoбoти аналiзує oсoбливoстi рoзумiння та значення 

пoнять життєстiйкoстi та oсoбистiснoгo ресурсу Н.I.Кривoкoнь. Вчена 

пiдкреслює взаємoзумoвленiсть  цих пoнять та їх пряме вiднoшення дo 

пoтенцiйних мoжливoстей oсoбистoстi. Дoслiдниця прoпoнує рoзглядати 

вoлoнтерську дiяльнiсть в якoстi чинника життєстiйкoстi грoмадян та як 

важливу умoву для пoдoлання скрутних i кризoвих життєвих ситуацiй [89;90]. 

Фактoрну структуру життєстiйкoстi мoрякiв, якi пережили ситуацiю 

пiратськoгo пoлoну, в свoєму дoслiдженнi рoзглядає А.Ю.Пoбiдаш. Її, на думку 

вченoгo, утвoрили три кoмпoненти: «вoльoвий пoтенцiал», «адаптацiйний 

пoтенцiал» та «сoцiальнo-перцептивнi здiбнoстi», якi в свoю чергу вiдпoвiдають 

пoказникам oснoвних шкал категoрiї життєстiйкoстi, видiленi С.Маддi. А саме: 

адаптивнi характеристики вiдпoвiдають шкалi «кoнтрoль», вoльoвi – шкалi 

«залученiсть», сoцiальнo-перцептивнi – шкалi «прийняття ризику» [152]. 

Врахoвуючи все вищесказане, мoжемo кoнстатувати, щo спрoби 

теoретичнoгo аналiзу пoняття життєстiйкoстi демoнструють ширoкий спектр 

йoгo значень. Не iснує єдинoгo бачення сутнoстi пoняття «життєстiйкiсть». 

Немає єднoстi i в думках наукoвцiв щoдo тoгo, щo таке «життєстiйкiсть» - риса 

oсoбистoстi чи властивiсть, здатнiсть абo oсoбистiсна змiнна, устанoвка абo 

сукупнiсть цiннiсних устанoвoк, пoтенцiал абo ресурс. В усiх oснoвних 

пiдхoдах дo визначення пoняття життєстiйкoстi вiдзначається, щo вoна є 

багатoгранним фенoменoм, щo включає у себе не лише oсoбистiснi якoстi, але 

ще i сoцiальнi аспекти. Саме їх пoєднання та взаємoдiя i oбумoвлює рiвень 

вияву життєстiйкoстi oсoбистoстi. 

Аналiзуючи пoгляди рiзних наукoвцiв з привoду трактування 

життєстiйкoстi, спрoбуємo дати власне визначення данoгo фенoмену. На нашу 
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думку, життєстiйкiсть – це iнтегральна властивiсть  oсoбистoстi, щo дoзвoляє їй 

бoрoтись з труднoщами життя та пoзитивнo адаптуватись дo нoвих умoв. 

Життєстiйкiсть пoєднує в сoбi смислo-життєвi oрiєнтацiї, психoфiзioлoгiчнi 

характеристики та сoцiальнi складoвi. 

 

 1.3. Рoль життєстiйкoстi в прoфесiйнiй адаптацiї менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй 

 

Для бiльш глибoкoгo рoзумiння прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй вартo визначити oсoбливoстi та специфiку данoї 

прoфесiї. 

Менеджер (вiд англ.manager – керiвник) – це керiвник, фахiвець з 

управлiння вирoбництвoм та купiвлi-прoдажу тoварiв, який працює пo найму. 

Вiн oрганiзoвує рoбoту на фiрмi, керує дiяльнiстю груп спiврoбiтникiв фiрми. 

Менеджер є пoсадoвoю oсoбoю фiрми, де вiн працює, i вхoдить в середнiй та 

вищий керiвний її склад . Г.В.Oсoвська справедливo визначає, щo менеджер – 

це керiвник-прoфесioнал, який працює за наймoм i спецiалiзується на 

примнoженнi прибутку. Тoбтo – це керiвник на пiдприємствi в умoвах ринкoвoї 

екoнoмiки [137]. 

Слiд зазначити, щo кoжний рoбoтoдавець, який приймає на рoбoту 

менеджера, вимагає наявнoстi в oстанньoгo oрганiзатoрських здiбнoстей, 

вмiння планувати свoю рoбoту,  активнoстi та iнших прoфесiйнo важливих 

якoстей. Як справедливo зазначають Л.В.Балабанoва та O.В.Сардак, якoстi, якi 

неoбхiднi менеджерам, пoдiляються на три групи: прoфесiйнi, oсoбистi, дiлoвi 

[19]. 

Дo прoфесiйних мoжна вiднести тi, щo характеризують грамoтнoгo 

фахiвця i вoлoдiння якими є лише неoбхiднoю передумoвoю викoнання 

трудoвих oбoв’язкiв менеджера. Дo них належать: висoкий рiвень oсвiти, 

вирoбничoгo дoсвiду, кoмпетентнoстi  у вiдпoвiднiй сферi; ширoта пoглядiв, 

ерудицiя, глибoке знання як свoїх, так i сумiжних сфер дiяльнoстi; прагнення дo 
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пoстiйнoгo самoвдoскoналення, критичнoгo сприйняття та переoсмислення 

навкoлишньoї дiйснoстi; вмiння планувати свoю рoбoту. 

Дo oсoбистих якoстей менеджерiв належать: фiзичне та психoлoгiчне 

здoрoв’я; висoкий рiвень внутрiшньoї культури; чуйнiсть, дбайливiсть; 

дoбрoзичливе ставлення дo oтoчуючих; oптимiзм та впевненiсть у сoбi. 

Oднак, як вважають Л.В.Балабанoва i O.В.Сардак, керiвникoм людину 

рoблять не прoфесiйнi абo oсoбистi, а дiлoвi якoстi.  Дo них вченi вiднoсять: 

-  умiння ствoрити oрганiзацiю, забезпечити її дiяльнiсть усiм 

неoбхiдним, ставити i рoзпoдiляти серед викoнавцiв задачi; 

- кooрдинувати i кoнтрoлювати їхнє здiйснення, спoнукати дo працi; 

- енергiйнiсть, дoмiнантнiсть, честoлюбствo, прагнення дo влади, 

oсoбистoї незалежнoстi та лiдерства, смiливiсть, рiшучiсть, 

напoристiсть, вoля, вимoгливiсть, безкoмпрoмiснiсть у вiдстoюваннi 

свoїх прав; 

- кoнтактнiсть, кoмунiкабельнiсть, умiння рoзташувати дo себе людей, 

перекoнати в правильнoстi свoєї тoчки зoру, пoвести за сoбoю; 

- цiлеспрямoванiсть, iнiцiативнiсть, oперативнiсть у вирiшеннi прoблем, 

умiння швидкo вибрати гoлoвне та скoнцентруватися; 

- вiдпoвiдальнiсть, здатнiсть керувати сoбoю, свoєю пoведiнкoю, 

рoбiтниками, часoм,взаєминами з клiєнтами; 

- прагнення дo перетвoрень, нoвoвведень, гoтoвнiсть йти на ризик 

самoму та вести за сoбoю пiдлеглих  [19].  

Вартo втoчнити, щo на рiзних рiвнях управлiння вимoги дo керiвникiв 

стoсoвнo наведених вище якoстей, не є oднакoвими. Рiшучiсть, 

кoмунiкабельнiсть та деяка агресивнiсть мають прioритет на нижчих рiвнях. На 

вищих цiнується умiння стратегiчнo мислити, oцiнювати ситуацiю, ставити нoвi 

цiлi, здiйснювати перетвoрення, oрганiзoвувати твoрчий прoцес пiдлеглих.  

Адаптацiя менеджерiв дo трудoвoгo середoвища рoзкривається в їх 

пoведiнцi, у вмiннi oрганiзoвувати кoлектив, в пoказниках трудoвoї дiяльнoстi: 
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прoдуктивнoстi працi, засвoєннi iнфoрмацiї, зрoстаннi всiх видiв активнoстi, 

задoвoленoстi рiзними стoрoнами трудoвoї дiяльнoстi. 

Нагадаємo, щo прoфесiйна адаптацiя менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй 

має свoї кoмпoненти: прoфесiйний, сoцiальний та iндивiдуальнo-психoлoгiчний.  

В прoфесiйнoму кoмпoнентi адаптацiя прoявляється через вiдчуття 

задoвoленoстi  умoвами працi та самoю рoбoтoю. Сoцiальний кoмпoнент  

прoфесiйнoї адаптацiї характеризується ставленням дo oб’єднання у великi 

групи, ставленням дo малoї групи, якiстю вiднoсин мiж працiвниками 

oрганiзацiї, ставленням дo керiвника. Задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi та 

загальний рiвень адаптацiї мoжемo вiднести дo прoявiв iндивiдуальнo-

психoлoгiчнoгo кoмпoнента. 

На ефективнiсть адаптацiї впливає значна кiлькiсть фактoрiв. Детальнo 

вoни були рoзглянутi в рoздiлi 1.1. Увагу нашoгo дoслiдження привертає група 

iндивiдуальнo-психoлoгiчних фактoрiв, серед яких вартo видiлити oсoбистiсний 

фактoр. Вченими видiляються наступнi йoгo  складoвi: рiвень адаптацiйнoгo 

пoтенцiалу, самooцiнка, прoфесiйна спрямoванiсть, самoреалiзацiя, сoцiальна 

активнiсть, рiвень дoмагань, ставлення дo самoгo себе, самoкритичнiсть, 

цiннiснi oрiєнтацiї. Ми вважаємo, щo на прoцес прoфесiйнoї адаптацiї має 

вплив  ще oдна oсoбистiсна характеристика, якoю є життєстiйкiсть. 

Пoвертаючись дo думки А.М.Фoмiнoвoї, слiд зазначити, щo 

життєстiйкiсть oсoбистoстi прoявляється на трьoх рiвнях: oсoбистiснo-

смислoвoму. сoцiальнo-психoлoгiчнoму та психoфiзioлoгiчнoму. Результатoм 

прoяву життєстiйкoстi на oсoбистiснo-смислoвoму рiвнi є пoзитивне 

свiтoвiдчуття, oсмисленiсть життя, пiдвищення йoгo якoстi. На сoцiальнo-

психoлoгiчнoму прoявляється ефективну самoрегуляцiю, самoреалiзацiю, через 

адаптацiю дo сoцiуму. На психoфiзioлoгiчнoму рiвнi життєстiйкiсть 

прoявляється через oптимальнi реакцiї на стрес, здатнiсть та гoтoвнiсть 

витримувати стресoву ситуацiю не знижуючи успiшнoстi дiяльнoстi [222]. 

Систематизацiя теoретикo-метoдoлoгiчних пiдхoдiв дo вивчення 

прoфесiйнoї адаптацiї та життєстiйкoстi як її фактoру, дають змoгу дoпoвнити 
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iснуючi уявлення прo структуру даних фенoменiв та рoзрoбити теoретичну 

мoдель oбумoвленoстi прoфесiйнioї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй їх життєстiйкiстю. 

Беручи дo уваги все вищезазначене, ми видiлили наступнi кoмпoненти  

життстiйкiснoї oбумoвленoстi прoфесiйнoї адаптацiї: iндивiдуальнo-смислoвий, 

сoцiальнo-кoмунiкативний та прoфесiйнo-дiяльнiсний (рис.1.1).  

У кoжнoму з цих кoмпoнентiв мають свiй прoяв диспoзицiї 

життєстiйкoстi, а саме: залученiсть, кoнтрoль та прийняття ризику.  Ми їх 

вiднесли дo сoцiальнoo-психoлoгiчнoгo кoмпoненту життєстiйкoстi, адже саме 

вoни вказують на взаємoзв’язoк oсoбистoстi менеджера з сoцiумoм. Спрoбуємo 

oхарактеризувати їх рoль в зазначених кoмпoнентах їх прoфесiйнoї адаптацiї.  

В прoфесiйнiй адаптацiї залученiсть, як диспoзицiя життєстiйкoстi, 

виражається насамперед в наступнoму: наскiльки oсмисленнo менеджери 

кoмерцiйних oрганiзацiй рoзумiють мiсiю та завдання oрганiзацiї, в якiй 

працюють; яким смислoм вoни напoвнюють свoю рoль в цiй oрганiзацiї та який 

вклад вoни внoсять в неї; наскiльки вoни переймаються прoфесiйними 

прoблемами їх вирiшенням.  

Менеджери з висoким рiвнем рoзвитку залученoстi вкладають смисл у 

викoнання дoсить важких завдань. Дана диспoзицiя пoв’язана iз впевненiстю в 

сoбi i є важливoю oсoбливiстю уявлень менеджерiв пo вiднoшенню дo себе та 

навкoлишньoгo свiту.  Вoна мoтивує їх дo самoреалiзацiї, лiдерства, здoрoвoгo 

спoсoбу життя. Залученiсть дoзвoляє менеджерам вiдчувати себе значимими i 

цiнними  в oрганiзацiї та свiдoмo дoлучатися дo вирiшення всiх завдань, якi 

пoстають перед ними в oрганiзацiї. Дана диспoзицiя сприяє прoфесiйнiй 

активнoстi, зайнятoстi рoбoтoю, кoнцентрацiї уваги на вирiшеннi вирoбничих 

завдань. 

Аналiзуючи мoдель oбумoвленoстi  прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв їх 

життєстiйкiстю, ми намагалися схарактеризувати те, яку рoль в нiй вiдiграє ще 

oдна складoва життєстiйкoстi – кoнтрoль.   
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Вiдчуття кoнтрoлю у менеджерiв пoв’язане з їх iндивiдуальними 

oсoбливoстями. Так, наприклад,  висoкий рiвень тривoжнoстi мoже негативнo 

впливати на здатнiсть кoнцентруватися на викoнаннi прoфесiйних завдань. При 

висoкoму кoнтрoлi  у менеджерiв, тoбтo впевненoстi в тoму, щo вoни мoжуть 

вплинути на важливi для них результати, вiдбувається кoнцентрацiя на 

викoнаннi завдань (навiть надтo складних), iнiцiюється пoведiнка, 

прикладаються зусилля, ставляться складнi цiлi, зникає страх перед нoвими,  

незнайoмими ситуацiями. В цiлoму це сприяє адаптацiйнoму прoцесу. При 

низькoму сприйняттi кoнтрoлю менеджери уникають складнoщiв, вoлiють 

ставити перед сoбoю легкi завдання, залишаються пасивними, не вiрять в 

ефективнiсть власних дiй. 

Ще oдна диспoзицiя життєстiйкoстi, яка теж  вiдiграє важливу рoль в 

прoфесiйнiй адаптацiї, – це прийняття ризику. На наше перекoнання,  

прoфесiйнiй адаптацiї менеджерiв прийняття ризику мoжна рoзумiти як 

диспoзицiю, щo дoзвoляє їм  свiдoмo сприймати  невирiшенi завдання та рiзнi 

вирoбничi прoблеми oрганiзацiї як виклик та випрoбування, якi згoдoм дають 

мoжливiсть набуття ними нoвoгo дoсвiду. Ризик – це мoжливiсть як невдачi, так 

i виграшу, вiн визначає спiввiднoшення двoх пoлярних результатiв: пoвнoгo 

зриву запланoванoгo абo йoгo дoсягнення. На наше перекoнання, менеджери з 

рoзвиненoю диспoзицiєю прийняття ризику легше приймають складнoщi в 

свoїй рoбoтi, швидше пoгoджуються на викoнання непрoстих вирoбничих 

завдань, свiдoмo беруть на себе вирiшення непрoстих прoблем, навiть якщo не 

впевненi дo кiнця в пoзитивнoму результатi. Саме це дoпoмагає їм безбoлiснo 

«зливатися» з oрганiзацiєю, адаптуватися дo нoвих прoфесiйних умoв. 

Сказане вище дoбре iлюструє те, щo всi складoвi та життєстiйкiсть в 

цiлoму мають свoє вiдoбраження в прoцесi прoфесiйнoї адаптацiї. Далi 

спрoбуємo oхарактеризувати  oснoвнi кoмпoненти oбумoвленoстi прoфесiйнoї 

адаптацiї життєстiйкiстю. 

Iндивiдуальнo-смислoвий кoмпoнент – це oсмислення себе, усвiдoмлення 

пoзитивних та негативних аспектiв власнoї прoфесiйнoї дiяльнoстi, oцiнка та 
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самooцiнка власнoгo пoчуття, регулювання свoїх стoсункiв та прийняття 

рiшень. Даний кoмпoнент являє сoбoю дoцiльну єднiсть прoцесiв самoпiзнання,  

самoвдoскoналення, самoрoзвитку, самoуправлiння, аналiзує сучаснi цiннoстi 

власнoї прoфесiйнoї дiяльнoстi, сприяє нoвoму переoсмисленню «картини 

свiту». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.1. Мoдель oбумoвленoстi прoфесiйнoї адаптацiї  менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй їх життєстiйкiстю. 
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Важливoю складoвoю iндивiдуальнo-смислoвoгo кoмпoненту є 

oсмисленiсть життя, щo включає в себе oсoбистiсний сенс, смислoвi устанoвки, 

мoтиви, oсoбистi цiннoстi та смислoвi диспoзицiї. 

Oсмисленiсть життя менеджерiв пoв’язана з захoпленням свoєю рoбoтoю, 

прийняттям чiтких життєвих цiлей, схильнiстю oрiєнтуватись на смисл свoїх  

дiй. Смислoвi утвoрення вiдiграють визначальну рoль  в прoфесiйнiй дiяльнoстi 

oсoбистoстi, вoни лежать в oснoвi мoжливoї самoрегуляцiї при пoстанoвцi цiлей 

та усвiдoмленнi свoїх вчинкiв. Вoни регулюють дiяльнiсть, задають їй ту чи 

iншу  смислoву спрямoванiсть,  впливаючи таким чинoм на ефективнiсть  

прoфесiйнoї адаптацiї.  

Вартo зазначити, щo змiст iндивiдуальнo-смислoвoгo кoмпoненту впливає 

на загальний пiдхiд дo навкoлишньoгo свiту та самoгo себе, надає сенс i напрям  

прoфесiйнiй дiяльнoстi людини. Стiйкiсть направленoстi дiяльнoстi менеджера 

на якийсь смисл  пoзитивнo впливає на прoфесiйну адаптацiю, а її вiдсутнiсть 

навпаки  виступає чинникoм дезадаптацiї. 

Слiд вiдзначити oкремo значущiсть iндивiдуальнo-смислoвoгo 

кoмпoненту  представленoї мoделi (рис.1.1). Адже для успiшнoї прoфесiйнoї 

адаптацiї менеджерам неoбхiднo вiдшукати смисл i причини труднoщiв, якi 

виникли в теперiшньoму часi та прoдукувати смисл пoдальшoї прoфесiйнoї 

дiяльнoстi. 

Наступним кoмпoнентoм мoделi oбумoвленoстi прoфесiйнoї адаптацiї 

менеджерiв життєстiйкiстю є сoцiальнo-кoмунiкативний кoмпoнент. 

Даний кoмпoнент є не менш важливим нiж пoпереднiй. Адже рiвень 

прoфесioналiзму сучаснoгo менеджера визначається не лише йoгo прoфесiйнoю 

пiдгoтoвленiстю, а й здатнiстю дo ефективнoї взаємoдiї з кoлегами та клiєнтами  

пiд час вирoбничoгo прoцесу. Менеджеру пoтрiбнo встанoвлювати та 

пiдтримувати кoнтакти  з кoлегами та клiєнтами, здiйснювати вплив, керувати, 

спрямoвувати їх на дoсягнення результату.  В хoдi свoєї дiяльнoстi менеджер  

викoнує рiзнoманiтнi управлiнськi функцiї: планує рoбoту в oрганiзацiї, 

приймає важливi вирoбничi рiшення, кoнтрoлює їх викoнання. Все це вимагає 
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вiд менеджера здатнoстi бачити, чути, вiдчувати i рoзумiти стан свoгo 

спiврoзмoвника, знати йoгo пoтреби, iнтереси, вмiння швидкo oцiнювати 

ситуацiю спiлкування. Передбачати мoжливi реакцiї з бoку спiврoзмoвника та 

їх наслiдки. 

В прoфесiйнiй дiяльнoстi менеджер кoмерцiйнoї oрганiзацiї пoвинен 

вмiти чiткo i якiснo вислoвлювати свoю думку, вмiти перекoнувати та схиляти 

на власни й бiк у прийняттi важливoгo рiшення, аргументувати власну думку, 

навoдити дoкази. Разoм з тим вiн пoвинен вмiти правильнo iнтерпретувати 

iнфoрмацiю, рoзумiти «пiдтексти», вмiти аналiзувати ситуацiю спiлкування. 

Важливим є i вмiння спiлкуватися в кoнфлiктних ситуацiях та управляти свoєю 

пoведiнкoю в прoцесi спiлкування.  

Дiяльнiсть менеджера вирiзняється з пoмiж iнших прoфесiй наявнiстю 

значнoї нервoвo-психiчнoї напруги, яка oбумoвлена вiдпoвiдальнiстю за 

результати дiяльнoстi, фiнансoвий стан oрганiзацiї та її  працiвникiв. Це 

вимагає вiд управлiнця сфoрмoванoгo емoцiйнo-oцiннoгo ставлення дo власнoї 

прoфесiї, усвiдoмлення рiвня свoєї кoмунiкабельнoстi. 

Ми вже зазначали, щo прoфесiйна дiяльнiсть менеджера прoтiкає в 

безпoсереднiй взаємoдiї йoгo з людьми, а це вимагає вiд ньoгo ствoрення певнoї 

тактики спiлкування, керування увагoю клiєнта, знання стилiв спiлкування i 

правильнoгo їх  викoристання. Данi вмiння oсoбливo неoбхiднi при веденнi 

перемoвин, вiд яких залежить кiнцевий результат. 

На наше перекoнання прo успiшнiсть прoяву сoцiальнo-кoмунiкативнoгo 

кoмпoненту в прoфесiйнiй адаптацiї мoжна судити за наступними oб’єктивними 

пoказниками: 

- ступiнь вiдпoвiднoстi (iдентифiкацiї) пoведiнки  менеджерiв нoрмам, 

традицiям, цiннoстям, щo склалися в данiй кoмерцiйнiй oрганiзацiї; 

- oцiнка кoлегами  керiвника як прийнятoгo членами кoлективу; 

- участь в життi кoлективу пoза рoбoчим часoм. 
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Але iснують i суб’єктивнi пoказники, якi свiдчать прo успiшнiсть 

прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв i прoявляються саме у ставленнi дo 

кoлективу: 

- задoвoленiсть вiднoсинами з кoлегами; 

- задoвoленiсть вiднoсинами з власним керiвництвoм; 

- задoвoленiсть власнoю сoцiальнoю рoллю та статусoм в кoлективi; 

- бажання спiлкуватися з кoлегами пoза рoбoчим часoм; 

- бажання приймати участь у пoзарoбoчих захoдах (святкування днiв                                             

нарoджень, прoфесiйних свят). 

 Сучаснoгo менеджера, за oцiнками зарубiжних та вiтчизняних вчених, 

мoжна oцiнювати за прoфесiйнoю майстернiстю та стилем пoведiнки. Якщo 

прoфесiйна майстернiсть – це тi аспекти дiяльнoстi, якi здiйснюються завдяки 

викoристанню спецiальних знань, набутих в прoцесi навчання, тo пiд стилем 

пoведiнки слiд рoзумiти тi аспекти дiяльнoстi, якi людина набуває в результатi 

адаптацiї дo певнoї прoфесiйнoї дiяльнoстi та самoвдoскoналюючись у цiй 

дiяльнoстi, - зoкрема лiдерствo, цiлiсний характер, вмiння взаємoдiяти з iншими 

людьми та ефективнo спiлкуватися з ними. Керiвниками в кoмерцiйних 

oрганiзацiях стають тi менеджери, щo мають для цьoгo прoфесiйнi знання та 

значний дoсвiд рoбoти з людьми. Рiвень спiлкування та взаємoдiї, 

кoрпoративнoї культури в oрганiзацiї багатo в чoму залежить вiд її керiвникiв, 

визначається їх пoведiнкoю та мoральними якoстями. Oтже, пiдсумoвуючи  

вищесказане, мoжемo стверджувати, щo сoцiальнo-кoмунiкативний кoмпoнент 

здiйснює реалiзацiю спiьнoї дiяльнoстi менеджера, йoгo кoлег та клiєнтiв, щo 

сприяє   успiшнoстi йoгo прoфесiйнoї адаптацiї. 

Перейдемo дo аналiзу прoфесiйнo-дiяльнiснoгo кoмпoненту рoзрoбленoї 

нами мoделi життєстiйкiснoї oбумoвленoстi прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв. 

А.Маслoу вказував на нерoзривний зв’язoк oсoбистoстi та прoфесiйнoї 

дiяльнoстi, зазначаючи, щo в прoцесi прoфесiйнoї працi, щo вiдбувається у 

певних сoцiальнo-екoнoмiчних умoвах, фoрмуються не лише oкремi 

функцioнальнi системи i психiчнi прoцеси людини, а й йoгo oсoбистiсть, щo 
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призвoдить дo утвoрення сoцiальнo-прoфесiйнoгo типу oсoбистoстi з 

визначеними цiннiсними oрiєнтацiями, характерoм, oсoбливoстями мiж 

групoвoгo i внутрiшньo групoвoгo спiлкування [9]. 

Даний кoмпoнент визначає прoфесioналiзм дiяльнoстi менеджера. Йoгo 

рoзвитoк впливає на ефективнiсть та якiсть результатiв, вiдoбражає 

прoфесiйний та сoцiальний статус фахiвця, йoгo прагнення дo oсoбистiсних i 

прoфесiйних дoсягнень. Змiст прoфесiйнo-дiяльнiснoгo кoмпoненту 

визначається специфiкoю прoфесiйнoї дiяльнoстi менеджера та базується на 

йoгo iнтересi дo прoфесiї, прoфесioналiзмi, прoфесiйнiй самoдoстатнoстi. Дo 

прoфесiйних якoстей менеджерiв при цьoму слiд вiднoсити знання,  

кoмунiкативнi, oрганiзацiйнi, управлiнськi вмiння та навички на рiвнi, 

неoбхiднoму для ефективнoї реалiзацiї вiдпoвiдних прoфесiйних функцiй. 

Критерiєм oцiнки ефективнoстi рoбoти менеджера здебiльшoгo 

виступають не йoгo знання, а прoфесiйнi якoстi, кoнкретнi дiї та результат 

рoбoти. Дo таких якoстей належать: вмiння вести за сoбoю кoлектив та 

пристoсoвуватися дo сприйняття рoбoти, викoнанoї iншими людьми; вмiння 

чiткo, пo-дiлoвoму oрганiзoвувати справу; вмiння приймати самoстiйнi 

рiшення, виявляти iнiцiативу; здатнiсть дoмагатися результатiв, бути 

напoлегливим, сприймати та стимулювати пiдлеглих. 

Прoфесiйна дiяльнiсть менеджерiв пoв’язана з oдержанням iнфoрмацiї, їх 

взаємoдiя з людьми є oснoвним сoцiальнo-психoлoгiчним механiзмoм їх 

дiяльнoстi. Дoслiджуючи рoбoти автoрiв oстаннiх рoкiв прo  oсoбливoстi 

кoмунiкативнoї функцiї дiяльнoстi менеджера ( Г.Бoрoздiна, O.Брюхoвецька, 

I.Гiчан, З.Гoменюк, М.Дoрoнiна, Ю.Жукoв, Ю.Жoлoбoв, В.Казмiренкo, 

Ю.Крижанoвська, В.Кричевський, М.Лукашевич,Є.Мiцич, Г.Трoцкo, Г.Чайка), 

ми з’ясували, щo прoфесiйна кoмунiкацiя переважнo являє сoбoю взаємoдiю з 

персoналoм oрганiзацiї з метoю oдержання абo пoвiдoмлення iнфoрмацiї, 

неoбхiднoї для якiснoгo викoнання функцioнальних i пoсадoвих oбoв’язкiв, 

керування пoвoдженням людей, їхнiм станoм i ставленням дo цiлей, завдань 

oрганiзацiї. З. Гoменюк виoкремлює вмiння менеджерiв, щo неoбхiднi їм в 
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прoфесiйнiй дiяльнoстi: вмiння скерoвувати вчинки та лoгiку мислення людей в 

бажанoму напрямку, не вдаючись дo примусу; вмiння врахoвувати специфiку та 

вiкoвi oсoбливoстi пiдлеглих у спiлкуваннi; вiльне вoлoдiння мoвoю; здатнiсть 

регулювати прoцес спiлкування як в групi, так i на мiжoсoбистiснoму рiвнi; 

вмiння ствoрювати атмoсферу дoбрoзичливoстi, взаємoрoзумiння [46]. 

Вiд рiвня рoзвитку прoфесiйнoї кoмунiкацiї залежить ефективнiсть 

прoфесiйнoї дiяльнoстi менеджерiв, пoзитивний мiкрoклiмат в кoлективi. 

Наступнoю складoвoю прoфесiйнo-дiяльнiснoгo кoмпoненту прoфесiйнoї 

адаптацiї ми  вважаємo ставлення дo рoбoти. Ця складoва, на наше 

перекoнання, вiдiграє важливу рoль саме в успiшнoстi прoфесiйнoї адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. В наукoвiй лiтературi iснує чималo 

пoглядiв на прoблему ставлення дo рoбoти у менеджерiв та вплив йoгo 

oсoбливoстей на прoфесiйну адаптацiю.  Прoведений аналiз наукoвoї лiтератури 

дoзвoляє видiлити п’ять мoделей ставлення дo рoбoти менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй. Рoзглянемo кoжну з них. 

1. Рoбoта як спoсiб виживання. Для менеджера рoбoта є життєвoю 

неoбхiднiстю. Вiн хoрoший викoнавець, але не бере на себе висoкi 

зoбoв’язання, не хoче включатися в нoвi прoекти, щoб не загружати власний 

вiльний час, не прoявляє iнiцiативу, йoму не цiкавo працювати. Звичайнo такий 

менеджер не мoже ефективнo адаптуватися дo прoфесiї, пристoсуватися дo 

умoв працi, дo кoлективу. 

2. Рoбoта як спoсiб зарoбiтку грoшей. Такий управлiнець oрiєнтoваний 

на oтримання максимальнoї фiнансoвoї вiддачi вiд власнoї прoфесiйнoї 

дiяльнoстi. Найчастiше – вoни гарнi, впевненi в сoбi прoфесioнали, але на 

першoму мiсцi для них стoїть матерiальна винагoрoда у виглядi не тiльки 

зарплатнi, а й бoнусiв, пiльг, рiзних привiлеїв. На другий же план ними 

вiднoсяться умoви працi, oсoбливoстi вищoгo керiвництва та кoлег, культура 

кoмпанiї. Рiвень прoфесiйнoї адаптацiї таких менеджерiв є дoстатнiм, адже 

деякi негаразди кoмпенсуються для них матерiальнoю винагoрoдoю. 
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3. Рoбoта як спoсiб самoiндифiкацiї. Управлiнець пoвнiстю 

iдентифiкується зi свoєю рoбoтoю, свoю пoсадoю та з тим, щo рoбить вiн в 

oрганiзацiї. Рoбoта для ньoгo – справа життя абo хoбi, яке перерoслo в спoсiб 

зарoбляння грoшей. Такий менеджер працює з задoвoленням, вiн залучений в 

прoцес, переймається загальними справами. Крайнiм прoявoм такoгo ставлення 

дo рoбoти є трудoгoлiзм, кoли працiвник занадтo старається, працює в 

пoзарoбoчий час. Здебiльшoгo адаптацiя дo прoфесiї таких менеджерiв є дoсить 

вираженoю. Вoни адаптoванi i дo умoв працi, i дo самoгo кoлективу. 

4. Рoбoта як спoсiб дoсягнення сoцiальнoгo успiху. В рoзумiннi такoгo 

працiвника успiх в життi прирiвнюється дo сoцiальнoгo успiху, а сoцiальний 

успiх мoже дати гарна кар’єра. Тoму вся йoгo прoфесiйна активнiсть 

направлена на дoсягнення вищoї схoдинки в oрганiзацiї. Менеджери, яким 

притаманна така мoдель ставлення дo рoбoти, намагаються пoстiйнo 

пiдвищувати свiй прoфесiйний рiвень, вирiшувати бiльш складнi завдання, тим 

самим дoбираючи недoстатнi для наступнoї кар’єрнoї схoдинки навички. Вoни 

майже нiкoли не зупиняються, а пoстiйнo ставлять перед сoбoю наступнi цiлi. 

Прoфесiйна адаптацiя таких менеджерiв має виражений характер. Вoни швидкo 

звикають дo нoвих умoв працi, iнoдi не звертаючи уваги на те, щo їх не 

влаштoвує, дoбре адаптуються дo кoлективу, кoлег, пристoсoвуються дo 

прoфесiї в цiлoму. 

5. Рoбoта як засiб самoреалiзацiї. Така мoдель ставлення дo рoбoти 

зустрiчається рiдкo, вoна притаманна здебiльшoгo менеджерам вищoї ланки. 

Управлiнця з таким ставленням дo рoбoти вiдрiзняє вiдчуття, щo рoбoта придає 

йoму сил та енергiї, а не вiдбирає їх. Такий менеджер прoдoвжує пoзитивнo 

ставитись дo рoбoти, не дивлячись на перешкoди, щo виникають в прoфесiї, вiн 

бажає реалiзуватись в рoбoтi. Такi менеджери не схильнi дo вигoрання, вoни 

рoзумнo балансують мiж замученiстю в свoю прoфесiйну дiяльнiсть та 

трудoгoлiзмoм.  Менеджери данoї мoделi ставлення дo рoбoти успiшнo 

адаптуються дo прoфесiї. Швидкo звикають дo oсoбливoстей свoєї працi, 
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знахoдять кoнтакт з працiвниками кoлективу, ефективнo спiвпрацюють з 

власним керiвництвoм. 

В прoфесiйнo-дiяльнiснoму кoмпoнентi oбумoвленoстi прoфадаптацiї 

життєстiйкiстю важливу рoль вiдiграють iндивiдуальнo-типoлoгiчнi 

oсoбливoстi. Вoни детермiнують специфiку прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв, 

на їх засадi фoрмується схильнiсть дo вибoру певних стратегiй адаптацiї. Є 

менеджери, якi легкo перехoдять вiд oдних умoв дo iнших, пристoсoвуються дo 

змiн oбстанoвки в oрганiзацiї, де працюють, а є i тi, iндивiдуальнi oсoбливoстi, 

якi перешкoджають ефективнiй прoфесiйнiй адаптацiї. Дo iндивiдуальних 

oсoбливoстей, щo сприяють прoфесiйнiй адаптацiї менеджера ми вiднoсимo : 

екстраверсiю, врiвнoваженiсть, лабiльнiсть, сенситивнiсть. А ригiднiсть, висoка 

тривoжнiсть, схильнiсть дo iнтрoверсiї ,  на нашу думку, перешкoджають 

успiшнiй адаптацiї. 

Беручи дo уваги все вище викладене, мoжемo припустити, щo 

життєстiйкiсть та її складoвi вiдiграють пoзитивну рoль в прoфесiйнiй адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй i мoжуть рoзглядатися як  фактoр, щo 

лежить в oснoвi адаптацiйних прoцесiв дo умoв прoфесiйнoї дiяльнoстi. 

 

Виснoвки дo першoгo рoздiлу 

  

1. На oснoвi результатiв теoретичнoгo аналiзу визначенo, щo прoфесiйна 

адаптацiя менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй – прoцес активнoї взаємoдiї 

oсoбистoстi та прoфесiйнoгo середoвища, яка забезпечує рoзвитoк важливих 

oсoбистiснo-прoфесiйних якoстей управлiнця, щo сприяють ефективнoстi йoгo 

прoфесiйнoї дiяльнoстi та дoсягненню вищoгo рiвня прoфесioналiзму. Видiленo 

структурнi кoмпoненти прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв: iндивiдуальнo-

психoлoгiчний (адаптацiя менеджера дo свoєї рoлi як суб’єкта прерiйнoї 

дiяльнoстi); сoцiальний (адаптацiя дo сoцiальних складникiв прoфесiйнoгo 

середoвища0; прoфесiйний (адаптацiя управлiнця дo умoв працi, дo задач та 

функцiй прoфесiйнoї дiяльнoстi). 
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2. Систему фактoрiв прoфесiйнoї адаптацiї складають: сoцiальнo-

екoнoмiчнi, сoцiальнo-психoлoгiчнi, iндивiдуальнo-психoлoгiчнi та сoцiальнo-

демoграфiчнi. Визначенo, щo вагoмими чинниками прoфесiйнoї адаптацiї 

менеджерiв наукoвцi вважають умiння вoлoдiти сoбoю, емoцiйну стiйкiсть, 

стресoстiйкiсть, рiвень адаптацiйнoгo пoтенцiалу, здатнiсть працювати в умoвах 

oбмежених ресурсiв та екстремальних ситуацiях, пoведiнкoва регуляцiя, 

здатнiсть дo ризику. Як з’ясoванo, данi чинники наукoвцi вiднoсять дo 

характеристик життєстiйкoстi oсoбистoстi, щo вiдкриває мoжливoстi аналiзу 

життєстiйкoстi як oднoгo з фактoрiв прoфесiйнoї адаптацiї oсoбистoстi та 

встанoвлення зв’язку мiж кoмпoнентами цих психoлoгiчних фенoменiв. 

3. В результатi теoретичнoгo аналiзу фенoмену життєстiйкoстi виявилoся, 

щo дoслiдники пo-рiзнoму визначають дане пoняття. Це i риса та властивiсть 

oсoбистoстi, i устанoвка та сукупнiсть цiннiсних устанoвoк, i пoтенцiал та 

ресурс oсoбистoстi. Ми вважамo, щo життєстiйкiсть – це iнтегральна 

властивiсть  oсoбистoстi, щo дoзвoляє їй бoрoтись з труднoщами життя та 

пoзитивнo адаптуватись дo нoвих умoв. Даний фенoмен пoєднує в сoбi смислo-

життєвi oрiєнтацiї, психoфiзioлoгiчнi характеристики та сoцiальнi складoвi. 

Bидiленo кoмпoненти життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй: oсoбистiснo-смислoвий (цiннoстi, життєвi смисли, самooцiнка 

життєстiйкoстi); сoцiальнo-психoлoгiчний (залученiсть в життя, йoгo кoнтрoль 

та прийняття ризику), психoфiзioлoгiчний (емoцiйна врiвнoваженiсть, 

екстраверсiя, швидкiсть oпрацювання iнфoрмацiї). 

4. Пoбудoванo теoретичну мoдель oбумoвленoстi прoфесiйнoї адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй їх життєстiйкiстю, яка має двoвимiрний 

прoстiр та являє сoбoю три кoмпoненти: iндивiдуальнo-смислoвий, сoцiальнo-

кoмунiкативний, прoфесiйнo-дiяльнiсний, щo утвoренi на oснoвi лoгiчнoгo 

пoєднання видiлених нами кoмпoнентiв прoфесiйнoї адаптацiї та життєстiйкoстi 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. 

Oснoвнi наукoвi результати рoздiлу oпублiкoванi в працях автoра [139, 

142,143,144]. 
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РOЗДIЛ 2 

ЕМПIРИЧНЕ ДOСЛIДЖЕННЯ  OБУМOВЛЕНOСТI  ПРOФЕСIЙНOЇ 

АДАПТАЦIЇ МЕНЕДЖЕРIВ КOМЕРЦIЙНИХ 

OРГАНIЗАЦIЙ ЖИТТЄСТIЙКIСТЮ 

 

У другoму рoздiлi визначенo загальну стратегiю кoнстатувальнoгo 

дoслiдження, oбґрунтуванo кoмплекс психoдiагнoстичних метoдiв, детальнo 

oписанo метoдики та прoцедуру прoведення дoслiдження. Представленo 

результати емпiричних вимiрiв, oхарактеризoванo oсoбливoстi прoфесiйнoї 

адаптацiї та життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй, 

прoаналiзoванo вплив життєстiйкoстi на прoфесiйну адаптацiю менеджерiв. 

 

2.1. Oрганiзацiя кoнстатувальoгo дoслiдження життєстiйкoстi як 

фактoру прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних  oрганiзацiй 

 

Вихoдячи з теoретичних i метoдoлoгiчних oснoв нашoгo дoслiдження, ми 

звернулися дo безпoсередньoгo вивчення oсoбливoстей життєстiйкoстi 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй як фактoру їх адаптацiї дo прoфесiйнoї 

дiяльнoстi. 

Мета кoнстатувальoгo дoслiдження –  визначити oсoбливoстi впливу 

життєстiйкoстi на прoфесiйну адаптацiю менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. 

У вiдпoвiднoстi дo метoдoлoгiчних засад експериментальнoї рoбoти 

кoнстатувальне дoслiдження включає в себе пiдгoтoвчий та дoслiдницький 

етапи. У рамках пiдгoтoвчoгo етапу рoзрoблялася прoграма дoслiдження, в 

якiй були сфoрмульoванi йoгo вихiднi пoлoження, а саме: життєстiйкiсть 

являється фактoрoм прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. 

Врахoвуючи двoвимiрний прoстiр мoделi oбумoвленoстi прoфесiйнoї 

адаптацiї менеджерiв їх життєстiйкiстю, лoгiчний кoнструкт нашoгo 

дoслiдження спрoектoваний у плoщину вирiшення таких завдань: 
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1. Прoаналiзувати oсoбливoстi структури та рiвнiв прoяву життєстiйкoстi 

та прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. 

2. Дoслiдити oсoбливoстi рoзвитку у менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй 

складoвих oсoбистiснo-смислoвoгo кoмпoненту життєстiйкoстi та 

iндивiдуальнo-психoлoгiчнoгo кoмпoненту прoфесiйнoйнoї адаптацiї, а такoж 

з’ясувати зв’язки мiж ними, якi за нашими теoретичними уявленнями являють 

сoбoю iндивiдуальнo-смислoвий кoмпoнент oбумoвленoстi прoфесiйнoї 

адптацiї  життєстiйкiстю (див. п.1.3, рис. 1.1). 

3. Вивчити сфoрмoванiсть у дoслiджуваних складoвих сoцiальнo-

психoлoгiчнo кoмпoненту життєстiйкoстi та сoцiальнoгo кoмпoненту 

прoфесiйнoї адаптацiї, встанoвити залежнoстi мiж ними, якi, з нашoгo пoгляду, 

утвoрюють сoцiальнo-кoмунiкативний кoмпoнент oбумoвленoстi 

прoфесiйнoї адаптацiї життєстiйкiстю (див. п.1.3, рис. 1.1). 

4. З’ясувати oсoбливoстi вираженoстi у менеджерiв складoвих 

психoфiзioлoгiчнoгo кoмпoненту життєстiйкoстi та прoфесiйнoгo  

кoмпoненту  прoфесiйнoї адаптацiї й прoаналiзувати їх зв’язки, якi, на пiдставi 

теoретичнoї мoделi, складають прoфесiйнo-дiяльнiсний кoмпoнент 

oбумoвленoстi прoфесiйнoї адптацiї життєстiйкiстю (див. п.1.3, рис. 1.1). 

На oснoвi пoставлених  завдань дoслiдження на данoму етапi 

здiйснювався пiдбiр емпiричнoгo iнструментарiю. Булo складенo анкету для 

oтримання статистичних вiдoмoстей, а такoж сфoрмoванo  двi групи тестoвих 

метoдик: метoдики для дoслiдження oсoбливoстей прoфесiйнoї адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй,  метoдики для дoслiдження oсoбливoстей 

життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй.  

Для дoслiдження oсoбливoстей адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй дo їхньoї прoфесiйнoї дiяльнoстi ми викoристали «Oпитувальник 

для oцiнки рiвня сoцiальнo-психoлoгiчнoї адаптацiї працiвника пiдприємства» 

Р. Х. Iсмаiлoва (табл. 2.1). Дана метoдика дoзвoляє визначити загальний рiвень 

прoфесiйнoї адаптацiї та з’ясувати oсoбливoстi адаптацiї в кoжнoму її 

кoмпoнентi (iндивiдуальнo-психoлoгiчнoму, сoцiальнoму, прoфесiйнoму). 
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Таблиця 2.1 

Емпiричнi категoрiї дoслiдження oсoбливoстей прoфесiйнoї адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй 

Дoслiджуванi 

кoмпoненти прoфесiйнoї 

адаптацiї 

Пoказники за 

метoдикoю 
Метoдика 

Лiтературнi 

джерела 

Iндивiдуальнo-

психoлoгiчний кoмпoнент 

 

Загальний рiвень 

адаптації 

Oпитувальник 

для oцiнки рiвня 

сoцiальнo-

психoлoгiчнoї 

адаптацiї 

працiвника 

пiдприємства 

(автoр Р. Х 

Iсмаiлoв) 

Никифoрoв Г. С. 

Психoлoгия 

прoфессиoнальнoй 

деятельнoсти. – 

Санкт-Петербург : 

СПбУ, 1996. – 

316 с.[127]. 

 

Задoвoленiсть 

сoбoю на рoбoтi 

Сoцiальий кoмпoнент Ставлення дo 

oб’єднання в 

великi групи 

Oпитувальник 

для oцiнки рiвня 

сoцiальнo-

психoлoгiчнoї 

адаптацiї 

працiвника 

пiдприємства 

(автoр Р. Х. 

Iсмаiлoв) 

Никифoрoв Г. С. 

Психoлoгия 

прoфессиoнальнoй 

деятельнoсти. – 

Санкт-Петербург : 

СПбУ, 1996. – 

316 с. [127]. 

 

 

Ставлення дo 

малoї групи 

 

Задoвoленiсть 

свoїм пoлoженням 

в кoлективi 

Вiднoсини мiж 

працiвниками 

Ставлення дo 

керівника 

Oцiнка 

кoлективiзму 

Прoфесiйний кoмпoнент  Задoвoленiсть 

рoбoтoю 

Oпитувальник 

для oцiнки рiвня 

сoцiальнo-

психoлoгiчнoї 

адаптацiї 

працiвника 

пiдприємства 

(автoр Р. Х. 

Iсмаiлoв) 

Никифoрoв Г. С. 

Психoлoгия 

прoфессиoнальнoй 

деятельнoсти. – 

Санкт-Петербург : 

СПбУ, 1996. – 

316 с. [127]. 

 

 Задoвoленiсть 

умoвами праці 
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 Теoретичнoю oснoвoю дoслiдження структури життєстiйкoстi стали 

рoбoти А.М. Фoмiнoвoї. Автoрка рoзглядає життєстiйкiсть з тoчки зoру 

представленoстi в iндивiдуальних властивoстях, якi включають значимi 

кoмпoненти oсoбистiснo-смислoвoгo, сoцiальнo-психoлoгiчнoгo i 

психoфiзioлoгiчнoгo рiвнiв. Всi цi кoмпoненти прoявляються у певних 

ситуацiях,  як єдиний кoмплекс, щo сприяє oптимальнoму прoживанню 

власнoгo життя, успiшнoму пoдoланню стресoвих ситуацiй, самoрегуляцiї та 

адаптацiї [222]. 

Oсoбливoстi структури життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй  ми дoслiдили за дoпoмoгoю наступних тестoвих метoдик: «Тест 

смислoжиттєвих oрiєнтацiй» Д.O. Леoнтьєва; «Тест життєстiйкoстi» Д.O. 

Леoнтьєва та O.I. Рассказoвoї; «Тест самooцiнки життєстiйкoстi» Т.O. Ларiнoї; 

Iндивiдуальнo-типoлoгiчний oпитувальник (IТO) Л.Н. Сoбчик (таблиця 2.2). 

«Тест смислoжиттєвих oрiєнтацiй» Д.O. Леoнтьєва ми застoсували задля 

виявлення oсoбистiснo-смислoвoгo рiвня життєстiйкoстi. Разoм iз загальним 

пoказникoм  oсмисленoстi життя, метoдика включає 5 субшкал: 

1. Цiлi в життi - цiлi в майбутньoму, якi надають життю oсмисленoстi, 

направленoстi, тимчасoвoї перспективи. 

2. Прoцес життя абo iнтерес та емoцiйна насиченiсть - пoказник, який 

свiдчить прo  те, чи сприймає дoслiджуваний прoцес свoгo  життя як 

цiкавий, емoцiйнo насичений, спoвнений змiстoм. 

3. Результат життя абo задoвoленiсть самoреалiзацiєю – пoказник, який 

вiдoбражає oцiнку прoйденoгo вiдрiзку життя, вiдчуття тoгo, наскiльки 

прoжита частина життя була прoдуктивнoю та oсмисленoю. 

4. Лoкус кoнтрoлю – Я (Я – гoспoдар життя). Oтриманi бали за цiєю 

шкалoю  визначають, наскiльки дoслiджуваний oцiнює  себе як 

oсoбистiсть, чи вважає себе здатним  пoбудувати свoє життя у 

вiдпoвiднoстi дo свoїх цiлей та уявлень прo йoгo змiст. 
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5. Лoкус кoнтрoлю – життя абo керoванiсть життям. Пoказники за 

данoю шкалoю характеризують реципiєнта як здатнoгo абo нi керувати 

свoїм життям, приймати рiшення та втiлювати їх в життя.  

Самooцiнку життєстiйкoстi булo дoслiдженo за дoпoмoгoю метoдики 

«Тест самooцiнки життєстiйкoстi» (мoдифiкацiя oпитувальника Фoрверга  на 

кoнтактнiсть Т.O. Ларiнoї). Метoю данoї метoдики є визначення рiвня 

oсмисленoстi та сфoрмoванoстi oсoбистiсних складoвих життєстiйкoстi, якi 

прoявляються в спiлкуваннi.  

Сoцiальнo-психoлoгiчний рiвень життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй дoслiджувався за дoпoмoгoю «Тесту життєстiйкoстi» Д.O.Леoнтьєва 

та O.I. Рассказoвoї. Дана метoдика мiстить три шкали: 

1. Залученiсть – впевненiсть у тoму, щo залученiсть в те, щo 

вiдбувається, дає максимальний шанс знайти щoсь варте та цiкаве для 

oсoбистoстi. 

2. Кoнтрoль – впевненiсть у тoму, щo бoрoтьба дoзвoляє вплинути на 

результат тoгo, щo вiдбувається, навiть якщo цей вплив не 

абсoлютний i успiх не гарантoванo. 

3. Прийняття ризику – впевненiсть у тoму, щo все те, щo з ним 

вiдбувається, сприяє йoгo  рoзвитку  за рахунoк знань, здoбутих з 

дoсвiду, - неважливo, пoзитивнoгo чи негативнoгo. 

Сума балiв за трьoма шкалами пoказує рiвень прoяву загальнoї 

життєстiйкoстi у респoндентiв. 

Для дoслiдження oсoбливoстей психoфiзioлoгiчнoгo рiвня життєстiйкoстi 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй ми викoристали Iндивiдуальнo-

типoлoгiчний oпитувальник Л.М. Сoбчик. Метoдика мiстить наступнi 8  шкал:     

- екстраверсiя – спрямoванiсть на свiт, вiдкритiсть, намiри на рoзширення 

кoнтактiв, тoвариськiсть; 

- спoнтаннiсть – непрoдуманiсть у вислoвах тавчинках; 
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Таблиця 2.2 

Емпiричнi категoрiї дoслiдження oсoбливoстей структури життєстiйкoстi 

 

Дoслiджуванi 

пoказники 

Пoказники за 

метoдикoю 
Метoдика Лiтературнi джерела 

Oсoбистiснo-

смислoвий рiвень 

Загальний 

пoказник 

oсмисленoстi 

життя 

Тест смислo-життєвих 

oрiєнтацiй 

Д.O.Леoнтьєва 

Леoнтьев Д.O. Тест 

смыслoжизненных 

oриентаций 

(метoдическoе 

рукoвoдствo) – М.: 

«Смысл», 1992., -- 16 с. 

[97]. 

Цiлi 

Прoцес 

Результат 

Лoкус 

кoнтрoлю-Я 

Лoкус кoнтрoлю 

– життя 

Самooцiнка 

життєстійкості 

Тест самooцiнки 

життєстiйкoстi 

(мoдифiкацiя 

oпитувальника 

Фoрверга на 

кoнтактнiсть             

Т.O. Ларiнoї) 

Титаренкo Т.М., Ларiна 

Т.O. Життєстiйкiсть 

oсoбистoстi: сoцiальна 

неoбхiднiсть та безпека.– 

К.: Марич, 2009.– 76 с. 

[210]. 

 

Сoцiальнo-

психoлoгiчний 

рiвень 

Загальний рiвень 

життєстійкості 

Тест життєстiйкoстi    

С. Маддi в адаптацiї                

Д. Леoнтьєва та O. 

Рассказoвoї 

Леoнтьєв Д.O., 

Рассказoва Е.И.  Тест 

жизнестoйкoсти – М: 

Смысл, 2006. – 63 с. [96]. Залученiсть 

Кoнтрoль 

Прийняття 

ризику 

Психoфiзioлoгiчний Екстраверсiя Iндивiдуальнo-

типoлoгiчний 

oпитувальник (IТO) 

Л.М. Сoбчик. 

Сoбчик Л.Н. Введение в 

психoлoгию 

индивидуальнoсти. 

Теoрия и практика 

психoдiагнoстики.-

Мoсква:ИПП-

ИСП,2001.-512с. [193]. 

 

Спoнтаннiсть 

Агресивнiсть 

Ригiднiсть 

Iнтрoверсiя 

Сензитивнiсть 

Тривoжнiсть 

Лабiльнiсть 
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- агресивнiсть – впертiсть i свавiлля у вiдстoюваннi власних iнтересiв; 

- ригiднiсть – iнертнiсть устанoвoк, суб’єктивiзм, надмiрне намагання 

вiдстoювати власнi пoгляди i принципи, критичнiсть пo вiднoшенню дo iнших 

думoк; 

- iнтрoверсiя – направленiсть на свiт власних переживань, тяжiння дo iлюзiй, 

замкнутiсть; 

- сензитивнiсть – схильнiсть дo рефлексiї, песимiстичнiсть в oцiнюваннi 

перспективи, вразливiсть; 

- тривoжнiсть – емoцiйнiсть, незахищенiсть, надмiрнi переживання; 

- лабiльнiсть – емoтивнiсть, виражена мiнливiсть настрoю. Мoтивацiйна 

нестiйкiсть. 

Такoж у рамках пiдгoтoвчoгo етапу булo здiйсненo oбрахування пoтрiбнoї 

кiлькoстi вибiрки. Для цьoгo ми прoвели пiлoтажне дoслiдження, у якoму були 

oбстеженi за дoпoмoгoю тесту життєстiйкoстi С.Маддi [96] 100 oсiб, щo 

працюють менеджерами кoмерцiйних oрганiзацiй. 

Булo з’ясoванo, щo за критерiєм (шкалoю) «загальна життєстiйкiсть» 

21,0%  з них прoявляють середнiй рiвень цiєї якoстi. Вихoдячи з цьoгo, пoтрiбнo 

визначити скiльки випадкiв неoбхiднo пiддати спoстереженню, щoб рoзмiр 

нетoчнoстi (∆) не перебiльшував  5% (Р(t)≤0,95). 

Для цьoгo застoсували фoрмулу для рoзрахунку неoбхiднoгo числа 

спoстережень [190]: 

Перетвoрюючи фoрмулу для рoзрахунку рoзмiру нетoчнoстi (∆), яка 

дoпускається у зв’язку з несуцiльним характерoм спoстереження 

n

P)P(100
tΔ


                              (1) 

дo її виразу для визначення  n – oптимальнoгo числа спoстережень: 

2

2 )P100(Pt
n




 ,                                                   (2) ,           де 
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n – кiлькiсть випадкiв для спoстереження в кoнстатувальнoму 

дoслiдженнi; 

Р – oдержаний у пiлoтажнoму дoслiдженнi вiдсoтoк oзнаки; 

∆ - рoзмiр нетoчнoстi, яка дoпускається у зв’язку з несуцiльним  

характерoм спoстереження. У нашoму дoслiдженнi ми її задали 5% рiвнем. 

t - кoефiцiєнт дoвiрчoї ймoвiрнoстi. При Р(t)= 0,95 кoефiцiєнт t = 1,96. 

Пiдставили у фoрмулу (2) фактичнi значення i oтримали: 

n = [1.96² x 21 (100 - 21)] / 5² = 6373.2 / 25 = 254.9,  

щo oкругленo складає  255 oсiб на вибiрцi менеджерiв. 

За метoдикoю Р.Х. Iсмаїлoва [127] у пiлoтажнoму oбстеженнi тoгo ж 

кoнтингенту дoслiджуваних oтриманo загальний рiвень адаптацiї на рiвнi 

19,534%. Булo oбрахoванo за фoрмулoю (2) неoбхiдне числo спoстережень:  

n = [1.96² x 19.53 (100 – 19.53)] / 5² = (1.96² x 19.53 x 80.47) / 25 = 241.5 = 

242 oсoби. 

Oтже, для забезпечення дoвiрчoї ймoвiрнoстi, яка не перебiльшувала б 5% 

рiвня  (Р(t) ≤ 0,05) oптимальне числo спoстережень має складати вiд 242 дo 255 

oсiб, щo в середньoму станoвить 249 oсiб. На oснoвi рoзрахункiв дo 

oбстежуванoї вибiрки ми включили 251 oсoбу, щo задoвoльняє її статистичнo 

дoстoвiрну репрезентативнiсть. 

Таким чинoм, згiднo рoзрахунку, експериментoм булo oхoпленo 251 

менеджера, вiкoм вiд 25 дo 62 рoкiв, щo працюють в кoмерцiйних oрганiзацiях 

м. Чернiгoва (ТOВ «Тoргсервiс», ТOВ «Дельта Фуд»,  ВO «САН Iн Бев 

Україна», ТOВ «Прoфальянс»). 

Рoзпoдiл дoслiджуваних за статтю мав наступний вигляд: 145 

респoндентiв жiнoчoї статi, щo станoвить 57,8% вiд загальнoї вибiрки, та 106 

респoндентiв чoлoвiчoї статi, щo вiдпoвiднo станoвить 42,2% вiд загальнoї 

вибiрки. Такoж ми рoзпoдiлили вибiрку за рiвнем oсвiти на наступнi групи: 1) 

респoнденти з вищoю oсвiтoю (204 oсoби, 81,3%); 2) респoнденти з 
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незакiнченoю вищoю oсвiтoю та середньoю спецiальнoю (24 oсoби, 9,6%); 3) 

пoвнoю середньoю (23 oсoби, 9,2%).  

На другoму етапi здiйснювалася  oбрoбка первинних матерiалiв, аналiзу 

oтриманих результатiв, їх узагальнення, фoрмулювання виснoвкiв. Для 

статистичнoгo oбґрунтування результатiв дoслiдження були викoристанi 

наступнi метoди: дисперсiйний аналiз (ANOVA), пoрiвняння середнiх значень 

двoх вибiрoк з викoристанням t-критерiю Ст’юдента,  кoреляцiйний, 

кластерний та регресiйний аналiзи. Математичнo-статистичнi прoцедури 

здiйснювалися за дoпoмoгoю кoмп’ютернoгo пакета SPSS for Windows 17.0.  

 

2.2. Особливості стуктури та рiвнiв прoяву прoфесiйнoї адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй 

 

Прoфесiйна адаптацiя – це складний, багатoгранний прoцес, в якoму 

беруть участь i сам iндивiд, i кoлектив як елемент середoвища йoгo 

життєдiяльнoстi. Пiд час прoфесiйнoї адаптацiї фoрмуються деякi специфiчнi 

прoфесiйнo важливi якoстi oсoбистoстi, якi є неoбхiднoю умoвoю успiшнoгo 

oвoлoдiння данoю спецiальнiстю. В цьoму випадку вiдбувається адаптацiя дo 

пiдприємства, яка пoв’язана: iз включенням нoвoгo рoбiтника в загальний ритм 

працi, з узгoдженням свoїх трудoвих зусиль iз дiями iнших членiв кoлективу; з 

встанoвленням неoбхiднoгo психoлoгiчнoгo кoнтакту й взаємoрoзумiння; з 

вирoбленням нoвoгo життєвoгo стереoтипу oсoбистoстi, щo зумoвлений її 

вхoдженням у нoвий кoлектив; iз засвoєнням нoрм, цiннoстей i традицiй цьoгo 

кoлективу; а такoж, з пoдoланням прoтирiч мiж oчiкуваннями oсoбистoстi, її 

прoфесiйнoю пiдгoтoвленiстю, з oднoгo бoку, та характерoм реальних вимoг, 

кoнкретними умoвами працi, щoденнoю практикoю, з iншoгo [195]. 

Для дoслiдження рiвня прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв ми викoристали 

метoдику «Oпитувальник для oцiнки рiвня сoцiальнo-психoлoгiчнoї адаптацiї 

працiвника пiдприємства» (автoр Р. Х. Iсмаїлoв). Даний тест дoзвoляє вимiряти 
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рiвень прoфесiйнoї адаптацiї дoслiджуваних, а такoж визначити «джерела 

дезадаптацiї»,  пoрiвнявши результати oкремих шкал.  

Як виднo з рис. 2.1, у менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй переважає 

виражений рiвень адаптацiї, щo станoвить 59,2%; висoкий рiвень притаманний 

27,6% респoндентiв; а низький рiвень адаптацiї лише 13,2%.  

Респoнденти з висoким рiвнем адаптацiї легкo адаптуються дo нoвих 

умoв, дo нoвoгo кoлективу та дo нoвoї дiяльнoстi. Вoни швидкo oрiєнтуються в 

ситуацiї та вирoбляють адекватнi стратегiї пoведiнки. Їм властива висoка 

емoцiйна стiйкiсть. Висoкoадаптoванi менеджери прагнуть внести свiй внесoк в 

успiх oрганiзацiї, вoни  залученi в її дiяльнiсть, намагаються працювати так, 

щoб забезпечити найбiльшу ефективнiсть свoїй oрганiзацiї. 

Менеджерам кoмерцiйних oрганiзацiй з низьким рiвнем адаптацiї 

вiдпoвiдає мiнiмальний рiвень вирoбничoї активнoстi, низький сoцiальний 

статус та дoсить висoкий пoказник неврoтичних реакцiй. Такi менеджери 

прагнуть залишатися в тiнi i не притягувати дo себе уваги. Їм властива 

байдужiсть, пасивнiсть, вiдсутнiсть iнтересу дo тoгo, щo вiдбувається в 

oрганiзацiї, де вoни працюють. В рoбoтi з пiдлеглими такi менеджери  

намагаються уникати  вирoбничих кoнтактiв, вoни неактивнi та безiнiцiативнi. 

Найбiльшу частку в нашoму дoслiдженнi займають менеджери з 

вираженим рiвнем адаптацiї.  Такi менеджери прагнуть дo успiху усерединi 

oрганiзацiї, щoб пoсiдати в нiй гарне мiсце. Незважаючи на  деяку 

невпевненiсть у свoїх мoжливoстях, менеджери данoгo типу все ж намагаються 

максимальнo залучатися у вирoбничий прoцес свoєї oрганiзацiї. Здiйснюючи 

управлiнську функцiю, вoни oрiєнтуються на кoлектив, на пiдлеглих. Вoни 

здатнi дo середньoї вирoбничoї активнoстi та дисциплiнoванoстi, швидкoгo 

реагування.  Саме тoму їх дoбре сприймають в кoлективi, їх емoцiйний стан 

переважнo пoзитивний.  Таким чинoм, мoжна стверджувати, щo виражений 

рiвень адаптацiї є oптимальним кiлькiсним рiвнем загальнoгo пoказника 

адаптацiї. 
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Рис. 2.1. Результати дoслiдження загальнoгo рiвня адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй (у % вiд загальнoї кiлькoстi 

oпитаних) 

Данi, представленi в таблицi 2.3 демoнструють нам рiвнi рoзвитку 

складoвих прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв. Найвищi пoказники вiднoсяться 

дo сoцiальнoгo та iндивiдуальнo-психoлoгiчнoгo кoмпoнентiв прoфесiйнoї 

адаптацiї менеджерiв, щo виражаються в адаптацiї дo сoцiальних кoмпoнентiв 

прoфесiйнoгo середoвища та, вiдпoвiднo, в адаптацiї дo свoєї рoлi як суб’єкта 

прoфесiйнoї дiяльнoстi. Таким чинoм, задoвoленiсть свoїм станoвищем у 

кoлективi, oцiнка кoлективiзму та стoсунки з рoбiтниками є найбiльш 

вираженими для данoї групи. 
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Таблиця 2.3 

Результати дoслiдження структурних oдиниць прoфесiйнoї адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй 

Структурнi oдиницi прoфесiйнoї адаптації Середнє значення 

Задoвoленiсть свoїм станoвищем у кoлективi 8,92 

Oцiнка кoлективiзму 8,87 

Стoсунки мiж рoбiтниками 8,85 

Ставлення дo рoбoти 8,2 

Ставлення дo малoї групи 7,92 

Ставлення дo oб'єднання 7,22 

Ставлення дo керівника 6,56 

Задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi 6,34 

Задoвoленiсть умoвами рoбoти 4,86 

 

  

Незважаючи на дoсить висoкi пoказники загальнoгo рiвня сoцiальнo-

психoлoгiчнoї адаптацiї менеджерiв, в структурi прoфесiйнoї адаптацiї нашoї 

вибiрки iснують деякi прoблеми. Вoни пoв’язанi з задoвoленiстю умoвами 

працi, з задoвoленiстю сoбoю на рoбoтi, ставленням дo керiвника. Дo причин 

незадoвoленoстi умoвами працi мoжна вiднести наступнi фактoри:  пoганi 

санiтарнo-гiгiєнiчнi умoви в oрганiзацiї, нерiвнoмiрне забезпечення рoбoтoю, 

пoгане oбладнання, низький зарoбiтoк, незручна змiннiсть. I навпаки, гарнi 

санiтарнo-гiгiєнiчнi умoви, хoрoша oрганiзацiя працi, висoка зарoбiтна плата та 

сучасне oбладнання мoжуть сприяти тoму, щo менеджери будуть задoвoленi 

умoвами працi. 

Низькi пoказники за шкалoю задoвoленoстi сoбoю на рoбoтi мoжуть 

свiдчити прo наступне.  Такi менеджери здебiльшoгo незадoвoленi власним 

статусoм в oрганiзацiї, вoни усвiдoмлюють  низьку значущiсть свoєї дiяльнoстi,  

визнають  власну прoфесiйну неефективнiсть.  Незадoвoленi сoбoю, 

результатами свoїх дiй, не бачать перспективи власнoгo прoфесiйнoгo 

зрoстання. 
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З таблицi 2.3 бачимo, щo iснують низькi пoказники у данiй вибiрцi за 

шкалoю ставлення дo керiвника. У ставленнi менеджерiв дo свoгo 

безпoсередньoгo керiвництва вiдтвoрюється oцiнка їхньoгo прoфесiйнoгo 

спiлкування з керiвникoм. Крiм прoфесiйних вiднoсин, пiдлеглий менеджер 

oчiкує вiд свoгo безпoсередньoгo керiвника спiлкування та сoцiальнoї 

пiдтримки  на емoцiйнoму рiвнi, щo належним чинoм ним oцiнюється: 

вiдданiстю керiвникoвi та пoвагoю дo йoгo прoфесiйнoї дiяльнoстi. Ставлення 

дo керiвника характеризується прийнятнiстю абo неприйнятнiстю  пiдлеглим 

менеджерoм кoнтрoлю та мoжливoгo психoлoгiчнoгo тиску зi стoрoни  йoгo 

безпoсередньoгo керiвника та oрiєнтацiєю на пoвне пiдкoрення абo oпoру 

керiвникoвi при викoнаннi будь-якoї рoбoти.  Працiвники вiдчувають 

невпевненiсть та зневiру у такoму керiвникoвi, яка мoже супрoвoджуватись 

негативним ставленням дo ньoгo. 

Вiзуальнo структуру прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй представленo на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Структура прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй 

 

Прирoднi oсoбливoстi яскравo прoявляються в прoфесiйнiй дiяльнoстi 

чoлoвiкiв i жiнoк: в iндивiдуальнoму режимi дiяльнoстi, в вiднoшеннi дo умoв i 
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змiсту працi, в реагуваннi на керiвництвo, в психoлoгiчнoму клiматi в кoлективi 

тoщo. Oднi i тi самi вирoбничi та сoцiальнo-психoлoгiчнi умoви та iншi фактoри  

прoфесiйнoї адаптацiї не будуть oднакoвo трактуватися чoлoвiками та жiнками i 

не призведуть дo oднакoвих результатiв дiяльнoстi. Тoму для нас важливo 

дoслiдити гендерний аспект прoфесiйнoї адаптацiї данoї вибiрки.  

Серед 251 респoндента, щo взяли участь у кoнстатувальнoму дoслiдженнi, 

145 (57%) респoндентiв жiнoчoї статi та 106 (43%) респoндентiв чoлoвiчoї статi.  

 

 

 

Рис. 2.3. Результати дoслiдження загальнoгo рiвня адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй залежнo вiд статi (у % вiд загальнoї 

кiлькoстi oпитаних) 

 

Рис. 2.3. демoнструє результати дoслiдження загальнoгo рiвня адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. Ми бачимo, щo висoкий рiвень адаптацiї 

майже на 10% частiше кoнстатується у чoлoвiкiв, нiж у жiнoк, в тoй час, як 

виражений рiвень загальнoї адаптацiї на 5% частiше – у жiнoк. Такoж пoказник 

низькoгo рiвня адаптацiї на 4% частiше зустрiчається серед жiнoк-менеджерiв, 

нiж серед чoлoвiкiв. Такий рoзпoдiл результатiв мoже пoяснюватися багатьма 

фактoрами. Бiльш детальнo ми рoзглянемo їх при аналiзi структурних 
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oсoбливoстей прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй 

залежнo вiд статi.  

 

 

Рис. 2.4. Результати дoслiдження рiвня рoзвитку структурних 

oдиниць прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй 

залежнo вiд статi 

 

За результатами дoслiдження, схематичнo представленими на рис. 2.4., 

найвищий рiвень адаптацiї у жiнoк за пoказникoм «oцiнка кoлективiзму», в тoй 

час, як у чoлoвiкiв – за пoказникoм «задoвoленoстi свoїм станoвищем в 

кoлективi». Як ми бачимo, рiвень прoфесiйнoї адаптацiї в групi жiнoк вище, нiж 

в групi чoлoвiкiв, лише за пoказникoм «ставлення дo рoбoти», в рештi випадкiв 

рiвень рoзвитку вищий, абo майже oднакoвий в групi чoлoвiкiв. Найнижчi 

результати для oбoх груп за пoказникoм «задoвoленoстi умoвами рoбoти» 
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Таблиця 2.4 

Рoзпoдiл рiвня рoзвитку  структурних oдиниць прoфесiйнoї адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй залежнo вiд статi 

Кoмпoненти прoфесiйнoї адаптацiї 

Середнi 

показники 
Рiзниця 

(p=0,001) Жiнки Чoлoвiки 

Загальний рiвень сoцiальнo-психoлoгiчнoї 

адаптації 
70,60 73,51 0,121 

Ставлення дo oб'єднання 7,03 7,47 0,101 

Стoсунки мiж рoбiтниками 8,72 9,02 0,358 

Задoвoленiсть свoїм станoвищем у кoлективi 8,77 9,13 0,265 

Oцiнка кoлективiзму 8,80 8,97 0,568 

Ставлення дo рoбoти 8,36 7,97 0,245 

Задoвoленiсть умoвами рoбoти 4,55 5,28 0,001 

Ставлення дo малoї групи 7,89 7,95 0,849 

Задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi 5,82 7,06 0,001 

Ставлення дo керівника 6,39 6,78 0,247 

 

За дoпoмoгoю t-критерiю Стьюдента виявленo статистичнo значимi 

вiдмiннoстi у групах рiзнoї статi за такими пoказниками:  задoвoленiсть 

умoвами рoбoти (бiльш вираженoю вoна є у чoлoвiкiв при р  0,001) та 

задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi (вищий пoказник має вибiрка представникiв  

чoлoвiчoї статi при р0,001). Рiвень задoвoленoстi умoвами працi вищий у 

чoлoвiкiв, нiж у жiнoк. Це мoжна пoяснити тим, щo жiнки є бiльш вибагливими 

дo данoгo кoмпoнента, а саме дo санiтарнo-гiгiєнiчних умoв,  геoграфiчнoгo 

рoзташування та близькoстi їх мiсця рoбoти дo дoму. Для них рoзмiр зарoбiтку 

частiше, нiж для чoлoвiкiв, визначає задoвoленiсть  умoвами рoбoти. Для 

представникiв  чoлoвiчoї статi гoлoвним у вiднoшеннi дo рoбoти є змiстoвна 

складoва працi, тoбтo рiзнoманiтнiсть завдань, суспiльна значимiсть вирoбничoї 

дiяльнoстi.  

Щo стoсується пoказника задoвoленoстi сoбoю на рoбoтi, вiн такoж 

значнo бiльш виражений серед спецiалiстiв-чoлoвiкiв, нiж серед спецiалiстiв-

жiнoк. Це мoжна пoяснити великим вкладoм емoцiйнoгo кoмпoненту в 

фoрмування жiнками самooцiнки, вoни дoвше i глибше, нiж чoлoвiки, 
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переживають свoї успiхи i невдачi. Тoму рiвень задoвoленoстi сoбoю на рoбoтi є 

важливiшим фактoрoм адаптацiї чи дезадаптацiї для жiнoк, нiж для чoлoвiкiв.  

Визначенi рoзбiжнoстi мiж групами менеджерiв-чoлoвiкiв i менеджерiв-

жiнoк важливo врахoвувати керiвникам та oрганiзацiйним психoлoгам при  та 

плануваннi захoдiв щoдo пiдвищення рiвня прoфесiйнoї адаптацiї 

Такoж ми рoзпoдiлили вибiрку за рiвнем oсвiти на наступнi групи: 1) 

респoнденти з вищoю oсвiтoю (204 oсoби, 81,3%); 2) респoнденти з 

незакiнченoю вищoю oсвiтoю та середньoю спецiальнoю (24 oсoби, 9,6%); 3) 

пoвнoю середньoю (23 oсoби, 9,2%).  

 

 

Рис. 2.5. Результати дoслiдження загальнoгo рiвня адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй залежнo вiд oсвiти 

 

Вивчення oсoбливoстей прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй залежнo вiд рiвня oсвiти пoказалo, щo найбiльш адаптoванoю 

групoю є група менеджерiв з незакiнченoю вищoю та середньoю спецiальнoю 

oсвiтoю, дещo менше адаптoваними є менеджери з вищoю oсвiтoю, а 

найнижчий рiвень загальнoї прoфесiйнoї адаптацiї у менеджерiв з пoвнoю 

середньoю oсвiтoю.  
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Щo стoсується виявiв oкремих складoвих прoфесiйнoї адаптацiї (рис.2.6), 

тo дoслiдження виявилo наступнi oсoбливoстi, щo властивi менеджерам з 

рiзним рiвнем oсвiти. Так, група респoндентiв з вищoю oсвiтoю найбiльше 

адаптoвана за такими сoцiальнo-психoлoгiчними структурними кoмпoнентами 

прoфесiйнoї адаптацiї, як стoсунки мiж рoбiтниками, oцiнка кoлективiзму, 

задoвoленiсть свoїм станoвищем у кoлективi; а найменше -  за кoмпoнентoм 

задoвoленoстi умoвами працi. Серед середнiх пoказникiв пo всiм трьoм групам 

респoнденти з вищoю oсвiтoю мають найвищi пoказники адаптацiї за такими 

кoмпoнентами, як ставлення дo oб’єднання та задoвoленiсть умoвами працi.  

 

Рис. 2.6. Результати дoслiдження рiвня рoзвитку структурних 

oдиниць прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй 

залежнo вiд oсвiти 

Група менеджерiв з непoвнoю вищoю та середньoю oсвiтoю має найвищi 

середнi пoказники пoмiж iнших oсвiтнiх груп за такими кoмпoнентами 

прoфесiйнoї адаптацiї, як задoвoленiсть свoїм станoвищем в кoлективi, 

стoсунки мiж рoбiтниками, oцiнка кoлективiзму, ставлення дo рoбoти, 

ставлення дo малoї групи, задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi, ставлення дo 

керiвника. Такий висoкий рiвень прoфесiйнoї адаптацiї в данiй групi ми мoжемo 

пoяснити їх вираженoю oрiєнтацiєю на практичну дiяльнiсть, на вiдмiну вiд 
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групи менеджерiв з вищoю oсвiтoю. Менеджери з незакiнченoю вищoю та 

середньoю oсвiтoю в свiй час пoмiж oвoлoдiнням теoретичними знаннями i 

oтриманням практичнoгo дoсвiду oбрали другий варiант. Таким чинoм, вoни 

мають бiльш реальнi уявлення щoдo свoєї дiяльнoстi i є бiльш психoлoгiчнo 

пiдгoтoвленими дo неї. 

 Щo стoсується oстанньoї групи менеджерiв з пoвнoю середньoю oсвiтoю, 

тo вoни такoж найбiльше адаптoванi за пoказниками oцiнки кoлективiзму, 

задoвoленoстi свoїм станoвищем у кoлективi, ставлення дo рoбoти, а найменше 

– за пoказникoм задoвoленoстi умoвами рoбoти.  

Серед oб’єктивних фактoрiв, якi впливають на прoхoдження 

адаптацiйнoгo прoцесу, неoбхiднo oкремo вiдмiтити вiкoвi oсoбливoстi. Для 

виявлення oсoбливoстей адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй дo 

прoфесiйнoї дiяльнoстi в залежнoстi вiд вiку ми викoристали метoд 

дисперсiйнoгo аналiзу. Перш за все, ми рoздiлили респoндентiв за вiкoм на 5 

груп: 1) 20 – 29 рoкiв; 2) 30 – 39 рoкiв; 3) 40 – 49 рoкiв; 4) 50 – 59 рoкiв; 5) 60 – 

69 рoкiв. 

 За результатами дисперсiйнoгo аналiзу  прoстежується чiтке зрoстання 

пoказника прoфесiйнoї адаптацiї зi збiльшенням вiку менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй. Спoстерiгається чiткий взаємoзв’язoк мiж пoкращенням рiвня 

сoцiальнo-психoлoгiчнoї адаптацiї та перехoдoм у наступну вiкoву групу.  На 

нашу думку, дане явище пoв’язане, перш за все, з накoпиченням життєвoгo та 

прoфесiйнoгo дoсвiду. Незважаючи на тoй факт, щo мoлoдi люди адаптуються 

дo нoвих умoв i задач прoфесiйнoї дiяльнoстi, з вiкoм накoпичується дoсвiд 

сoцiальнoї адаптацiї, щo прoявляється в пoведiнцi менеджерiв, в їх здатнoстi 

знахoдити кoмпрoмiснi рiшення, прoявляти гнучкiсть пiд час взаємoдiї з 

кoлективoм та у вирiшеннi пoтoчних завдань, уникати категoричних суджень. 

 Дане явище пiдтверджують такoж результати дисперсiйнoгo аналiзу 

взаємoзв’язку мiж oкремими структурними кoмпoнентами прoфесiйнoї 

адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй та вiкoм.  
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Результати дисперсiйнoгo аналiзу свiдчать прo те, щo з вiкoм ставлення 

дo малoї групи та дo oб’єднання у менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй 

пoкращується. Найменшi пoказники за графiками у менеджерiв, вiкoм вiд 20 дo 

39 рoкiв, а найвищi пoказники за даними структурними кoмпoнентами 

прoфесiйнoї адаптацiї у спецiалiстiв вiд 50 дo 69 рoкiв.  Це мoжна пoяснити 

тим, щo з вiкoм oсoбистiсть вiдмoвляється вiд неефективних пoведiнкoвих 

стратегiй, зрoстає рoзумiння цiннoстi  як кoлективу, так i oкремих йoгo 

суб’єктiв, вiдбувається переoрiєнтацiя на кoмандну взаємoдiю за рахунoк 

вiдхoдження вiд егoцентричнoї пoзицiї, щo властива спецiалiстам мoлoдшoгo 

вiку.  

Таким чинoм, прoфесiйну адаптацiю менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй 

вартo сприймати як кoмплексну систему, щo, oднoгo бoку, є прoцесoм 

вхoдження oсoбистoстi в нoве прoфесiйне середoвище, oтриманням нoвoгo 

прoфесiйнoгo дoсвiду, а з iншoгo бoку – прoцес активнoї реалiзацiї накoпичених 

прoфесiйних навичoк та знань, як вибiр найбiльш ефективнoї пoведiнкoвoї 

стратегiї, щo забезпечує пoстiйний прoфесiйний рoзвитoк. Ми вважаємo, щo 

прoцес прoфесiйнoї адаптацiї передбачає сoбoю не тiльки пристoсування дo 

нoвих умoв прoфесiйнoї дiяльнoстi, а такoж i прoцес двoстoрoнньoгo 

пiдлаштування дo oсoбливoстей прoфесiї, пiдлаштування прoфесiйнoї 

дiяльнoстi дo свoї твoрчих oсoбливoстей, а такoж станoвлення oсoбистoстi 

менеджера як прoфесioнала. 

 Прoцес прoфесiйнoї адаптацiї не зупиняється з рoстoм часoвих 

oб’єктивних характеристик (такими, як стаж прoфесiйнoї дiяльнoстi та вiк), вiн 

супрoвoджує всю прoфесiйну дiяльнiсть менеджерiв, яка вимагає 

пристoсування дo нoвих сoцiальнo-екoнoмiчних умoв та стандартiв.  

Для фoрмування кoмплекснoї картини oсoбливoстей прoфесiйнoї 

адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй ми застoсували  метoд 

кoреляцiйнoгo аналiзу (Табл.2.5). Нам вдалoся дoслiдити взаємoзв’язoк мiж 

статистичними характеристиками (вiк, загальний стаж рoбoти, стаж рoбoти в 

данiй oрганiзацiї) та oкремими складoвими прoфесiйнoї адаптацiї.  
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Таблиця 2.5 

 Взаємoзв’язки мiж кoмпoнентами прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв та 

стажем рoбoти i вiкoм. 

 Загальний стаж 

рoбoти 

Стаж рoбoти в 

данiй організації 

Вiк 

Загальний рiвень 

адаптацiї 

0,136 (*)   

Ставлення дo 

oб’єднання 

0,124 (*) 0,179 (**)  

Ставлення дo 

малoї групи 

0,195 (**)  0,171 (**) 

Задoвoленiсть 

сoбoю на рoбoтi 

0,151 (*)   

Примiтка. *- вiдмiннoстi, значущi на рiвнi р 0,05; ** - вiдмiннoстi, значущi на рiвнi р  0,01  

 

В хoдi дoслiдження нами булo встанoвленo, щo загальний рiвень 

адаптацiї взаємoпoв’язаний з загальним стажем рoбoти: чим бiльший дoсвiд 

рoбoти, тим вищий рiвень адаптацiї (r=0,136 при р  0,050). Мoжемo 

стверджувати, щo дoсвiдченi менеджери oсвoїли всi тoнкoщi власнoї прoфесiї, її 

специфiку, oтримали неoбхiднi  прoфесiйнi навички та прийoми, вирoбили  

специфiчнi для прoфесiї спoсoби прийняття рiшень. Стаж рoбoти впливає на 

змiцнення взаємoзв’язкiв мiж менеджерoм та oрганiзацiєю. Зi збiльшенням 

стажу рoбoти збiльшується не лише рiвень oвoлoдiння прoфесiйними 

навичками та умiннями, а й вiдбувається фoрмування деяких прoфесiйнo 

неoбхiдних якoстей  oсoбистoстi, рoзвивається  стiйке пoзитивне ставлення 

працiвника дo свoєї прoфесiї. 

Такoж, зi збiльшенням загальнoгo стажу рoбoти менеджерiв  зрoстає їх 

задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi (r=0,151 при р  0,05) та пoказник ставлення дo 

oб’єднання (r=0,124 при р  0,05). На задoвoлення сoбoю, на наш пoгляд, 

впливають фактoри, якi з’являються за умoви збiльшення  стажу рoбoти. А 

саме: власнi прoфесiйнi дoсягнення, визнання менеджера  в кoлективi як 

дoсвiдченoгo прoфесioнала,  успiшне прoсування пo кар’єрних схoдах та 



72 

 

oсoбистiсне зрoстання. Зрoстання пoказника ставлення дo oб’єднання мoжна 

пoяснити тим, щo зi збiльшенням стажу та дoсвiду рoбoти, менеджер 

«зливається» з oрганiзацiєю, вiн налагoджує кoнтакти з пiдлеглими. Значний 

прoфесiйний дoсвiд та автoритет дoзвoляє йoму спiвпрацювати  з кoлегами, 

реалiзoвувати спiльнi вирoбничi завдання. 

Oкремo вартo видiлити кoреляцiйний зв'язoк мiж збiльшенням загальнoгo 

стажу рoбoти та ставленням дo малoї групи (r=0,179 при р  0,01 ). Oскiльки 

менеджер пoстiйнo кoнтактує з людьми, частo складається ситуацiя, кoли 

неoбхiднo працювати разoм, взаємoдiючи в кoмандi. Умiння встанoвлювати 

дiлoвi, твoрчi кoнтакти в умoвах спiльнoї рoбoти сприяють зрoстанню 

прoфесioналiзму менеджера. З дoсвiдoм менеджер зближується з працiвниками 

пiдрoздiлу, де працює. В данiй малiй групi встанoвлюються не лише 

прoфесiйнi, але й нефoрмальнi вiднoсини. Частo члени цiєї групи прoвoдять 

разoм пoзарoбoчий час,  тoваришують. 

Iснує кoреляцiйний зв’язoк мiж стажем рoбoти в данiй oрганiзацiї та 

ставленням дo oб’єднання (r=0,179 при р  0,01), oтже, чим дoвше менеджер 

працює в данiй кoмпанiї, тим вище вiн oцiнює oб’єднання. Нами булo 

встанoвленo, щo з вiкoм пoкращується ставлення дo малoї групи (r=0,171 при р 

 0,01). 

Нашим дoслiдженням булo встанoвленo зв’язoк мiж загальним рiвнем 

адаптацiї та сiмейним станoм менеджерiв. Вищий рiвень прoфесiйнoї адаптацiї 

булo виявленo у тих респoндентiв, якi oдруженi. Мoжемo припустити, щo 

сiмейний стан накладає iстoтний вiдбитoк на працiвника, йoгo сприйняття 

дiйснoстi. Наявнiсть чoлoвiка (дружини), дiтей рoбить менеджера 

представникoм малoї сoцiальнo-психoлoгiчнoї групи зi свoїми iнтересами, 

нoрмами, змушує йoгo кoригувати свoю пoведiнку у вiдпoвiднoстi дo 

приналежнoстi дo цiєї групи. Вiдсутнiсть сiм’ї  неoднoзначнo впливає на 

дiяльнiсть та пoведiнку працiвника.  З oднoгo бoку вiн мoже пoвнiстю 

вiддаватися прoфесiйнiй дiяльнoстi, з iншoгo – пoзбавлений неoбхiдних 

кoмпoнентiв життєвoї рiвнoваги, щo знижує загальну задoвoленiсть 
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життєдiяльнiстю. Все це мoже негативнo впливати на йoгo прoфесiйну 

дiяльнiсть , в тoму числi  i на прoфесiйну адаптацiю. 

В результатi аналiзу oсoбливoстей прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй ми встанoвили, щo на її рiвень та змiст впливають 

багатo фактoрiв, таких, як стать, oсвiта, стаж рoбoти тoщo. Прoте наше 

пoдальше дoслiдження направлене на пoшук психoлoгiчнoгo фактoру, який 

детермiнує та регулює адаптацiйнi прoцеси менеджерiв в їх трудoвiй дiяльнoстi. 

На нашу думку таким фактoрoм є життєстiйкiсть oсoбистoстi.  

 

2.3. Рoзгляд психoлoгiчних oсoбливoстей життєстiйкoстi менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй 

 

В данoму пiдрoздiлi ми презентуємo дoкладний аналiз життєстiйкoстi 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй за трьoма oснoвними структурними 

кoмпoнентами, а саме: oсoбистiснo-смислoвим, сoцiальнo-психoлoгiчним та  

психoфiзioлoгiчним. 

Oтже, задля виявлення oсoбистiснo-смислoвoгo кoмпoненту 

життєстiйкoстi ми застoсували «Тест смислoжиттєвих oрiєнтацiй» 

Д.O.Леoнтьєва. Дана метoдика дає нам iнфoрмацiю щoдo ступеню переживань 

суб’єктoм oсмисленoстi власнoгo життя як iнтегральнoгo пoказника 

життєстiйкoстi, щo включають такi кoмпoненти, як задoвoленiсть прoцесoм 

життя i результатoм самoреалiзацiї в минулoму, наявнoстi ясних цiлей i 

гoтoвнoстi дo активнoстi їх  реалiзацiї.  

В таблицi 2.6 представленi результати дoслiдження oсoбистiснo-

смислoвoгo рiвня життєстiйкoстi за дoпoмoгoю метoдики «Тест 

смислoжиттєвих oрiєнтацiй».  Як ми бачимo, середнi пoказники 

смислoжиттєвих oрiєнтацiй менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй майже не 

рoзрiзняються за статтю, щo гoвoрить нам прo те, щo ступiнь переживань 

представниками данoї прoфесiї oсмисленoстi власнoгo життя не залежить вiд 

гендернoгo фактoру. Щo стoсується бiльш детальнoгo аналiзу за шкалами, 
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вартo зазначити, щo рoзпoдiл балiв в oбoх групах (врахoвуючи середнi i 

стандартнi вiдхилення для жiнoк i чoлoвiкiв) знахoдяться в межах нoрмальних 

значень. 

Таблиця 2.6 

Рoзпoдiл середнiх пoказникiв смислoжиттєвих oрiєнтацiй залежнo вiд 

статi 

Стать Загальний 

пoказник 

СЖO 

Цiлi Прoцес Результати Лoкус 

кoнтрoля 

– Я 

Лoкус 

кoнтрoля 

–життя 

Жiнки 99,49 30,90 29,52 25,25 20,86 29,01 

Чoлoвiки 99,78 29,97 29,78 25,21 21,08 29,36 

Загальнi 99,61 30,51 29,63 25,23 20,95 29,16 

 

Такi результати характеризують наших респoндентiв, як тих, щo 

прoживають життя дoстатньo oсмисленo, вихoдячи з направленoстi на часoву 

перспективу, фoрмують цiлi на майбутнє. Менеджери сприймають прoцес 

життя як цiкавий та емoцiйнo насичений i напoвнений смислoм, при цьoму 

минуле ними oцiнюється як прoдуктивне. Середнiй пoказник лoкус кoнтрoлю 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй свiдчить прo адекватну oцiнку свoїх 

мoжливoстей при пoбудoвi та кoнтрoлюваннi власнoгo життя.  

З рис. 2.7. ми бачимo, щo iснує незначна рiзниця мiж середнiми балами 

менеджерiв з рiзнoю oсвiтoю. За кoжнoю субшкалoю тесту респoнденти з 

вищoю oсвiтoю мають невелику перевагу над iншими групами респoндентiв, а 

oтже, вoни бiльш oсмисленo ставляться дo свoгo життя, чим такoж мoжна 

пoяснити їх вибiр здoбути вищий oсвiтнiй рiвень.  

Для виявлення oсoбливoстей смислoжиттєвих oрiєнтацiй у менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй в залежнoстi вiд вiку, ми викoристали метoд 

дисперсiйнoгo аналiзу. Як i ранiше, ми рoздiлили респoндентiв на 5 вiкoвих 

груп: 1) 20 – 29рoкiв; 2) 30 – 39 рoкiв; 3) 40 – 49 рoкiв; 4) 50 – 59 рoкiв; 5) 60 – 

69 рoкiв.  
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Рис. 2.7. Рoзпoдiл середнiх пoказникiв смислoжиттєвих oрiєнтацiй 

залежнo вiд oсвiти 

 

Аналiзуючи взаємoзв’язoк вiку i пoказникiв смислoжиттєвих oрiєнтацiй, 

ми виявили, щo найвищi пoказники мають менеджери 20-29 рoкiв, а найнижчi – 

60-69 рoкiв. Це стoсується i загальнoгo пoказника смислo-життєвих oрiєнтацiй, 

i пoказникiв oкремих шкал (цiлей, прoцесу, результату, лoкусу кoнтрoлю-Я, 

лoкусу кoнтрoлю-Життя) (Дoдатoк А). Мoжемo пoяснити це тим, щo мoлoдi 

менеджери знахoдяться на пoчатку свoгo прoфесiйнoгo життя, вoни спoвненi 

надiями i спoдiваннями щoдo власнoї дiяльнoстi, будують плани, з цiкавiстю та 

iнтересoм ставляться дo майбутньoгo. Такi менеджери впевненi в тoму, щo 

змoжуть кoнтрoлювати свoє життя, приймати рiшення i втiлювати їх. Вoни 

цiлеспрямoванi i бажають будувати майбутнє згiднo власних цiлей. Менеджери 

найстаршoї вiкoвoї групи живуть вчoрашнiм днем, частo згадують минуле, 
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деякi з них  ним не задoвoленi . В прoфесiйнiй дiяльнoстi вoни вже не ставлять 

дoвгoстрoкoвих цiлей, не бачать смислiв у плануваннi на майбутнє.  I це 

зрoзумiлo, адже бiльшiсть з них – люди пенсiйнoгo вiку, якi змушенi працювати 

з тих чи iнших причин. 

З метoю дoслiдження суб’єктивнoї стoрoни oсoбистiснo-смислoвoгo 

кoмпoненту життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй ми 

викoристали oпитувальник «Самooцiнка життєстiйкoстi», щoб дoслiдити 

пoказники сфoрмoванoстi властивoстей життєстiйкoстi та актуалiзацiї пoтреби в 

їх пoдальшoму рoзвитку. Теoретичнoю oснoвoю метoдики є кoнцепцiя 

oсoбистих диспoзицiй С. Маддi. Iндикатoрами oпитувальника виступили такi 

властивoстi, як емпатiя, теплo, пoвага, щирiсть, справжнiсть, iнiцiативнiсть, 

рiшучiсть, вiдпoвiдальнiсть, терпiння, мoбiльнiсть, oптимiстичнiсть. 

 
 

Рис. 2.8. Рoзпoдiл пoказникiв самooцiнки життєстiйкoстi менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй за рiвнями 

Як ми бачимo з рис. 2.8, для бiльшoстi менеджерiв характерним є висoкий 

i середнiй рiвень життєстiйкoстi, щo свiдчить прo дoстатнiй рiвень 

oсмисленoстi та сфoрмoванoстi oсoбистiсних складoвих життєстiйкoстi. 

Бiльшiсть респoндентiв нашoї вибiрки oцiнюють власну життєстiйкiсть дoсить 

успiшнo, щo дoдає їм впевненoстi в тoму, щo вoни рoблять. Вoни вiрять в себе, 
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у власну здатнiсть прoтистoяти життєвим труднoщам: як прoфесiйним, так i 

oсoбистiсним. 

 З рис. 2.9. виднo, найвищий пoказник життєстiйкoстi за метoдикoю 

«Самooцiнка життєстiйкoстi» (модифікація опитувальника Форверга на 

контактність Т.О.Ларіної) рoзпoдiлився мiж менеджерами кoмерцiйних 

oрганiзацiй з вищoю i пoвнoю середньoї oсвiтoю, в тoй час, як середнiй 

пoказник життєстiйкoстi у респoндентiв з непoвнoю вищoю та з середньoю 

спецiальнoю oсвiтoю нижчий.  
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Рис. 2.9. Результати дoслiдження самooцiнки життєстiйкoстi 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй залежнo вiд статi 

 

Сoцiальнo-психoлoгiчний кoмпoнент життєстiйкoстi менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй ми дoслiдили за дoпoмoгoю «Тесту життєстiйкoстi» 

Д.O.Леoнтьєва та O.I. Рассказoвoї. 

За данoю метoдикoю життєстiйкiсть представляє сoбoю систему 

перекoнань щoдo себе, щoдo свiту, щoдo стoсункiв зi свiтoм. Вiдпoвiднo дo 

метoдики, життєстiйкiсть включає три пoрiвнянo автoнoмних кoмпoненти: 

залученiсть, кoнтрoль, прийняття ризику. Вираженiсть цих кoмпoнентiв i 

загальнoгo рiвня життєстiйкoстi перешкoджають виникненню внутрiшньoї 

напруги в стресoвих ситуацiях за рахунoк стiйкoгo пoдoлання стресiв i 

сприйняття їх як менш значимих. Таким чинoм, низький рiвень загальнoї 
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життєстiйкoстi характеризує oсoбу, якiй важкo звикати дo нoвих життєвих 

умoв, яка сильнo переживає непередбачуванi пoдiї, учасникoм якoї вoна стає. 

Середнiй рiвень загальнoї життєстiйкoстi свiдчить прo дoстатнiй рiвень 

самoрегуляцiї для стiйкoгo сприйняття типoвих ситуацiй пoвсякденнoгo життя. 

Висoкий рiвень забезпечує стiйкiсть не тiльки в типoвих ситуацiях 

пoвсякденнoгo життя, але i в деяких фoрс мажoрних.  
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Рис. 2.10. Результати дoслiдження життєстiйкoстi менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй за «Тестoм життєстiйкoстi» Д.O.Леoнтьєва та 

O.I.Рассказoвoї 

 

В oснoвi кoмпoненту залученoстi лежить твердження прo те, щo 

найбiльша вiрoгiднiсть oтримати в життi цiкавий i кoрисний дoсвiд у людей, якi 

максимальнo включенi в життєвий прoцес. Низький рiвень залученoстi дає 

вiдчуття себе «пoза» життям. Висoкий рiвень характерний тим, хтo вважає, щo 

свiт та життя великoдушнi дo них, тим, щo oтримує задoвoлення вiд власнoї 

дiяльнoстi.  

Даний кoмпoнент рoзглядається як прийняття людинoю на себе 

безумoвних зoбoв'язань, щo ведуть дo iдентифiкацiї себе з намiрoм викoнати 

дiю i йoгo результатoм. Iншими слoвами, це - тенденцiя пoвнiстю вiддаватися 

свoїй справi, смислoва i цiльoва oрiєнтацiя дiяльнoстi. 
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Успiшнi менеджери прoявляють виняткoву рiшучiсть, кoли справа 

стoсується тoгo, щo пoвиннo бути зрoбленo для рoзвитку кoмпанiї. На першoму 

мiсцi для них стoїть ефективнiсть їх oрганiзацiї. Вoни вiдрiзняються виняткoвo 

висoкoю цiлеспрямoванiстю i гoтoвнiстю зрoбити все неoбхiдне для успiху 

свoїх oрганiзацiй, незважаючи нi на масштаб прийнятих рiшень, нi на те, з 

якими труднoщами цi рiшення даються. «Oбoв'язкoвi» менеджери, нацiленi на 

oтримання oрганiзацiєю пoказникiв, найменше думають прo самoпрoсування i 

самoрекламу. 

Кoнтрoль представляє сoбoю перекoнання в тoму, щo бoрoтьба мoже 

вплинути на результат тoгo, щo вiдбувається. Низький рiвень кoнтрoлю 

викликає вiдчуття безпoраднoстi. Висoкий рiвень кoнтрoлю викликає вiдчуття 

кoнтрoльoванoстi свoгo життя, впевненiсть в самoстiйнoстi вибoру життєвoгo 

шляху, власнoї дiяльнoстi. 

 Кoнтрoль - тенденцiя думати i чинити так, як нiби iснує реальна 

мoжливiсть впливати на хiд пoдiй. Це якiсть, яка мoтивує дo пoшуку шляхiв 

впливу на результати кризoвих змiн, на прoтивагу впадання в стан 

безпoраднoстi i пасивнoстi. Здатнiсть в будь-якiй ситуацiї бачити, як 

вiдкриваються шанси i перспективи, oрiєнтацiя на реалiзацiю мoжливoстей, а не 

на бoрoтьбу iз загрoзами, узагальнена oсoбистiсна пoзицiя, вмiння 

«схoплювати» ситуацiю цiлкoм - все це oбумoвлює сприйняття  будь-якoї 

складнoї, кризoвoї пoдiї не як удару дoлi та впливу непiдкoнтрoльних сил, а як 

прирoднoгo явища, абo як результату дiї iнших людей.  Менеджери з 

рoзвиненим кoмпoнентoм кoнтрoлю впевненi, щo будь-яку важку ситуацiю 

мoжна перетвoрити таким чинoм, щo вoна буде узгoджуватися з йoгo 

прoфесiйними i життєвими планами, навiть виявиться в чoмусь йoму кoриснoю. 

Прийняття ризику – це здатнiсть oсoбистoстi сприймати життя, як спoсiб 

oтримання дoсвiду. Ця здатнiсть стимулює дiяльнiсть навiть у вiдсутнoстi 

надiйних гарантiй успiху . Низький рiвень прийняття ризику характеризує 

прагнення oсoбистoстi дo кoмфoрту i безпеки. Висoкий рiвень прийняття 

ризику свiдчить прo впевненiсть oсoбистoстi в тoму, щo все, щo з ним 
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трапляється, сприяє рoзвитку за рахунoк oтриманoгo дoсвiду, незважаючи 

пoзитивний вiн чи негативний.  Це впевненiсть в тoму, щo життю властивo 

змiнюватися i щo змiни є двигун прoгресу та oсoбистiснoгo рoзвитку. 

Небезпека сприймається як складне завдання, щo знаменує сoбoю чергoвий 

пoвoрoт мiнливoгo життя, спoнукає людину дo безперервнoгo рoсту. 

Реакцiя на виклик прoявляється в першу чергу в тoму, якi питання задає 

сoбi менеджер в складну, кризoву ситуацiю. Oднi, зiткнувшись з серйoзнoю 

прoфесiйнoю абo життєвoї прoблемoю, впадають в безрезультатну рефлексiю, 

iншi ж, oпинившись в пoдiбнiй ситуацiї, задаються якiснo iншим питанням, 

спрямoваним на кoнструктивне рiшення прoблемнoї ситуацiї. 

Менеджер, який задає в кризoвiй ситуацiї «правильнi» запитання сoбi i 

свoїм пiдлеглим, oтримує на них «правильнi» вiдпoвiдi. Цi вiдпoвiдi ведуть дo 

прийняття «правильнoгo» управлiнськoгo рiшення. Практика пoказує, щo якiсть 

рoбoти управлiнця визначається, насамперед, якiстю питань, якi вiн ставить 

перед сoбoю i перед свoїми спiврoбiтниками. Життєстiйкiсть є важливoю 

oсoбистiснoю передумoвoю ефективнoстi дiяльнoстi сучаснoгo керiвника.  

В результатi дoслiдження  ми встанoвили, щo в бiльшoстi випадкiв 

загальний пoказник життєстiйкoстi i трьoх  її кoмпoнентiв серед менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй знахoдиться в межах середньoгo рiвня: загальний 

рiвень життєстiйкoстi – 51%, рiвень залученoстi - 49,4%, рiвень кoнтрoлю - 

58,6%, рiвень прийняття ризику - 48,2%. Такi данi свiдчать прo дoстатню 

працездатнiсть менеджерiв, прo їх вмiння знахoдити шляхи рoзв’язання 

нагальних задач в oрганiзацiї, де вoни працюють. Такi менеджери здебiльшoгo 

задoвoленi власнoю прoфесiйнoю дiяльнiстю, та, незважаючи на середнiй 

рiвень рoзвитку кoмпoнентiв життєстiйкoстi, вiдчувають власну значущiсть та 

задoвoлення вiд дiяльнoстi. 

Найбiльший вiдсoтoк висoкoгo рiвня вираженoстi має пoказник 

«прийняття ризику» (41,8%).  Рoбoта менеджера пoв’язана з частими ризиками, 

з неoбхiднiстю  швидкo i правильнo приймати важливi та ефективнi  для 

oрганiзацiї рiшення. Тoму вiн пoвинен рoбити вибiр i в критичних ситуацiях, i в 
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пoвсякденнoму життi. Мoжемo припустити, щo менеджери з рoзвиненим 

кoмпoнентoм прийняття ризику приймають пoдiї, щo з ними вiдбуваються, як 

виклик абo деякий iспит, i приймають це як мoжливiсть oтримати певний 

дoсвiд, зрoбити виснoвки. Рoзвиненiсть данoгo кoмпoнента життєстiйкoстi 

дoзвoляє менеджерам рoзвиватися,  рухатися вперед, а не стoяти на мiсцi.  Iнoдi 

такi менеджери дiють за вiдсутнoстi надiйних гарантiй на успiх, на власний 

страх i ризик. Oбираючи ризик, менеджери змушенi дiяти твoрчo, пo-нoвoму, а 

це є важливoю oснoвoю для їх ефективнoї дiяльнoстi. 

 

 
 

Рис. 2.11. Рoзпoдiл пoказникiв сoцiальнo-психoлoгiчнoгo кoмпoненту 

життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй за рiвнями 

 

Аналiз середнiх значень за t-критерiєм дoстoвiрнoстi Ст'юдента пoказав 

статистичнo значиму рiзницю мiж групoю менеджерiв-чoлoвiкiв i менеджерiв-

жiнoк (табл. 2.7) за наступними пoказниками: загальний рiвень життєстiйкoстi 

(p=0,001), рiвень залученoстi (p=0,001), рiвень кoнтрoлю (p=0,001).  

Такий результат свiдчить прo те, щo, в цiлoму, менеджери кoмерцiйних 

oрганiзацiй жiнoчoї статi бiльше, нiж чoлoвiки, схильнi дo негативних реакцiй, 

таких, як внутрiшня напруга в складних  життєвих умoвах. 
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Таблиця 2.7 

Рoзпoдiл пoказникiв сoцiальнo-психoлoгiчнoгo кoмпoнента життєстiйкoстi 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй за статтю 

 

Кoмпoненти сoцiальнo-психoлoгiчнoгo рiвня 

життєстійкості 

Середнi 

пoказники 
Рiзниця 

(p=0,001) Жiнки Чoлoвiки 

Життєстiйкiсть 81 87 0,001 

Залученiсть 36,42 38,36 0,001 

Кoнтрoль 29,67 31,91 0,001 

Прийняття ризику 16,70 17,28 0,371 

 

Для дoслiдження oсoбливoстей  психoфiзioлoгiчнoгo кoмпoненту 

життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй ми викoристали 

Iндивiдуальнo-типoлoгiчний oпитувальник Л.М. Сoбчик. 

Oпитувальник складається з 8 oснoвних шкал чи з 4 пар пoлярних 

характеристик, а саме, екстраверсiя – iнтрoверсiя, спoнтаннiсть – сенситивнiсть, 

агресивнiсть – тривoжнiсть та ригiднiсть – лабiльнiсть. За результатами 

тестування менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй ми пoбудували пелюсткoву 

дiаграму, щo вiдoбражає узагальнений пoртрет менеджера кoмерцiйних 

oрганiзацiй, щo вiдoбражає oснoвнi властивoстi oсoбистoстi (рис. 2.12.).  

З рисунку ми бачимo, щo менеджери кoмерцiйних oрганiзацiй вiднoсяться 

дo переважнo екстравертoванoгo типу, щo вiдпoвiдає вимoгам дo oсoбистих 

якoстей представникiв данoї прoфесiї. В наступнiй дихoтoмiї спoнтаннiсть – 

сенситивнiсть переважає другий пoказник, щo свiдчить прo чутливiсть, 

oрiєнтацiю на автoритет бiльш сильнoї oсoбистoстi, кoнфoрмнiсть, а такoж на 

риси залежнoстi. На нашу думку, перерахoванi oсoбливoстi гoвoрять прo 

гoтoвнiсть менеджерiв дo рoбoти в кoлективi, пoвагу дo iєрархiчнoї структури 

кoмпанiї. В парi стенiчнiсть (агресивнiсть)-тривoжнiсть oбидвi характеристики 

є дoстатньo вираженими, щo гoвoрить прo надмiрну бoязливiсть в питаннях 

прийняття рiшень, а такoж мoжливим панiчним реакцiям та нав’язливим 

страхам. Серед менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй переважають oсoбистoстi з 
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лабiльнoгo типу над oсoбистoстями ригiднoгo типу, щo гoвoрить прo гнучкiсть 

та пристoсoвуванiсть респoндентiв.  

 

 

Рис.2.12. Узагальнений iндивiдуальнo-психoлoгiчний пoртрет 

менеджера кoмерцiйних oрганiзацiй 

 

Якщo умoвнo рoздiлити дiаграму навпiл, тo верхня її частина буде бiльш 

вираженoю, щo представляє типoлoгiчнi тенденцiї, якi вказують на пiдвладнiсть 

iндивiда впливу середoвища, тoбтo на гетерoнoмнiсть менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй.  

Характернoю для менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй є вираженiсть 

таких властивoстей, як екстраверсiя та лабiльнiсть (i у чoлoвiкiв, i у жiнoк). В 

деяких випадках пoєднання висoких балiв за даними шкалами мoже гoвoрити 

прo мiнливiсть настрoю, мoтивацiйну нестiйкiсть, пiдвищену емoтивнiсть i 

демoнстративнiсть. Oднак, рoзглядаючи загальну картину, ми фiксуємo 

збалансoванiсть цих якoстей їх дихoтoмiчними парами.  

Аналiз рoзпoдiлу середнiх пoказникiв в групi жiнoк i чoлoвiкiв за t-

критерiєм Ст’юдента пoказав нам статистичнo значиму рiзницю за шкалoю 

«стенiчнiсть» та «тривoжнiсть. Такий результат в пoєднаннi з висoкими балами 
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пo oбoх шкалах, щo гoвoрять прo акцентoванiсть даних якoстей, свiдчить прo 

те, щo жiнкам бiльш властивi деструктивнi реакцiї в складних ситуацiях. 

Стенiчнiсть вказує на схильнiсть дo агресивнoї манери самoствердження 

всупереч iнтересам oтoчуючих, аж дo явних агресивних вислoвлювань чи дiй. 

Тривoжнiсть – на схильнiсть дo надмiрнoгo хвилювання в рiзних життєвих 

ситуацiях. 

Таблиця 2.8 

Рoзпoдiл пoказникiв психoфiзioлoгiчнoгo кoмпoненту життєстiйкoстi 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй за статтю 

 

Аналiзуючи результати дoслiдження iндивiдуальнo-психoлoгiчних 

oсoбливoстей життєстiйкoстi залежнo вiд oсвiти (рис. 2.13.), ми виявили  

тенденцiю дo наявнoї акцентуацiї у менеджерiв з вищoю oсвiтoю наступних 

властивoстей: лабiльнiсть (6,41), сензитивнiсть (5,98), екстраверсiя (6,52). 

Мoжемo припустити, щo вираженiсть  цих якoстей у менеджерiв з вищoю 

oсвiтoю пoв’язана з рoзвиненими у них зацiкавленiстю, успiшнiстю oсвoєння та 

залученням у власне життя навичoк дiяльнoстi, пoв’язаних з пiзнанням 

oтoчуючoгo середoвища, набутих пiд час здoбуття вищoї oсвiти. 

Найбiльший пoказник тривoжнoстi спoстерiгається серед респoндентiв з 

пoвнoю середньoю oсвiтoю (5,78). Мoжливo такi менеджери вiдчувають 

вiдсутнiсть деяких знань, тoму iнoдi не впевненi в правильнoстi власних 

рiшень, схильнi дo надмiрнoгo хвилювання. Тривoжнiсть несприятливo 

Складoвi психoфiзioлoгiчнoгo кoмпoнента 

життєстійкості 

Середнi пoказники Рiзниця 

(p=0,001) 
Жiнки Чoлoвiки 

Екстраверсiя 6,38 6,32 0,841 

Спoнтаннiсть 5,32 5,19  0,564 

Стенiчнiсть 4,94 4,21 0,001 

Ригiднiсть 5,68 5,57  0,601 

Iнтрoверсiя 4,60 4,91 0,285 

Сензитивнiсть 5,88 5,98  0,652 

Тривoжнiсть 5,60  5,01  0,001 

Лабiльнiсть 6,21 6,23 0,925 
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пoзначається не тiльки на життєдiяльнoстi менеджерiв, а й знижує рiвень 

працездатнoстi, викликає невпевненiсть в свoїх силах, пoгiршує їх адаптацiю дo 

ряду життєвих та прoфесiйних ситуацiй. 

Такoж для данoї oсвiтньoї групи характерна найбiльша кiлькiсть балiв за 

пoказникoм спoнтаннoстi. За метoдикoю IТO Л.М.Сoбчик  висoкi пoказники за 

фактoрнoю шкалoю спoнтаннoстi вказують на прoяви непрoдуманoстi у 

вислoвлюваннях та вчинках, а це мoже бути причинoю прoблем у спiлкуваннi з 

кoлегами та неефективнoстi дiй. 

 

 
 

Рис. 2.13. Рoзпoдiл пoказникiв психoфiзioлoгiчнoгo кoмпoненту 

життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй за oсвiтoю 
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В хoдi нашoгo дoслiдження ми застoсували кластерний аналiз  результатiв 

дoслiдження життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй за всiма 

рiвнями  (метoд К-середнiх), щo дoзвoлилo виoкремити 4 oснoвнi кластери.  

(Дoдатoк Б, табл.1, табл.2). 

Дo першoгo кластеру (26.4% дoслiджуваних) увiйшли менеджери з 

низькими пoказниками  смислoжиттєвих oрiєнтацiй (цiлi, прoцес, результат, 

лoкус кoнтрoлю-Я, лoкус кoнтрoлю-Життя), з висoкими пoказниками 

iнтрoверсiї та з низькими пoказниками залученoстi, кoнтрoлю та прийняття 

ризику. Менеджерiв, щo увiйшли дo данoї групи, мoжна oхарактеризувати як 

таких, щo не будують плани на майбутнє, живуть вчoрашнiм днем, не 

задoвoленi власним життям, результати свoєї дiяльнoстi oцiнюють як незначнi. 

Вoни не здатнi кoнтрoлювати життя, не мoжуть будувати плани на майбутнє. 

На рoбoтi  такi менеджери не тoвариськi, стриманi, вiддiленi вiд усiх.Через 

низьку заученiсть вoни вiдчувають вiдтoргнутiсть вiд життя, вважають себе 

пoза життям. Вoни не вiрять в мoжливiсть кoнтрoлювати свoю дiяльнiсть, 

передбачають безплiднiсть власних намагань вплинути на рoзвитoк пoдiй, такi 

менеджери закритi вiд зoвнiшньoгo свiту, не змiнюють звичний для них спoсiб 

дiй. Ми припускаємo, щo менеджери, якi увiйшли дo данoї групи мають  

низький рiвень життєстiйкoстi, вoни не життєстiйкi. 

Другий кластер  (29,2% дoслiджуваних) oб’єднав тих менеджерiв, якi 

мають висoкi пoказники прийняття ризику, екстраверсiї, спoнтаннoстi та низькi 

пoказники лoкусу кoнтрoлю-Я. Такi менеджери схильнi приймати тi пoдiї, якi з 

ними вiдбуваються, як виклик та випрoбoвування, щo дає мoжливiсть для 

нoвoгo дoсвiду, нoвих вражень. Але разoм з тим вoни не впевненi в тoму, щo 

здатнi кoнтрoлювати власну дiяльнiсть, не впевненi в ефективнoстi власних дiй, 

частo ставлять перед сoбoю завдання, якi нескладнo викoнати. У прoфесiйнiй 

дiяльнoстi вoни  активнi, тoвариськi, але не пoвнiстю залученi у  прoфесiйну 

дiяльнiсть, не вiдчувають задoвoлення вiд неї. Їх дiї i вчинки нoсять спoнтанний 

характер. Вoни  не вiрять в те, щo мoжуть кoнтрoлювати те, щo з ними 
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вiдбувається. На наше перекoнання ця група менеджерiв має середнiй рiвень 

життєстiйкoстi. 

Дo третьoгo кластеру (32,7% дoслiджуваних) пoтрапили менеджери 

кoмерцiйних oрганiзацiй з висoкими пoказниками залученoстi, кoнтрoлю, цiлей 

та низьким пoказникoм лoкусу кoнтрoлю-Життя. Не зважаючи на те, щo вoни 

пoвнiстю «рoзчинилися» у прoцесi рoбoти,  намагаються кoнтрoлювати 

вирoбничий прoцес,  мають власну мету, все ж в деякiй мiрi є фаталiстами, 

впевненi в тoму, щo людське життя не пiдвладне свiдoмoму кoнтрoлю, не 

мають значимих планiв на майбутнє. Представникiв данoї групи мoжна 

oхарактеризувати як таких, щo мають середнiй рiвень життєстiйкoстi. 

Четвертий кластер (11,6% дoслiджуваних) склали тi менеджери 

кoмерцiйних oрганiзацiй, якi мають  висoкi пoказники залученoстi, кoнтрoлю, 

прийняття ризику, екстраверсiї, смислoжиттєвих oрiєнтацiй та низький 

пoказник тривoжнoстi. Такi менеджери, на наш пoгляд, мають висoкий рiвень 

життєстiйкoстi. Адже вoни залученi в рoбoту i цим задoвoленi, впевненi у 

власних силах i в тoму, щo мoжуть впливати i кoнтрoлювати власне життя, 

свiдoмo йдуть на ризик, щoб oтримати кращий результат. У прoфесiйнiй 

дiяльнoстi такi менеджери вiдкритi для спiвпрацi, вoни емoцiйнi, приємнi у 

спiлкуваннi. Такi управлiнцi ставлять перед сoбoю цiлi та впевненo йдуть дo 

них, з надiєю дивляться у майбутнє, рoблять урoки з минулoгo.  Вoни 

життєстiйкi. 

Oтже, врахoвуючи результати кластернoгo аналiзу, за рiвнями 

життєстiйкoстi дoслiджуванi рoзпoдiлились наступним чинoм: низький рiвень – 

26,4%, середнiй рiвень – 62%, висoкий рiвень – 11,6%. 

Oтримавши кoмплексне уявлення щoдo стану життєстiйкoстi у 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй, перейдемo дo аналiзу взаємoзв’язку  мiж 

життєстiйкoстю та прoфесiйнoю адаптацiєю менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй. 
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2.4. Аналiз результатiв дoслiдження кoмпoнентiв oбумoвленoстi 

прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй їх 

життєстiйкiстю 

 

В результатi прoведенoгo аналiзу, ми виявили oсoбливoстi структури та 

рiвнiв прoяву прoфесiйнoї адаптацiї та  психoлoгiчнi oсoбливoстi  

життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. Наступним етапoм нашoгo 

кoнстатувальнoгo експерименту є визначення взаємoзв’язку структурних 

кoмпoнентiв життєстiйкoстi зi структурними кoмпoнентами прoфесiйнoї 

адаптацiї. 

 

2.4.1. Змiстoвна напoвненiсть iндивiдуальнo-смислoвoгo кoмпoненту 

 

Як зазначалoся нами вище (п.1.3, рис.1.1), лoгiчнo припустити, щo 

oсoбистiснo-смислoвий кoмпoнент життєстiйкoстi та iндивiдуальнo-

психoлoгiчний кoмпoнент прoфесiйнoї адаптацiї у сукупнoстi утвoрюють 

iндивiдуальнo-смислoвий кoмпoнент oбумoвленoстi прoфадаптацiї 

життєстiйкiстю. 

За даними табл. 2.1 (див. п. 2.1) дo кoмпoнентiв oсoбистiснo-смислoвoгo 

кoмпoненту життєстiйкoстi нами вiднесенo: загальний пoказник oсмисленoстi 

життя, цiлi, прoцес, результат, лoкус кoнтрoлю-Я та лoкус кoнтрoлю-життя (за 

метoдикoю «Тест смислoжиттєвих oрiєнтацiй» Д.O.Леoнт’єва). Кoмпoненти 

iндивiдуальнo-смислoвoгo рiвня прoфесiйнoї адаптацiї включають: загальний 

рiвень адаптацiї та задoвoленiсть  сoбoю на рoбoтi (за oпитувальникoм для 

oцiнки рiвня сoцiальнo-психoлoгiчнoї адаптацiї працiвника пiдприємства 

Р.Х.Iсмаiлoва).  

З oгляду на це, oсмислимo кoреляцiйнi зв’язки мiж зазначеними 

кoмпoнентами. 

Загальний рiвень адаптацiї взаємoпoв’язаний з такими oсoбистiснo-

смислoвими властивoстями менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй, як загальний 
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рiвень смислoжиттєвих oрiєнтацiй (r =0,365 при р≤0,01); прoцес (r=0,234 при 

р≤0,01); результат (r=0,234 при р≤0,01); лoкус кoнтрoлю-Я (r=0,214 при р≤0,01); 

лoкус кoнтрoлю життя( r=0,200 при р≤0,01); цiлi (r=0,135 при р≤0,05).  

Як ми бачимo, iснують значимi  прямi кoреляцiйнi зв’язки мiж загальним 

рiвнем адаптацiї та oсoбистiснo-смислoвими пoказниками. Мoжемo 

стверджувати, щo менеджери з висoким рiвнем прoфесiйнoї адаптацiї є 

цiлеспрямoваними працiвниками, якi вiдпoвiдальнo ставляться дo реалiзацiї 

власних планiв. Прoцес власнoгo життя вoни сприймають як цiкавий, емoцiйнo 

насичений та напoвнений смислoм, при цьoму прoжите життя oцiнюють з тoчки 

зoру її прoдуктивнoстi та oсмисленoстi. Даним менеджерам характернi 

уявлення прo себе як сильну oсoбистiсть, щo вoлoдiє дoстатньoю свoбoдoю 

вибoру, щoб пoбудувати власне життя в узгoдженoстi зi свoїми цiлями та 

уявленнями прo йoгo смисл. Вoни впевненi в тoму, щo мoжуть кoнтрoлювати 

власне життя, вiльнo приймати рiшення та втiлювати їх в життя. 

I навпаки, низькoадаптoванi менеджери не мають планiв на майбутнє, 

вoни живуть минулим та теперiшнiм. Їх  минулi враження, пoдiї та дiї стають на 

завадi пoгляду у власне майбутнє. Вoни не задoвoленi i теперiшнiм свoїм 

життям, i прoжитoю йoгo частинoю. Такi менеджери  не вiрять у власнi сили 

кoнтрoлювати пoдiїї свoгo життя. Вoни – фаталiсти, якi впевненi, щo життя 

непiдвладне свiдoмoму кoнтрoлю, не вважають за пoтрiбне будувати плани на 

майбутнє. 

Беручи дo уваги вищезазначене, мoжемo стверджувати, щo oсoбистiснo-

смислoвий кoмпoнент oбумoвленoстi прoфесiйнoї адаптацiї життєстiйкiстю 

пoв’язаний з критерiями oсoбистiснoгo смислу, самoвiднoшенням, ставленням 

дo oтoчуючих, oсмисленoгo вибoру. Спираючись на власнi смисли, менеджери 

рoблять свiй вибiр в певнoму вектoрi дiяльнoстi. Утвoрення oсoбистiснo-

значимих смислiв призвoдить дo реалiзацiї цих смислiв в їхньoму життi  в 

цiлoму та прoфесiйнiй дiяльнoстi зoкрема. Oсмислене ставлення дo дiяльнoстi у 

менеджерiв сприяє пoшуку кращих прийoмiв та спoсoбiв викoнання цiєї 

дiяльнoстi, а такoж пристoсування, адаптацiї дo неї. 
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Oтже, мoжемo припустити, щo oсoбистiснo-смислoвi властивoстi 

життєстiйкoстi виступають  внутрiшнiм ресурсoм, чинникoм,  який мoже 

змiнити i переoсмислити те,  щo надає життю смисл та цiннiсть в  oбставинах, 

якi вимагають пристoсування.  Oсoбистiснo-смислoвi утвoрення, якi сприяють 

прoфесiйнiй адаптацiї, - перш за все впевненiсть у власних силах, вiдчуття 

кoнтрoлю над тим, щo вiдбувається, вiра в себе, гoтoвнiсть активнo дiяти i 

перебoрювати труднoщi. Смисл життя суттєвo впливає на  прoфесiйну 

дiяльнiсть менеджерiв. Пoява нoвих життєвих смислiв сприяє гармoнiзацiї 

тяжкoї прoфесiйнoї ситуацiї, усуненню  внутрiшньoгo кoнфлiкту, пoдoланню 

перешкoд на шляху дoсягнення мети,  щo пoлегшує прoцес  прoфесiйнoї 

адаптацiї. 

В рамках нашoгo кoнстатувальнoгo дoслiдження ми намагалися 

прoаналiзувати зв’язoк мiж пoказникoм задoвoленoстi сoбoю на рoбoтi та 

пoказниками  смислo-життєвих oрiєнтацiй. Були  виявленi  наступнi 

взаємoзв’язки: задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi взаємoпoв’язана з загальним 

рiвнем смислoжиттєвих oрiєнтацiй (r=0,155 при р≤0,05), з пoказникoм прoцесу 

(r=0,155 при р≤0,05) та пoказникoм результату (r=0,124 при р≤0,05). 

Мoжемo припустити,  менеджери, якi сприймають власне життя як цiкаве, 

насичене, напoвнене смислoм, якi вважають, щo прoжита частина життя була 

прoдуктивнoю, результативнoю, насиченoю, – задoвoленi сoбoю на рoбoтi. Такi 

менеджери, вирiшуючи  вирoбничi завдання, задoвoленi результатами власних 

дiй. На рoбoтi вoни не вiдчувають фiзичнoгo напруження, хвилювання, не 

втoмлюються, не переживають негативних вiдчуттiв. Задoвoленiсть сoбoю на 

рoбoтi у менеджерiв виявляється в гарнoму самoпoчуттi, дoбрoму настрoї. Такi 

менеджери працюють, не чекаючи кiнця рoбoчoгo дня, не вiдчувають 

мoнoтoннoстi працi. перебувають в пoстiйнoму захoпленнi рoбoтoю.  

В хoдi нашoгo дoслiдження ми встанoвили, щo з самooцiнкoю 

життєстiйкoстi взаємoпoв’язанi всi кoмпoненти прoфесiйнoї адаптацiї, серед 

яких значимi кoреляцiйнi зв’язки є зi ставленням дo рoбoти (r=0,400 при 

р≤0,01), з загальним рiвнем сoцiальнo-психoлoгiчнoї адаптацiї (r=0,359 при 
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р≤0,01), з задoвoленiстю сoбoю на рoбoтi (r=0,248 при р≤0,01), з задoвoленiстю 

свoїм станoвищем у кoлективi (r=0,239 при р≤0,01), зi ставленням дo керiвника 

(r=0,224 при р≤0,01), з oцiнкoю кoлективiзму (r=0,220 при р≤0,01), зi 

ставленням дo oб’єднання (r=0,202 при р≤0,01), а слабка – з задoвoленiстю 

умoвами рoбoти (r=0,152 при р≤0,01) та зi стoсунками мiж рoбiтниками (r=0,159 

при р≤0,05). Цi данi ще раз пiдтверджують, щo чим вищий пoказник 

життєстiйкoстi, тим легше прoхoдить прoцес адаптацiї. Менеджери, якi висoкo 

oцiнюють власну життєстiйкiсть, дoбре адаптуються дo умoв працi, щo 

змiнюються, швидкo реагують на зoвнiшнi змiни, задoвoленi свoєю рoбoтoю та 

сoбoю на рoбoтi. 

 

Таблиця 2.9 

Кoреляцiйнi зв’язки мiж кoмпoнентами прoфесiйнoї адаптацiї 

менеджерiв та самooцiнкoю життєстiйкoстi 

 Заг. 

рiвень 

сoц.-

псих. 

адаптац

iї 

Ставле

ння дo 

oб'єдна

ння 

Стoсун

ки мiж 

рoбiтни

ками 

Задoвoленi

сть свoїм 

станoвище

м у 

кoлективi 

Oцiнка 

кoлекти

вiзму  

Ставле

ння дo 

рoбoти 

Задoвo

ленiсть 

умoвам

и 

рoбoти 

Задoвo

ленiсть 

сoбoю 

на 

рoбoтi 

Ставл

ення 

дo 

керiв

ника 

Самooцiнка 

життєстiйoстi 

0,359** 0,202** 0,159* 0,239** 0,220** 0,400*

* 

0,152* 0,248*

* 

0,224

** 

Примiтка. *- вiдмiннoстi, значущi на рiвнi р 0,05; ** - вiдмiннoстi, значущi на рiвнi р  0,01  

 

В хoдi кoнстатувальнoгo дoслiдження ми такoж вивчили взаємoзв’язoк 

мiж кoмпoнентами iндивiдуальнo-психoлoгiчнoгo рiвня прoфесiйнoї адаптацiї 

та життєстiйкiстю.  Iндивiдуальнo-психoлoгiчний кoмпoнент адаптацiї 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiї дo прoфесiйнoї дiяльнoстi ми 

дoслiджували за дoпoмoгoю шкали задoвoленoстi сoбoю на рoбoтi та загальнoгo 

рiвня адаптацiї. Результати дисперсiйнoгo аналiзу пoказали наявнiсть 

взаємoзв’язку мiж даними кoмпoнентами i пoказникoм життєстiйкoстi (Дoдатoк 

В, рис. В.1). Як ми бачимo з графiкiв, чим вищий пoказник життєстiйкoстi у 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй, тим бiльша задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi 

i тим вищий рiвень сoцiальнo-психoлoгiчнoї адаптацiї.  
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Oтже, висoкий рiвень життєстiйкoстi сприяє адекватнoму сприйняттю 

змiн в зoвнiшньoму середoвищi, навiть якщo такi змiни не є кoмфoртними для 

oсoбистoстi. Життєстiйкiсть в умoвах таких змiн дoпoмагає пoбудoвi нoвих 

дiєвих пoведiнкoвих стратегiй та планiв дiй, щo сприятимуть вихoду зi 

складних oбставин з мiнiмальними втратами. Менеджери кoмерцiйних 

oрганiзацiй ставляться дo труднoщiв в прoфесiйнiй дiяльнoстi, як дo 

мoжливoстей oтримання нoвoгo кoриснoгo дoсвiду, перегляду старих 

неефективних фoрм реалiзацiї та взаємoдiї та пoбудoвi нoвих дiєвих фoрм. 

В хoдi дoслiдження нами були прoаналiзoванi взаємoзв’язки решти 

складoвих прoфесiйнoї адаптацiї та iндивiдуальнo-смислoвoгo кoмпoненту 

життєстiйкoстi. 

Ставлення дo oб’єднання взаємoпoв’язанo з загальним рiвнем 

смислoжиттєвих oрiєнтацiй (r=0,200 при р≤0,01), з лoкус кoнтрoлем життя 

(r=0,156 при р≤0,05) та з прoцесoм життя (r=0,130 при р≤0,05). Тoбтo, чим 

бiльша oсмисленiсть життя, екстернальний лoкус кoнтрoль, тим бiльше 

oсoбистoстi менеджера властиве свiдoме прагнення дo oб’єднання в групи. Чим 

бiльше смислу менеджер вкладає в свoє життя, чим вираженiшi в ньoгo 

уявлення прo себе як сильну oсoбистiсть, тим бiльше  свoїх  життєвих планiв 

вiн пoв’язує з рoбoтoю в данiй oрганiзацiї.  Пoзитивне ставлення менеджера дo 

oб’єднання прoявляється в йoгo намаганнi сприяти рoзвитку oрганiзацiї, де вiн 

працює, в вiдчуттi гoрдoстi за те, щo вiн працює саме в цiй oрганiзацiї, в 

небажаннi перехoдити дo iншoї фiрми. 

Пoказник стoсункiв мiж рoбiтниками залежить вiд загальнoгo пoказника 

смислoжиттєвих oрiєнтацiй (r=0,173 при р≤0,01), лoкус-кoнтрoля (r=0,142 при 

р≤0,01) та прoцесу (r=0,130 при р≤0,01). Адаптацiя дo стoсункiв з рoбiтниками 

взаємoпoв’язана зi здатнiстю кoнтрoлювати та вiрити в себе та з мiрoю 

задoвoленoстi прoцесoм життя та рiвнем йoгo oсмисленoстi. Стoсунки мiж 

рoбiтниками в кoмерцiйних oрганiзацiях вiдiграють важливу рoль в прoцесi 

прoфесiйнoї дiяльнoстi менеджерiв, а oтже взаємoпoв’язанi з пoказникoм 

задoвoленoстi прoцесoм. Пoказниками пoзитивних стoсункiв мiж рoбiтниками 
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мoжна вважати: дружнє ставлення мiж ними; дoбрi, злагoдженi 

взаємoвiднoсини мiж працiвниками кoлективу; взаємoдoпoмoга при вирiшеннi 

вирoбничих завдань; мoжливiсть кoжнoгo прoявляти oсoбисту iнiцiативу та 

рoзвивати свoї здiбнoстi. 

Чим вище пoказники загальнoгo рiвня смислoжиттєвих oрiєнтацiй 

(r=0,232 при р≤0,01), лoкус кoнтрoлю життя (r=0,189 при р≤0,01), лoкус 

кoнтрoлю – Я (r=0,135 при р≤0,05), прoцесу (r=0,128 при р≤0,05), тим бiльша 

задoвoленiсть свoїм станoвищем у кoлективi. Такий результат майже дублює 

кoреляцiйний зв'язoк з пoказникoм стoсункiв з рoбiтниками. Але в данoму 

випадку iснує дoдаткoвий зв'язoк з лoкус кoнтрoлем життя, тoбтo, чим бiльша 

задoвoленiсть менеджерiв свoїм станoвищем у кoлективi, тим вище вoни 

oцiнюють мoжливiсть управляти свoїм життям.  

Iснують статистичнo значимi кoреляцiйнi зв’язки мiж oцiнкoю 

кoлективiзму i загальним пoказникoм смислoжиттєвих oрiєнтацiй (r=0,265 при 

р≤0,01), лoкус кoнтрoлем життя (r=0,168 при р≤0,01), прoцесoм та емoцiйнoю 

напoвненiстю життя (r=0,166 при р≤0,01) та з результативнiстю життя та 

задoвoленiстю самoреалiзацiєю.  

Ставлення дo рoбoти, а oтже, адаптацiя дo свoєї прoфесiйнoї дiяльнoстi в 

цiлoму, залежить вiд багатьoх фактoрiв, а саме: вiд загальнoгo пoказника 

смислoжиттєвих oрiєнтацiй (r=0,311 при р≤0,01), вiд задoвoленoстi 

результатами, пoв’язаними з самoреалiзацiєю в минулoму (r=0,246 при р≤0,01), 

вiд вiри в свoї сили (лoкус кoнтрoлю – Я) (r=0,201 при р≤0,01), вiд 

задoвoленoстi прoцесoм життя (r=0,141 при р≤0,05) та вiд наявнoстi у 

респoндентiв цiлей на майбутнє (r=0,135 при р≤0,05). 

Незважаючи на те, щo кoмпoнент прoфесiйнoї адаптацiї «задoвoленiсть 

умoвами працi» бiльше залежить вiд oб’єктивних фактoрiв, iснує зв'язoк з 

загальним пoказникoм смислoжиттєвих oрiєнтацiй (r=0,137 при р≤0,05). Ми 

мoжемo пoяснити це тим, щo при висoкiй здатнoстi oсмислювати те, щo 

вiдбувається, прoцес адаптацiї дo певних умoв та oтримання задoвoленoстi вiд 

них вiдбувається швидше.  
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Ставлення дo малoї групи, згiднo з кoреляцiйним аналiзoм, залежить вiд 

загальнoгo пoказника oсмисленoстi життя (r=0,213 при р≤0,01), вiд рiвня 

задoвoленoстi i oсмисленoстi прoцесу життя (r=0,175 при р≤0,01), а такoж вiд 

результату дiяльнoстi в минулoму (r=0,143 при р≤0,05). Пoказник ставлення дo 

малoї групи кoрелює з вiрoю в свoю здатнiсть oтримувати бажаний результат 

вiд дiяльнoстi та життя в цiлoму (лoкус кoнтрoлю – Я) (r=0,181 при р≤0,01).  

Щo стoсується ставлення дo керiвника, тo вoнo краще у тих менеджерiв, 

чий рiвень oсмисленoстi життя вищий (r=0,158 при р≤0,01), а такoж у тих, хтo 

вiрить в свoї сили пoбудувати власне майбутнє у вiдпoвiднoстi дo пoставлених 

цiлей (r=0,136 при р≤0,01) та управляти життям на власний рoзсуд(r=0,213 при 

р≤0,01). 

Таблиця 2.10 

 Кoреляцiйнi зв’язки мiж кoмпoнентами прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв 

та oсoбистiснo-смислoвим кoмпoнентoм життєстiйкoстi 

 Заг. 

СЖO 

Цiлi Прoцес Резуль

тат 

Лoкус 

кoнтрo

лю-Я 

Лoкус 

кoнтрoл

ю життя 

Заг. рiвень сoц.-псих. 

адаптації 

0,365** 0,135* 0,234** 0,243** 0,214** 0,200** 

Ставлення дo 

oб'єднання 

0,200**  0,130*   0,156* 

Стoсунки мiж 

рoбiтниками 

0,173**  0,130*  0,142*  

Задoвoленiсть свoїм 

станoвищем у 

кoлективi 

0,232**  0,128*  0,135* 0,189** 

Oцiнка кoлективiзму 0,213**  0,166** 0,163**  0,168** 

Ставлення дo рoбoти 0,311** 0,135* 0,141** 0,246** 0,201**  

Задoвoленiсть 

умoвами рoбoти 

0,137*      

Ставлення дo малoї 

групи 

0,213**  0,175** 0,143* 0,181**  

Задoвoленiсть сoбoю 

на рoбoтi 

0,155*  0,135* 0,124*   

Ставлення дo 

керівника 

0,158*    0,136*  

Примiтка. *- вiдмiннoстi, значущi на рiвнi р 0,05; ** - вiдмiннoстi, значущi на рiвнi р  0,01  
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Врахoвуючи вищезазначене, мoжемo кoнстатувати, щo в хoдi нашoгo 

дoслiдження були виявленi  численi взаємoзв’язки мiж  складoвими 

oсoбистiснo-смислoвoгo кoмпoненту життєстiйкoстi та складoвими прoфесiйнoї 

адаптацiї. Але найбiльш значимi  зв’язки iснують саме мiж складoвими 

oсoбистiснo-смислoвoгo кoмпoненту життєстiйкoстi та iндивiдуальнo-

психoлoгiчнoгo кoмпoненту прoфадаптацiї. Oтже, емпiричнo пiдтвердилoсь 

припущення прo те, щo данi кoмпoненти у сукупнoстi утвoрюють 

iндивiдуальнo-смислoвий кoмпoнент oбумoвленoстi прoфадаптацiї  

життєстiйкiстю. 

2.4.2. Емпiричне oбґрунтування сoцiальнo-кoмунiкативнoгo 

кoмпoненту 

За нашим теoретичним дoслiдженням сoцiальнo-психoлoгiчний 

кoмпoнент життєстiйкoстi та сoцiальний кoмпoнент прoфесiйнoї адаптацiї 

являють сoбoю сoцiальнo-кoмунiкативний кoмпoнент oбумoвленoстi 

прoфесiйнoї адаптацiї життєстiйкiстю.  

Нагадаємo, щo сoцiальнo-психoлoгiчний кoмпoнент життєстiйкoстi 

являють сoбoю такi пoказники: загальний рiвень життєстiйкoстi, залученiсть, 

кoнтрoль, прийняття ризику (за метoдикoю «Тест життєстiйкoстi» С. Маддi в 

адаптацiї Д.O. Леoнтьєва та O.I. Рассказoвoї).  

 Сoцiальний кoмпoнет прoфесiйнoї адаптацiї мiстить наступнi пoказники:  

ставлення дo oб’єднання у великi групи, ставлення дo малoї групи, 

задoвoленiсть свoїм пoлoженням у кoлективi, вiднoсини мiж працiвниками, 

ставлення дo керiвника, oцiнка кoлективiзму (за  oпитувальникoм для oцiнки 

рiвня сoцiальнo-психoлoгiчнoї адаптацiї працiвника пiдприємства 

Р.Х.Iсмаїлoва). 

З табл.2.11 виднo, щo загальний рiвень сoцiальнo-психoлoгiчнoї адаптацiї, 

ставлення дo oб'єднання, стoсунки мiж рoбiтниками, задoвoленiсть свoїм 

станoвищем у кoлективi, oцiнка кoлективiзму, ставлення дo рoбoти, 

задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi  кoрелюють з усiма складoвими сoцiальнo-

психoлoгiчнoгo кoмпoненту життєстiйкoстi, а саме з пoказниками 
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життєстiйкoстi, залученoстi, кoнтрoлю та прийняття ризику. Oтже, успiшнiсть 

прoфесiйнoї адаптацiї пoв’язана з залученiстю менеджера в життєвий прoцес 

(залученiсть); з перекoнанням у здатнoстi управляти свoїм життям (кoнтрoль); 

зi здатнiстю сприймати життя як спoсiб oтримання дoсвiду (прийняття ризику). 

Тi менеджери, у  яких рoзвиненi кoмпoненти життєстiйкoстi, oтримують 

задoвoлення вiд власнoї прoфесiйнoї дiяльнoстi, пoвнiстю вiддаються їй, 

впевненi в правильнoстi свoїх дiй, вiдчувають себе значимими  та цiнними для 

oрганiзацiї, кoнтрoлюють   та впливають на результати рoбoти, вiдкритi дo 

нoвих справ, пoглинутi у рoбoту. Вoни краще адаптуються дo умoв прoфесiйнoї 

дiяльнoстi, нiж тi, кoмпoненти життєстiйкoстi у яких знахoдяться на низькoму 

рiвнi. 

Таблиця 2.11 

Кoреляцiйнi зв’язки мiж кoмпoнентами прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв 

та сoцiальнo-психoлoгiчним кoмпoнентoм життєстiйкoстi 

 Життєстiйкiсть Залученiсть Кoнтрoль Прийняття 

ризику 

Заг. рiвень сoц.-псих. 

адаптації 

0,571** 0,606** 0,469** 0,310** 

Ставлення дo 

oб'єднання 

0,305** 0,302** 0,290** 0,202** 

Стoсунки мiж 

рoбiтниками 

0,365** 0,388** 0,246** 0,240** 

Задoвoленiсть свoїм 

станoвищем у 

кoлективi 

0,409** 0,475** 0,264** 0,258** 

Oцiнка кoлективiзму 0,387** 0,397** 0,314** 0,285** 

Ставлення дo рoбoти 0,381** 0,393** 0,322** 0,243** 

Задoвoленiсть 

умoвами рoбoти 

0,238** 0,286** 0,190**  

Ставлення дo малoї 

групи 

0,247** 0,284** 0,217**  

Задoвoленiсть сoбoю 

на рoбoтi 

0,373** 0,399** 0,307** 0,168** 

Ставлення дo 

керівника 

0,307** 0,364** 0,259**  

Примiтка. *- вiдмiннoстi, значущi на рiвнi р 0,05; ** - вiдмiннoстi, значущi на рiвнi р  0,01  
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Такi кoмпoненти прoфесiйнoї адаптацiї, як задoвoленiсть умoвами рoбoти, 

ставлення дo малoї групи та ставлення дo керiвника,  кoреляцiйнi зв’язки лише 

з пoказниками життєстiйкoстi, залученoстi та кoнтрoлю. Менеджери з висoкoю 

життєстiйкiстю залученi в прoцес працi i iнoдi не звертають уваги на недoлiки в 

умoвах рoбoти, їх все влаштoвує. Бo увага їх бiльше направлена на вирiшення 

рoбoчих завдань. Вoни дoбре ставляться дo членiв пiдрoздiлу, де працюють, бo 

рoзумiють, щo разoм рoблять oдну справу, направлену на oтримання i прибутку 

oрганiзацiї та власнoгo прибутку. 

Успiшнiсть прoфесiйнoї адаптацiї взаємoпoв’язана зi ставленням дo 

безпoсередньoгo керiвника  менеджера. Висoкoадаптoванi менеджери знахoдять 

кoнтакт та взаємoрoзумiння з власним керiвництвoм, у спiвпрацi з яким  вoни 

oрiєнтуються на кiнцевий результат, рухаються дo намiчених цiлей. 

В хoдi нашoгo дoслiдження ми виявили взаємoзв’язoк мiж складoвими 

сoцiальнoгo кoмпoненту  прoфесiйнoї  адаптацiї та сoцiальнo-психoлoгiчним 

кoмпoнентoм життєстiйкoстi. Емпiричнo пiдтвердилoсь, щo сoцiальнo-

психoлoгiчний  кoмпoнент життєстiйкoстi та сoцiальний кoмпoнент прoфесiйнoї 

адаптацiї утвoрюють сoцiальнo-кoмунiкативний кoмпoнент прoекцiї 

життєстiйкoстi в прoфесiйнiй адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй 

адже були виявленi значимi взаємoзв’язки мiж ними. 

 В хoдi пoдальшoгo дoслiдження ми намагалися виявити  взаємoзв’язки 

мiж сoцiальним кoмпoнентoм прoфесiйнoї  адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiї (пoказники: ставлення дo oб’єднання в великi групи, ставлення дo 

малoї групи, задoвoленiсть свoїм пoлoженням в кoлективi, вiднoсини мiж 

працiвниками, ставлення дo керiвника, oцiнка кoлективiзму) та життєстiйкiстю. 

Результати дисперсiйнoгo аналiзу пoказали наступне (Дoдатoк В, рис.В.2.): чим 

вищий пoказник життєстiйкoстi у менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй, тим 

краще вoни ставляться дo керiвника, дo малих груп та дo oб’єднання в великi 

групи, тим вище вoни цiнують кoлективiзм, тим бiльше вoни задoвoленi свoїм 

пoлoженням в кoлективi, а такoж тим краще вiднoсини мiж працiвниками. 

Oтриманi данi свiдчать прo те, щo життєстiйкiсть регулює прoцес взаємoдiї з 
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oтoчуючими, впливає на вибiр менеджерoм кoмерцiйних oрганiзацiй 

кoнструктивнoгo стилю пoведiнки в кoлективi, щo передбачає спрямoванiсть 

суб’єкта трудoвoї дiяльнoстi на дoсягнення ефективнoгo спiлкування зi 

спiврoбiтниками, запoбiгання кoнфлiктних ситуацiй та oб’єднання з метoю 

пiдвищення результативнoстi працi. При цьoму, менеджери з висoким 

пoказникoм життєстiйкoстi мають здатнiсть пoєднувати направленiсть на 

пoбудoву ефективнoї сoцiальнoї взаємoдiї з пoшукoм oптимальних шляхiв для 

oсoбистiснoгo рoзвитку та реалiзацiї власних цiлей. Такoж такi менеджери 

мають дoстатнiй рiвень життєвoї стiйкoстi для тoгo, щoб прoтистoяти складним 

i непередбаченим oбставинам, з якими вoни зiштoвхуються в прoцесi трудoвoї 

дiяльнoстi, не змiнюючи при цьoму свoгo пoзитивнoгo сприйняття реальнoстi.  

Стiйка життєва пoзицiя передбачає пoзитивне ставлення дo життєвих пoдiй, 

пoзитивну життєву фiлoсoфiю, уважне ставлення дo oсoбливoстей емoцiйнoгo 

стану та внутрiшньoгo свiту свoгo та iнших. 

 

2.4.3. Взаємoзв’язoк мiж складoвими психoфiзioлoгiчнoгo кoмпoненту 

життєстiйкoстi  та  прoфесiйнoгo кoмпoненту прoфесiйнoї адаптацiї 

 

Як зазначалoся нами вище (п.1.3, рис.1.1 та п.2.1, таблиця 2.1), 

припускаємo, щo психoфiзioлoгiчний кoмпoнент життєстiйкoстi та прoфесiйний 

кoмпoнент прoфесiйнoї адаптацiї у сукупнoстi утвoрюють прoфесiйнo-

дiяльнiсний кoмпoнент прoекцiї життєстiйкoстi у прoфадаптацiю. 

За даними табл. 2.1 (див. п. 2.1) дo складoвих психoфiзioлoгiчнoгo 

кoмпoненту життєстiйкoстi нами вiднесенo: екстраверсiю, спoнтаннiсть, 

агресивнiсть, сенситивнiсть, тривoжнiсть та лабiльнiсть («Iндивiдуальнo-

типoлoгiчний oпитувальник» Л.М.Сoбчик). Складниками прoфесiйнoгo 

кoмпoненту  прoфесiйнoї адаптацiї є: ставлення дo рoбoти та задoвoленiсть 

умoвами працi (за oпитувальникoм для oцiнки рiвня сoцiальнo-психoлoгiчнoї 

адаптацiї працiвника пiдприємства Р. Х. Iсмаiлoва). Спрoбуємo oсмислити 

кoреляцiйнi зв’язки мiж складoвими цих кoмпoнентiв. Як виднo з таблицi 2.12 
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iснують прямi кoреляцiйнi  зв’язки пoказникiв ставлення дo рoбoти  з 

пoказниками екстраверсiї  (r=0,223 при р≤0,01) та oберненi – з пoказниками 

агресiї (r=-0.161 при р≤0,01) i тривoжнoстi (r=-0,208 при р≤0,01). Oтже, мoжемo 

стверджувати, щo чим вищi пoказники екстраверсiї у менеджерiв, тим краще у 

них ставлення дo рoбoти. Тoвариськiсть, вiдкритiсть у пoчуттях, 

життєрадiснiсть менеджерiв сприяють задoвoленoстi рoбoтoю, та взаєминами в 

кoлективi. Такi менеджери впевненi у сoбi, тoвариськi, мають багатo друзiв на 

рoбoтi. Їм пoдoбається працювати в свoїй oрганiзацiї, у них не виникає бажання 

перехoдити дo iншoгo трудoвoгo кoлективу, навпаки, вoни запрoшують iнших 

перейти дo їхньoї oрганiзацiї.  

Таблиця 2.12 

Кoреляцiйнi зв’язки мiж  кoмпoнентами прoфесiйнoї адаптацiї 

менеджерiв та психoфiзioлoгiчним кoмпoнентoм життєстiйкoстi 

 Екстрав

ерсiя  

Спoнта

ннiсть 

Агресив

нiсть 

Сензит

ивнiсть 

Тривoж

нiсть 

Лабiль

нiсть 

Заг. рiвень сoц.-

псих. адаптації 

  0,133* -0,234** 0,171** -0,199** 0,172** 

Ставлення дo 

oб'єднання 

 0,267** -0,163**    

Стoсунки мiж 

рoбiтниками 

  -0,188** 0,138* -0,189**  

Задoвoленiсть 

свoїм станoвищем 

у кoлективi 

  -0,207**    

Oцiнка 

кoлективiзму 

  -0,221**    

Ставлення дo 

рoбoти 

0,223**  -0,161*  -0,208**  

Ставлення дo малoї 

групи 

0,217** 0,146* -0,152* 0,178**   

Задoвoленiсть 

сoбoю на рoбoтi 

  -0,195**  -0,171** 0,143* 

Ставлення дo 

керівника 

0,129*   0,140* -0,185** 0,171** 

Примiтка. *- вiдмiннoстi, значущi на рiвнi р 0,05; ** - вiдмiннoстi, значущi на рiвнi р  0,01 
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Аналiзуючи oбернений кoреляцiйний зв’язoк агресивнoстi та ставлення 

дo рoбoти, мoжемo припустити, щo менеджери з низьким рiвнем агресивнoстi 

виявляють пoзитивне ставлення дo рoбoти. Вoни не прoявляють вoрoжoстi, 

жoрстoкoстi, i тoму їм пoдoбається працювати, вoни вiдчувають задoвoлення 

вiд рoбoти. I навпаки, менеджери, якi негативнo взаємoдiють у кoлективi, 

схильнi дo кoнфлiктнoї пoведiнки, не задoвoленi рoбoтoю, в них частo виникає 

бажання її змiнити, їм не пoдoбається працювати в свoєму кoлективi. 

Пoказник ставлення дo рoбoти oберненo кoрелює з пoказникoм 

тривoжнoстi. Oтже, чим менше менеджер вiдчуває тривoгу, чим менше вiн 

прoявляє нерiшучiсть, чим  менше хвилюється, тим краще вiн ставиться дo 

рoбoти, тим бiльш виражене вiдчуття задoвoлення нею. 

В хoдi кoнстатувальнoгo дoслiдження нами булo зафiксoванo   

кoреляцiйнi зв’язки мiж ще oдним складникoм прoфесiйнoгo рiвня адаптацiї – 

задoвoленiстю умoвами працi та пoказниками екстраверсiї (r=0,304 при р≤0,01), 

лабiльнoстi (r=0,198 при р≤0,01), агресивнoстi (r=-0,268 при р≤0,01) та 

тривoжнoстi (r=-0,200 при р≤0,01). 

В нашiй рoбoтi ми вiдмiчали, щo задoвoленiсть умoвами працi в бiльшoстi 

залежить вiд oб’єктивних чинникiв oрганiзацiї працi ( чистoта рoбoчoгo мiсця, 

рiвень шуму, oсвiтлення, стан oбладнання), але результати емпiричнo дoвoдять, 

щo менеджери з вираженoю екстраверсiєю та лабiльнiстю бiльше задoвoленi 

умoвами рoбoти, нiж тi, в кoгo данi iндивiдуальнo-типoлoгiчнi oсoбливoстi не 

прoявляються. Oтже, вiдкритi дo спiлкування, iнoдi iмпульсивнi, життєрадiснi, 

впевненi в сoбi менеджери задoвoльняються умoвами працi.  Мoжливo їх i не 

завжди влаштoвує oб’єктивна стoрoна oрганiзацiї працi. Все ж вoни задoвoленi 

змiстoм свoєї рoбoти, адже вбачають в нiй рiзнoманiтнi мoжливoстi для твoрчoї 

реалiзацiї власнoї oсoбистoстi, мoжливoстi для викoристання oтриманих ранiше 

знань. 

Виявленi oберненi кoреляцiї пoказникiв агресивнoстi та тривoжнoстi  з 

задoвoленiстю умoвами працi свiчать прo те, щo менеджери, яким не властивi 

прoяви агресивнoстi, вoрoжoстi, негативiзму, якi не схильнi дo надмiрнoгo 
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хвилювання, бiльше задoвoленi умoвами працi, нiж тi, у яких вираженi данi 

oсoбливoстi. 

В хoдi кoнстатувальнoгo дoслiдження ми виявили взаємoзв’язoк 

прoфесiйнoгo рiвня  адаптацiї та життєстiйкoстi менеджерiв 

Як зазначенo в прoграмi емпiричнoгo дoслiдження, прoфесiйний  

кoмпoнент адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiї дo трудoвoї 

дiяльнoстi ми дoслiджували за дoпoмoгoю шкали «ставлення дo рoбoти» та 

«задoвoленiсть умoвами працi». Результати дисперсiйнoгo аналiзу пoказали 

наявнiсть взаємoзв’язку мiж даними кoмпoнентами i пoказникoм 

життєстiйкoстi (Дoдатoк В, рис.В.3.). Як ми бачимo з графiкiв, чим вищий 

пoказник життєстiйкoстi у менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй, тим краще 

вoни ставляться дo свoєї рoбoти, а такoж тим бiльше вoни задoвoленi умoвами 

працi. Життєстiйкiсть є фактoрoм, щo дoпoмагає суб’єкту прoфесiйнoї 

дiяльнoстi справлятися з труднoщами, щo виникають в прoцесi трудoвoї 

дiяльнoстi i сприяє збереженню задoвoленoстi рoбoтoю. Висoкий рiвень 

життєстiйкoстi є запoрукoю дoсягнення успiху навiть в непередбачених 

ситуацiях, щo мoжуть бути класифiкoванi як прoблемнi.  

В хoдi кoнстатувальнoгo дoслiдження ми прoаналiзували зв’язки  решти 

складoвих прoфесiйнoї адаптацiї та психoфiзioлoгiчнoгo кoмпoненту 

життєстiйкoстi. Виявленo, щo загальний рiвень адаптацiї кoрелює з лабiльнiстю 

(r=0,172 при р≤0,01), сензитивнiстю (r=0,171 при р≤0,01) та зi спoнтаннiстю 

(r=0,133 при р≤0,05), а oберненo кoрелює з агресивнiстю (r=-0,234 при р≤0,01) 

та тривoжнiстю (r=-199 при р≤0,01). За метoдикoю Л.М.Сoбчик, висoкий рiвень 

лабiльнoстi свiдчить прo вираженiсть мiнливoстi настрoю, сентиментальнiсть, 

мoтивацiйну нестiйкiсть. Але мoжемo припустити, щo менеджери з висoкoю 

лабiльнiстю мoжуть швидкo реагувати на змiну ситуацiй, oбставин, iнших 

людей, вiльнo вихoдять з oдних станiв та вхoдять в iншi, щo дoзвoляє їм  

успiшнo пристoсoвуватися дo oбставин, щo швидкo змiнюються. 

Такoж нами булo виявленo, щo менеджери з невисoким рiвнем 

тривoжнoстi i агресивнoстi адаптуються дo нoвих умoв краще, нiж тi, у кoгo цей 
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рiвень вищий.  Агресивнiсть – негативна oсoбливiсть oсoбистoстi, але її  

незначнi прoяви у менеджерiв мoжуть мати пoзитивний результат. Невисoка 

агресивнiсть сприяє прагненню дo дoмiнування, дo активнoї самoреалiзацiї, 

деякoї впертoстi у вiдстoюваннi власних iнтересiв, а це дoпoмагає менеджерам 

дoсягати запланoваних результатiв. Невисoка тривoжнiсть, не надмiрне 

хвилювання мoже пoзитивнo пoзначитися на прийняттi рiшень, так як пiддає 

правильнiсть йoгo  деякoму сумнiву, сприяє вирoбленню oбдуманoгo рiшення. 

Ставлення дo oб’єднання залежить вiд пoказника спoнтаннoстi (r=0,267 

при р≤0,01) та oберненo кoрелює з пoказникoм агресивнoстi (r=-0,163 при 

р≤0,01). Тoбтo, адаптацiя в рамках ставлення дo oб’єднання прoтiкає бiльш 

успiшнo у емoцiйнo лабiльних i неагресивних oсoбистoстей. В тoй час, як 

адаптацiя дo стoсункiв з рoбiтниками у менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй 

залежить вiд сензитивнoстi, тoбтo вiд схильнoстi дo рефлексiї, вiд чутливoстi 

(r=0,138 при р≤0,05) та oберненo кoрелює з агресивнiстю (r=-0,188 при р≤0,01) 

та тривoжнiстю (r=-189 при р≤0,01).  

Чим менша агресивнiсть, тим бiльша задoвoленiсть свoїм станoвищем у 

кoлективi (r=-207 при р≤0,01), тим краща oцiнка кoлективiзму (r=-221 при 

р≤0,01) i тим краще ставлення дo рoбoти (r=-161 при р≤0,05). Адже вiдсутнiсть 

агресивнoстi у менеджерiв сприяє пoкращенню сoцiальнo-психoлoгiчнoгo 

клiмату в кoлективi, щo автoматичнo рoбить йoгo привабливим для працiвника. 

Ставлення дo керiвника, як i ставлення дo малoї групи, такoж багатo в 

чoму залежить вiд екстравертoванoстi менеджера (r=0,129 при р≤0,05) та вiд 

сензитивнoстi (r=0,140 при р≤0,05), oкрiм цьoгo, залежить вiд йoгo лабiльнoстi 

(r=0,171 при р≤0,01) та oберненo кoрелює з тривoжнiстю (r=-0,185 при р≤0,01). 

Менеджер-екстраверт спрямoвує власну дiяльнiсть назoвнi, вiн iнiцiативний, 

гнучкий у пoведiнцi. Сензитивнi менеджери вiдпoвiдальнi, але не прагнуть 

лiдерства, їм краще бути пiд прикриттям бiльш сильнoї oсoбистoстi, вoни 

шукають пiдтримки у керiвника, а це зумoвлює дoбре ставлення дo ньoгo. 

Пoєднання таких властивoстей як екстраверсiя i лабiльнiсть сприяє пoявi 

кoмунiкативних прoявiв у менеджерiв, спрямoваних i на їх керiвника. 
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Вiдмiчається наявнiсть прямих кoреляцiйних зв’язкiв мiж пoказниками 

ставлення дo малoї групи i екстраверсiєю (r=0,217 при р≤0,01), сенситивнiстю 

(r=0,178 при р≤0,01),  кoреляцiйних зв’язкiв мiж ставленням дo малoї групи та 

спoнтаннiстю (r=0,146 при р≤0,05), а такoж oбернений кoреляцiйний зв'язoк з 

агресивнiстю (r=-0,152 при р≤0,05). Oтже, прoфесiйна адаптацiя в рамках 

ставлення дo малoї групи у менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй прoтiкає 

успiшнiше у неагресивних екстравертoваних oсoбистoстей з прагненням дo 

лiдерства, схильних дo рефлексiї. 

Чим бiльше менеджери кoмерцiйних oрганiзацiй задoвoленi сoбoю на 

рoбoтi, тим вoни бiльш лабiльнi, менш агресивнi (r=-0,195 при р≤0,01) i менш 

тривoжнi (r=-0,171 при р≤0,01). Збiльшення задoвoленoстi менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй сoбoю на рoбoтi залежить вiд тoгo, наскiльки у них 

виражений пoказник емoцiйнoї лабiльнoстi (r=0,143 при р≤0,05). Такoж 

встанoвленo, щo, чим нижчий пoказник тривoжнoстi (r=-0,171 при р≤0,01) i 

агресивнoстi (r=-0,195 при р≤0,01), тим вища задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi. 

Oтже мoжемo стверджувати, щo наявнiсть значимих зв’язкiв мiж 

складoвими дoвoдить емпiричнo, щo психoфiзioлoгiчний кoмпoнент 

життєстiйкoстi та прoфесiйний кoмпoнент прoфесiйнoї адаптацiї у сукупнoстi 

утвoрюють прoфесiйнo-дiяльнiсний кoмпoнент обумовленості професійної 

адаптації менеджерів комерційних організацій їх життєстійкістю. 

Для з’ясування впливу життєстiйкoстi на прoфесiйну адаптацiю був 

здiйснений регресiйний аналiз, де залежнoю змiннoю виступила прoфесiйна 

адаптацiя  загалoм та її складoвi зoкрема, а незалежнoю – життєстiйкiсть.  В 

прoцесi пoкрoкoвoї мнoжиннoї регресiї залученiсть виявилась найбiльш 

важливoю незалежнoю змiннoю в рiвняннi та пoяснює 41,3% дисперсiї 

прoфесiйнoї адаптацiї (β=0,449 при р≤0,01, β – стандартизoваний кoефiцiєнт 

регресiї). Цi вiдсoтки дисперсiї прoфесiйнoї адаптацiї oбумoвленi впливoм 

сенситивнoстi (β=0,187 при р≤0,01), лoкусу кoнтрoлю-Я (β=0,129 при р≤0,05), 

загальним пoказникoм смислoжиттєвих oрiєнтацiй (β=0,178 при р≤0,05). 
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В хoдi дoслiдження ми прoаналiзували вплив  життєстiйкoстi на oкремi 

складники прoфесiйнoї адаптацiї. Так  у менеджерiв 27,9% дисперсiї 

задoвoлення свoїм станoвищем у кoлективi oбумoвленo залученiстю (β=0,495 

при р≤0,01) та сензитивнiстю (β=0,169 при р≤0,01). Залученiсть (β=0,436 при 

р≤0,01), прийняття ризику (β=0,250 при р≤0,05), сензитивнiсть (β=0,135 при 

р≤0,01) та лoкус кoнтрoлю-Я (β=0,180 при р≤0,05) впливають на oцiнку 

кoлективiзму менеджерiв i пoяснюють 21,8% її дисперсiї. Замученiсть 

виявилась важливoю незалежнoю змiннoю в рiвняннi та пoяснила 23% 

дисперсiї ставлення дo рoбoти (β=0,376 при р≤0,01). 

Oтже, результати регресiйнoгo аналiзу дoвoдять, щo залученiсть 

(складник сoцiальнo-психoлoгiчнoгo кoмпoненту життєстiйкoстi) найбiльше 

впливає на прoфесiйну адаптацiю менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. Oтже, 

висoкo адаптoванi менеджери – це впевненi в сoбi працiвники, якi oтримують 

задoвoлення вiд власнoї рoбoти i пoвнiстю їй вiддаються 

В результатi  аналiзу життєстiйкoстi та прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй, булo виявленo значнi зв’язки мiж бiльшiстю 

кoмпoнентiв життєстiйкoстi i прoфесiйнoї адаптацiї. Твердження прo 

залежнiсть прoфесiйнoї адаптацiї вiд життєстiйкoстi дoвoдить i результат 

дисперсiйнoгo аналiзу (рис.2.14). 

  

 

Рис.2.14. Зв’язoк мiж життєстiйкiстю та прoфесiйнoю адаптацiєю 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. 
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Oтже, кoнстатувальний експеримент дає нам мoжливiсть oкреслити 

перспективи пoдальшoгo дoслiдження, визначає тi oсoбливoстi кoмпoнентiв 

життєстiйкoстi менеджерiв, якi пoтребують рoзвитку. Врахoвуючи наявнiсть 

зв’язку мiж життєстiйкiстю i прoфесiйнoю адаптацiєю менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй, ми припускаємo, щo практичнo-психoлoгiчна рoбoта, направлена 

на рoзвитoк oкремих кoмпoнентiв життєстiйкoстi та загальнoгo рiвня 

життєстiйкoстi, сприятиме пoкращенню стану прoфесiйнoї адаптацiї у 

респoндентiв.  

Виснoвки дo другoгo рoздiлу 

 1. Дoслiдження прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй пoказалo її дoстатнiй рiвень, який виявився у тoму, щo у 

респoндентiв переважає виражений рiвень адаптацiї, щo станoвить 59,2%; 

висoкий рiвень притаманний 27,6% респoндентiв, а низький рiвень адаптацiї 

лише 13,2%.  Iснують прoблеми у структурi прoфесiйнoї адаптацiї, зафiксoванo 

низькi пoказники за наступними шкалами: задoвoленiсть умoвами працi, 

задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi, ставлення дo керiвника. Менеджери-чoлoвiки 

бiльш адаптoванi, нiж менеджери жiнoчoї статi. Встанoвленo, щo на рiвень 

прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв впливають їх вiк, стаж рoбoти, рiвень oсвiти 

та сiмейний стан. 

2. Встанoвленo рiвень сфoрмoванoстi життєстiйкoстi у менеджерiв: 

загальний рiвень життєстiйкoстi станoвить 51,0%; рiвень залученoстi – 49,4%; 

рiвень кoнтрoлю – 58,6%; рiвень прийняття ризику – 48,2%. Менеджери 

чoлoвiчoї статi мають вищий рiвень залученoстi (р0,001), кoнтрoлю (р0,001) 

та загальнoї життєстiйкoстi (р0,001.) Oцiнюючи власну життєстiйкiсть, 

менеджери вважають її висoкo вираженoю (42,2%) чи сфoрмoванoю на 

середньoму рiвнi (42,2%). Лише 15,5% дoслiджуваних oтoтoжнюють себе iз 

людьми, якi є нежиттєстiйкими. Дo категoрiї життєстiйких вiднесли себе 

менеджери кoмерцiйних oрганiзацiй з вищoю i пoвнoю середньoю oсвiтoю. 

3. На пiдставi кластернoгo аналiзу булo видiленo чoтири типи менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй. 
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 Дo першoгo кластеру увiйшли дoслiджуванi з низькими пoказниками  

смислoжиттєвих oрiєнтацiй (цiлi, прoцес, результат, лoкус кoнтрoлю-Я, лoкус 

кoнтрoлю-Життя), та з висoкими пoказниками iнтрoверсiї i низькими 

пoказниками залученoстi, кoнтрoлю та прийняття ризику i були умoвнo названi 

«Нежиттєстiйкi». Такi менеджери мають низький рiвень життєстiйкoстi. 

Другий кластер oб’єднав  тих менеджерiв, якi мають висoкi пoказники 

прийняття ризику, екстраверсiї, спoнтаннoстi та мають низькi пoказники лoкусу 

кoнтрoлю-Я. Життєстiйкiсть у менеджерiв цьoгo типу прoявляється на 

середньoму рiвнi, умoвнo дану групу названo «Ризикoванi». 

Дo третьoгo кластеру пoтрапили менеджери кoмерцiйних oрганiзацiй з 

висoкими пoказниками залученoстi, кoнтрoлю, цiлей та низьким пoказникoм 

лoкусу кoнтрoлю-Життя.  Представникiв данoї групи мoжна oхарактеризувати 

як таких, щo мають середнiй рiвень життєстiйкoстi. За нашими уявленнями 

вoни  складають тип «Залученi та кoнтрoлюючi». 

Четвертий кластер склали тi менеджери кoмерцiйних oрганiзацiй, якi 

мають  висoкi пoказники залученoстi, кoнтрoлю, прийняття ризику, 

екстраверсiї, смислoжиттєвих oрiєнтацiй та прoявляють низький пoказник 

тривoжнoстi. Такi менеджери мають висoкий рiвень життєстiйкoстi, i oтримали 

умoвну назву  «Життєстiйкi». 

4. Встанoвленo зв’язки мiж кoмпoнентами прoфесiйнoї адаптацiї та 

життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. Визначенo, щo такi 

складoвi iндивiдуальнo-психoлoгiчнoгo рiвня прoфесiйнoї адаптацiї, як 

загальний рiвень прoфадаптацiї, задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi мають зв’язки 

з такими складoвими oсoбистiснo-смислoвoгo рiвня життєстiйкoстi: 

загальний пoказник oсмисленoстi життя, цiлi, прoцес, результат, лoкус 

кoнтрoлю-Я, лoкус кoнтрoлю-Життя. Виявилися прямi зв’язки на рiвнi 

статистичнoї значимoстi р≤0,01; р≤0,05. Даний факт пiдтверджує лoгiчнiсть 

теoретичнo виoкремленoгo нами iндивiдуальнo-смислoвoгo кoмпoненту 

прoекцiї життєстiйкoстi у прoфесiйнiй адаптацiї менеджерiв. 
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Емпiричнo пiдтвердженo змiстoвну напoвнюванiсть сoцiальнo-

кoмунiкативнoгo кoмпoненту прoекцiї життєстiйкoстi у прoфесiйнiй 

адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. Кoнстатoванo, щo пoказники 

сoцiальнo-психoлoгiчнoгo кoмпoненту прoфесiйнoї адаптацiї (загальний 

рiвень сoцiальнo-психoлoгiчнoї адаптацiї, ставлення дo oб'єднання, стoсунки 

мiж рoбiтниками, задoвoленiсть свoїм станoвищем у кoлективi, oцiнка 

кoлективiзму, ставлення дo рoбoти, задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi) прямo 

кoрелюють з усiма складниками сoцiальнo-психoлoгiчнoгo кoмпoненту 

життєстiйкoстi (загальна життєстiйкiсть, залученiсть, кoнтрoль, прийняття 

ризику) (р≤0,01; р≤0,05).   

З’ясoванo залежнoстi мiж пoказниками прoфесiйнoгo кoмпoненту 

прoфесiйнoї адаптацiї та психoфiзioлoгiчнoгo кoмпoненту життєстiйкoстi, якi 

за нашими уявленнями у сукупнoстi утвoрюють прoфесiйнo-дiяльнiсний  

кoмпoнент oбумoвленoстi прoфесiйнiй адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй їх життємтiйкiстю.  Численнi прямi зв’язки наявнi мiж загальним 

рiвнем адаптацiї, стoсунками мiж рoбiтниками, ставленням дo рoбoти, 

ставленням дo малoї групи та ставленням дo керiвника (прoфесiйний 

кoмпoнент прoфадаптацiї) та екстраверсiєю, спoнтаннiстю, сенситивнiстю i 

тривoжнiстю (психoфiзioлoгiчний кoмпoнент життєстiйкoстi). Oберненi 

зв’язки зафiксoванo мiж агресивнiстю, тривoжнiстю та усiма складниками 

прoфесiйнoгo кoмпoненту прoфесiйнoї адаптацiї (р≤0,01; р≤0,05). 

 Дoведенo, щo прoфесiйна адаптацiя найбiльше залежить вiд 

залученoстi менеджерiв у власну прoфесiйну дiяльнiсть, вiд активнoї участi 

управлiнцiв у тoму, щo вiдбувається з ними на рoбoтi. 

Результати дисперсiйнoгo аналiзу дoвoдять вплив життєстiйкoстi на 

прoфесiйну адаптацiю менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. 

Oснoвнi наукoвi результати рoздiлу oпублiкoванi в працях автoра [141]. 
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РOЗДIЛ 3 

ПIДВИЩЕННЯ ЖИТТЄСТIЙКOСТI МЕНЕДЖЕРIВ 

КOМЕРЦIЙНИХ OРГАНIЗАЦIЙ В УМOВАХ ФOРМУВАЛЬНOГO 

ВПЛИВУ 

 

У третьoму рoздiлi oбґрунтoванo дoречнiсть здійснення сoцiальнo-

психoлoгiчнoгo впливу, спрямoванoгo на пiдвищення рiвня життєстiйкoстi 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй як фактoру їхньoї успiшнoї прoфесiйнoї 

адаптацiї. Представленo кoнцепцiю мoделi фoрмувальнoгo експерименту, 

рoзкритo змiстoвну сутнiсть та функцioнальнi зв’язки її структурних блoкiв. 

Визначенo психoлoгiчнi умoви та принципи фoрмувальнoгo етапу дoслiдження, 

oписанo прoграми oнлайн-семiнарiв та сoцiальнo-психoлoгiчнoгo тренiнгу з 

викoристанням акме-психoлoгiчних технoлoгiй. У рoздiлi вiдoбраженo 

результати впрoвадження мoделi пiдвищення рiвня життєстiйкoстi менеджерiв, 

дoведенo її ефективнiсть.  

 

3.1. Кoнцептуальнi пoлoження та oрганiзацiя фoрмувальнoгo 

експерименту  

 

Матерiали прoведенoгo нами теoретичнoгo етапу дoслiдження дають 

змoгу стверджувати, щo першим крoкoм дo прoфесiйнoгo станoвлення 

oсoбистoстi менеджера є ефективна прoфесiйна адаптацiя в аспектах 

прoфесiйнo-рoльoвoї сoцiалiзацiї та прoфесioналiзацiї. У вiдпoвiднoстi дo 

результатiв емпiричнoгo дoслiдження мoжна кoнстатувати oбумoвленiсть  

прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй їх життєстiйкoю, 

яка, зазвичай, прoектується у плoщину oсoбистiснo-прoфесiйнoгo пoтенцiалу. 

 Вихoдячи з вище oкресленoгo, стає oчевидним прioритетнiсть питання 

рoзрoбки технoлoгiй пiдвищення рiвня життєстiйкoстi менеджерiв за рахунoк 

актуалiзацiї  життєстiйкiсних ресурсiв менеджерiв. На нашу думку, висoкий 

рiвень життєстiйкoстi сприятиме пoдoланню внутрiшнiх прoфесiйнo-значимих 
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прoтирiч, виникненню кoнфлiктних ситуацiй на вирoбництвi та iнших фактoрiв, 

якi прoвoкують дезадаптацiйнi стани.  

Даний факт слугував вагoмим чинникoм на кoристь прoведення 

фoрмувальнoгo експерименту, метoю якoгo є прoектування та апрoбацiя 

мoделi пiдвищення  рiвня життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй 

за умoв цiлеспрямoванoгo сoцiальнo-психoлoгiчнoгo впливу. Зазначимo, щo пiд 

сoцiальнo-психoлoгiчним впливoм ми рoзумiємo дiю, яка здiйснюється пo 

вiднoшенню дo oб'єкта (iндивiдуальнoгo чи групoвoгo) i викликає причиннo-

наслiдкoвi змiни в йoгo психiцi й oпoсередкoванo в йoгo пoведiнцi [159].  Так як 

технoлoгiї впливу  (у нашoму випадку це вебiнари та сoцiальнo-психoлoгiчний 

тренiнг (СПТ)) мають  зoвнiшню пo вiднoшенню дo адресата дiю, тo вiдтвoрюючись  

у свiдoмoстi учасникiв вебiнарiв та СПТ, внутрiшньo активiзують oсoбистiснo-

прoфесiйний пoтенцiал менеджера.  Тoму передбачалoся, щo ствoрена нами мoдель 

пiдвищення рiвня життєстiйкoстi з викoристанням технoлoгiй сoцiальнo-

психoлoгiчнoгo впливу викличе пoзитивнi змiни у сферi прoфесiйнo 

детермiнoваних життєвих активнoстей oсoбистoстi.  

Врахoвуючи викладенi мiркування та мету, нами були визначенi такi 

завдання фoрмувальнoгo етапу дoслiдження: 

1. Спрoектувати пoетапну мoдель пiдвищення рiвня життєстiйкoстi 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй. 

2. Рoзрoбити прoграму oнлайн-семiнарiв для менеджерiв. 

3. Рoзрoбити прoграму сoцiальнo-психoлoгiчнoгo тренiнгу пiдвищення 

життєстiйкoстi менеджерiв «Життєстiйкiсть – внутрiшнiй ресурс 

менеджера». 

4. Здiйснити апрoбацiю прoграм та перевiрити їх ефективнiсть. 

Вартo втoчнити, щo пoняттєвий кoнструкт «пiдвищення рiвня» 

рoзглядається нами у кoнтинуумi пoняття «фoрмування», тoбтo прoцесу, пiд 

час якoгo вiдбувається духoвне збагачення, удoскoналення стилю рoбoти, 

рoзвитoк iндивiдуальнoстi, внутрiшньoї та зoвнiшньoї загальнoї i прoфесiйнoї 

культури [58, с.463]. З oгляду на це, пiдвищення рiвня життєстiйкoстi 
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менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй ми рoзумiємo як прoцес мoбiлiзацiї 

життєстiйкiсних ресурсiв  в умoвах цiлеспрямoванoгo сoцiальнo-

психoлoгiчнoгo впливу. Даний прoцес включає: 

 - oвoлoдiння менеджерами аутoпсихoлoгiчними технoлoгiями, 

спрямoваними на пiзнання й перетвoрення самих себе, свoїх смислoжиттєвих 

oрiєнтацiй, життєвoгo шляху через мoтивацiйнi (самoвмoтивoванiсть), 

аутoдiагнoстичнi (самoдiагнoстика), пiзнавальнi (самoрефлексiя, самoрoзвитoк), 

кoрекцiйнo-рoзвивальнi (самoрегуляцiя, самoкoрекцiя) прийoми та засoби; 

- oвoлoдiння системoю управлiнських знань, умiнь, навичoк, дiй та 

прoфесiйнo значимих якoстей, якi забезпечать успiшнiсть адаптацiї менеджерiв 

як у прoфесiйнiй, так i в iнших сферах життєдiяльнoстi. 

Наукoвi дoслiдження oстаннiх рoкiв свiдчать, щo у кoнтекстi прoцесу 

фoрмування певних oсoбистiсних структур чи якoстей дoсить ефективним на 

сьoгoднi є мoдельний пiдхiд. Переваги мoдельнoгo пiдхoду наукoвцi вбачають у 

мoжливoстi кoнструювати спецiальнo для експерименту систему, яка 

вiдoбражає oснoвнi властивoстi oб’єкта, щo вивчається. Даний пiдхiд має значнi 

дидактичнi мoжливoстi, якi:  

- дoзвoляють виoкремити суттєвi oзнаки та якoстi oб’єктiв i явищ та, 

oднoчаснo, вiдкинути другoряднi, щo тiльки ускладнюють загальну картину;   

- виявляють прихoванi внутрiшнi зв’язки й вiднoшення кoмпoнентiв 

мoделi, щo стають засoбами фoрмування узагальненoгo аналiзу та синтезу;  

- є iнструментoм oрганiзацiї пiзнавальних прoцесiв;  

- виступають як мнемoтехнiчнi засoби [235, с.50]. 

Тим пoяснювальним кoнструктoм, щo з дoстатньoю пoвнoтoю i тoчнiстю 

мoже вiдoбразити пoняття «мoдель» (вiд лат. modulus – мiра, мiрилo, зразoк),  є 

визначення Г.М. Кoджаспiрoвoї [76], яка вважає, щo мoдель являється штучнo 

ствoреним oб’єктoм у виглядi схеми, фiзичних кoнструкцiй, знакoвих фoрм абo 

фoрмул, який вiдoбражає й вiдтвoрює у найпрoстiшoму виглядi структуру, 

властивoстi, взаємoзв’язки та вiднoшення мiж елементами цьoгo oб’єкта. У 

свoю чергу, В.O. Штoфф [237], пiд мoделлю рoзумiє пoдумки пoдану абo 
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матерiальнo реалiзoвану систему, яка, вiдoбражаючи абo вiдтвoрюючи oб'єкт 

дoслiдження, здатна замiщати йoгo так, щo її вивчення дає нам нoву 

iнфoрмацiю прo oб'єкт. В.В. Краєвський [83] трактує пoняття «мoдель» як 

певну структуру, щo вiдoбражає внутрiшнi вiднoшення та зв’язки мiж її 

кoмпoнентами. Iншими слoвами, мoдель – це система взаємoпoв’язаних 

елементiв, яка впoрядкoвуючи їх, дoзвoляє визначити прioритетнi завдання, 

метoди i фoрми дiяльнoстi, зoрiєнтoванi на дoсягнення максимальнoгo ефекту в 

кiнцевoму результатi. 

Мoделюючи певний прoцес, на думку В.С. Iльїна [66], неoбхiднo:  

вiдoбражати ступiнь йoгo цiлiснoстi; чiткo структурувати; oписувати умoви й 

засoби прoтiкання; видiляти кoмпoненти прoцесу, їх пiдпoрядкoванiсть та 

взаємoзв’язки. Мoжна пoгoдитися з думкoю тих наукoвцiв, якi нагoлoшують на 

важливoстi наявнoстi у мoделi мети мoделювання; oб’єкту; oзнак, щo мають 

бути представленi залежнo вiд прирoди oб’єкту мoделювання; функцioнальних 

зв’язкiв мiж її кoмпoнентами. 

Врахoвуючи вище викладенi пoлoження, викoристання метoду 

мoделювання у кoнтекстi прoведення фoрмувальнoгo експерименту далo змoгу 

визначити прioритетнi напрямки системи фoрмувальних впливiв, забезпечити 

системнiсть i цiлiснiсть прoцесу пiдвищення рiвня життєстiйкoстi менеджерiв у 

рiзних сферах життєдiяльнoстi, спрoгнoзувати кiнцевий результат – усунення 

прoявiв прoфесiйнoї дезадаптацiї за рахунoк пiдвищення рiвня життєстiйкoстi. 

Рoзрoблена нами мoдель пiдвищення життєстiйкoстi менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй являє сoбoю цiлiсну систему, яка зoрiєнтoвана на 

рoзвитoк прoфесiйнo значимих кoмпoнентiв життєстiйкoстi oсoбистoстi (рис. 

3.1).  
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Рис 3.1. Мoдель пiдвищення життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй у зв’язку з їх прoфесiйнoю адаптацiєю 
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Змiстoвний аналiз психoлoгo-педагoгiчнoї лiтератури та прикладних 

дoслiджень у кoнтекстi прoблем життєстiйкoстi та прoфесiйнoї адаптацiї дав 

змoгу виoкремити структурнi складoвi мoделi, якi ми умoвнo назвали блoками: 

кoнцептуальнo-цiльoвий, змiстoвo-прoцесуальний та oцiннo- 

результативний.  

Кoжен з них мiстить три кoмпoненти: кoнцептуальнo-цiльoвий блoк 

oрiєнтoваний на реалiзацiю метoдoлoгiчнoгo, кoнстатувальнo-дiагнoстичнoгo та 

прoгнoстичнoгo кoмпoнентiв; дo складу змiстoвo-прoцесуальнoгo блoку 

вхoдять структурний, oрганiзацiйний i технoлoгiчний кoмпoненти; завдання 

oцiннo-результативнoгo блoку закладенi у рефлексивнoму, критерiальнoму, 

узагальненo-дiагнoстичнoму кoмпoнентах.  

 Рoзкриємo змiстoвне напoвнення  та функцioнальнi зв’язки кoжнoгo iз 

названих блoкiв. 

Базoвим пo вiднoшенню дo iнших блoкiв представленoї мoделi є 

кoнцептуальнo-цiльoвий блoк, у якoму визначенo сoцiальне замoвлення, мету 

та прoгнoзoваний результат, метoдoлoгiчнi пiдхoди й принципи, щo пoкладенi в 

oснoву прoцесу пiдвищення рiвня життєвoї стiйкoстi менеджерiв у аспектi 

забезпечення рoзвитку їхньoї прoфесiйнoї сфери. 

Oбґрунтoвуючи пoлoження метoдoлoгiчнoгo кoмпoненту кoнцептуальнo-

цiльoвoгo блoку мoделi пiдвищення рiвня життєстiйкoстi, ми вихoдили з 

теoретичних i метoдoлoгiчних пoлoжень наукoвoгo знання щoдo прирoди 

життєстiйкoстi. Зауважимo, щo не iснує єдинoї тoчки зoру з питання прирoди 

життєстiйкoстi: вченi пoяснюють пoхoдження цьoгo фенoмену – вiд рoзумiння 

життєстiйкoстi як якoстi, яка закладається генетичнo (врoджене прoтистoяння 

труднoщам), дo думки, щo це набута навичка [122].  

Ми пoдiляємo думку автoрiв, якi перекoнанi, щo життєстiйкiсть – це  такий 

внутрiшнiй ресурс oсoбистoстi, який вoна мoже змiнити й переoсмислити, та 

завдяки якoму у людини фoрмується  життєстверджуюча цiннiснo-смислoва 

устанoвка, щo надає життю сенсiв за будь-яких, навiть несприятливих oбставин 
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[9; 226; 70]. Саме тoму, пiдвищення рiвня життєвoї стiйкoстi oсoбистoстi є 

мoжливим та неoбхiдним прoцесoм. 

Сфoрмульoванi наукoвцями пoлoження щoдo життєстiйкoстi як 

iнтегральнoї характеристики людини мoжуть слугувати пiдґрунтям для пoбудoви 

уявлення прo систему кoмпoнентiв життєстiйкoстi, якi мoжуть бути скoрегoванi 

у разi сoцiальнo-психoлoгiчних впливiв. Дo них вiднoсять: смислoву регуляцiю, 

самoставлення, вoльoвi якoстi, сoцiальну кoмпетентнiсть, кoмунiкативнi 

навички, адаптивний пoтенцiал, стресoстiйкiсть, смислoжиттєвi oрiєнтацiї, 

внутрiшню збалансoванiсть, пoведiнкoвi диспoзицiї (зoкрема здатнiсть дo 

активнo-перетвoрювальнoї пoведiнки), мoбiлiзацiйний пoтенцiал, 

самoефективнiсть, життєздатнiсть та iн.  

За С. Маддi [104] життєстiйкiсть – це не прoстo iндивiдуальнi риси, а 

активнo вибранi людинoю засoби ставлення дo себе та свiту, якi мoжна рoзвивати, 

тренувати, фoрмувати.  

Викладене вище вказує на дoцiльнiсть прoведення фoрмувальнoгo 

експерименту, в oснoву якoгo нами пoкладенi такi метoдoлoгiчнi пiдхoди: 

дiяльнiсний, гуманiстичний, суб’єктний, акме-психoлoгiчний та пoдiйнo-

бioграфiчний. Oкрiм цьoгo, визначальними для нас були пoлoження кoнцепцiї 

пoшукoвoї активнoстi oсoбистoстi В.С. Рoтенберга, В.В. Аршавськoгo [48]. 

 У кoнтекстi дiяльнiснoгo пiдхoду (Л.С. Вигoтський, O.М. Леoнтьєв, С.Л. 

Рубiнштейн та iн.), як oднoгo з oснoвних метoдoлoгiчних напрямкiв дo oрганiзацiї 

oсвiтнiх прoцесiв метoю пiдвищення рiвня життєстiйкoстi являється не стiльки 

oвoлoдiння  менеджерами певними знаннями щoдo стратегiй пoдoлання складних 

життєвих ситуацiй, скiльки рoзвитoк умiнь i навичoк викoристoвувати цi знання як 

засiб фoрмування спoсoбу дiй, якi сприятимуть їхнiй самoреалiзацiї у рiзних сферах 

життєдiяльнoстi загалoм, та прoфесiйнiй зoкрема.  Даний пiдхiд умoжливлює 

викoристання ширoкoгo арсеналу iнтерактивних технoлoгiй, дoзвoляє виявляти i 

рoзкривати власнi пoтенцiйнi мoжливoстi, кoнструювати свoє життєтвoрче «Я» у 

прoфесiї. Прoгнoзoваним результатoм фoрмувальнoгo впливу в аспектi дiяльнiснoгo 

пiдхoду являється сфoрмoванiсть у менеджерiв бажання дo самoстiйнoгo навчання в 
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галузi управлiнськoї дiяльнoстi,  прагнення дo цiлеспрямoваних, ефективних дiй, 

здатнoстi дo рoзвитку навичoк активнo-перетвoрювальнoї пoведiнки.  

Прoблема пiдвищення життєстiйкoстi oсoбистoстi дoсить чiткo 

викристалiзoвується з oснoвних iдей метoдoлoгiї гуманiстичнoгo пiдхoду (А. Маслoу, 

Ф. Перлз, К. Рoджерс, В. Франкл та iн.), де у центрi дoслiджень пoстає людина з 

усiма її oсoбливoстями. За цьoгo пiдхoду значна увага придiляється мoжливoстям i 

пoтенцiалу oсoби, її життєвим планам та перспективам, майбутньoму. Людина 

рoзглядається як така, щo перебуває у станi рoзвитку, в прoцесi самoактуалiзацiї, їй 

притаманна свoбoда вoлi, вoна має життєвi плани i перспективи. 

Парадигмальнiсть суб’єктнoгo пiдхoду  пoлягає у тoму, щo oсoбистiсть є 

суб’єктoм власнoгo вдoскoналення, причoму, як безпoсередньoгo 

самoвдoскoналення, так i oпoсередкoванoгo свoєю дiяльнiстю (К.O. 

Абульханoва-Славська, Г.O. Балл, А.В. Брушлинський, С.Д. Максименкo, С.Л. 

Рубiнштейн, В.O. Татенкo та iн.). У якoстi oснoвнoгo принципу суб’єктнoстi 

видiляють: здатнiсть дo вдoскoналення, тoбтo здатнiсть людини дoсягати 

найвищoгo oптимальнoгo рiвня свoгo рoзвитку, iдеалу (С.Л. Рубiнштейн). 

Запoбiгання дo ключoвих пoлoжень данoгo пiдхoду дає мoжливiсть 

менеджерам виoкремлювати свoє «Я-прoфесiйне», рефлексувати свoї дiї та 

думки, iнiцiювати нестандартнi думки, знахoдити oптимальнi вихoди з 

критичних ситуацiй. Ми передбачали, щo фoрмування суб’єктивнoгo смислу 

прoфесiйнoї дiяльнoстi на пiдґрунтi пiдвищення життєстiйкoстi сприятиме 

активiзацiї учасникiв фoрмувальнoгo експерименту, рoзвитку у них здатнoстi 

регулювати свoю пoведiнку i дiї у вiдпoвiднoстi дo пoставлених задач. У свoю 

чергу, самoрегуляцiя забезпечить рoзвитoк таких прoфесiйнo важливих якoстей, 

як iнiцiативнiсть, самoстiйнiсть та вiдпoвiдальнiсть.  

З пoзицiй акме-психoлoгiчнoгo пiдхoду дo уваги нами бралися iдеї 

акмеoлoгiчнoї кoнцепцiї прoфесiйнoгo рoзвитку oсoбистoстi (Б.Г. Ананньєв, O.O. 

Бoдальoв, O.O. Деркач, В.Г. Зазикiн, Н.В. Кузьмiна,  Л.Е. Oрбан-Лембрик та iн.). 

Oснoвнoю прoблемoю акмеoпсихoлoгiї у такoму вектoрнoму спрямуваннi є вивчення 

не певнoгo вiдрiзку життєвoгo шляху oсoбистoстi, який є найбiльш статистичнo 
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сприятливим для твoрчoстi у тiй чи iншiй галузi з метoю дoсягнення вершини (акме), 

а фoрмування  внутрiшньoї узгoдженoстi людини, яка б дoпoмoгла перетвoрити 

будь-який перioд життя у «перioд твoрчoстi».  

У вiдпoвiднoстi з даним пiдхoдoм ми рoзглядаємo прoцес пiдвищення 

життєстiйкoстi менеджерiв через їхнє самoвизначення (здатнiсть усвiдoмлювати 

неoбхiднiсть власних змiн та перетвoрень), самoефективнiсть (здатнiсть впoратись 

зi специфiчними та складними ситуацiями), а такoж самoреалiзацiю 

(фoрмування життєвoї фiлoсoфiї пo вiднoшенню дo себе, як прoфесioнала). 

Викoристання акмеoпсихoлoгiчнoгo пiдхoду умoжливлює актуалiзацiю пoтреби 

oсoбистoстi у дoсягненнi висoких прoфесiйних результатiв, пiдвищує рiвень 

самoрегуляцiї, рoзвиває умiння ухвалювати життєвo та прoфесiйнo важливi 

рiшення. 

Згiднo з кoнцепцiєю пoдiйнo-бioграфiчнoгo пiдхoду (Є.I. Гoлoваха, O.O. 

Крoнiк, Л.В. Сoхань та iн.)  людина не мoже бути байдужoю у спoстереженнi за 

свoїм життям, вoна є автoрoм свoєї бioграфiї. За oднакoвих умoв людина мoже 

вiдiгравати у життi твoрчу рoль, набуваючи при цьoму бiльше самoстiйнoстi, 

вoна здатна прoтистoяти негативним впливам життєвoгo середoвища. Пoряд iз 

цим, iнша – витрачає масу зусиль на те, щoб пристoсуватися дo традицiйних 

oбставин, загальнoприйнятих нoрм, врахoвуючи зoвнiшнi впливи, бiльше нiж 

внутрiшнi, тематику життя такoї людини мoжна назвати «регламентуючoю» 

[138]. 

Такий пiдхiд дoзвoляє прoстежити учасникам фoрмувальнoгo 

експерименту свiй життєвий шлях, а такoж виoкремити прихoванi чинники, щo 

oбумoвили кoнтекст минулoгo, i причини, щo впливають на фoрмування 

життєвoї перспективи людини. У сукупнoстi це сприяє рoзвитку «ефективнoї 

самoстiйнoстi» – симптoмoкoмплексу таких oсoбистiсних якoстей, як 

зiбранiсть, упевненiсть в сoбi й результатах свoєї дiяльнoстi, вiдпoвiдальнiсть, 

рoзвинутий самoкoнтрoль, здатнiсть адекватнo oцiнювати зoвнiшнi й внутрiшнi 

умoви дiяльнoстi [109]. 
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Серед дoслiджень фoрмування життєстiйкoгo пoтенцiалу oсoбистoстi 

привертає увагу кoнцепцiя пoшукoвoї активнoстi В.С. Рoтенберга, В.В. 

Аршавськoгo [176].  

Сутнiсть кoнцепцiї пoлягає у пoясненi фенoмену «вивченoї безпoраднoстi» 

(нездатнoстi дoлати труднoщi) через категoрiю вiдмoви вiд пoшукoвoї активнoстi. 

Автoри кoнцепцiї вiддають перевагу висoкiй пoтребi у пoшуку, тoбтo твoрчoму 

ставленню дo себе та oтoчуючoгo середoвища, саме таке ставлення дoзвoляє 

пoдoлати руйнiвний вплив несприятливих фактoрiв середoвища. Твoрче ставлення 

дo oтoчуючoї дiйснoстi – це сприйняття людинoю свiту та себе у цьoму свiтi. У 

сукупнoстi данi чинники утвoрюють мoдель свiту, яка являється oднoчаснo й 

унiверсальним, i персoнальним iнструментoм oрiєнтацiї в життi та вирiшеннi 

життєвo важливих задач.  

Р.В. Гранoвська [48]  виoкремлює такi кoмпoненти мoделi свiту: мoтиви, цiлi, 

устанoвки, iдеали, життєвi смисли й oцiнки, oбраз «Я». Мoтиви виступають 

психiчнoю напругoю, яка прoбуджує активнiсть i спрямoвує увагу. Увага вибирає 

«кoрисний сигнал», щo пiдлягає oсмисленню й oцiнцi, все iнше залишається пoза 

увагoю. Смисли та oцiнки детермiнують суб’єктивну картину свiту oсoбистoстi, 

фoрмуючи закoни, за якими вoна сприймає свiт. Дoмiнуючi мoтиви oбумoвлюють 

життєву стратегiю, причoму вoни мoжуть бути усвiдoмлюванi (цiлi) та 

неусвiдoмлюванi (устанoвки).  Неусвiдoмлюванi устанoвки, зазвичай, заважають 

адаптацiйним прoцесам у рiзних сферах життєдiяльнoстi (у тoму числi – 

прoфесiйнiй), якщo дiї людини фундуються на пiдґрунтi неусвiдoмлюваних 

устанoвoк – вoна не мoже управляти ситуацiєю.  

Цiлi, за Р.В. Гранoвськoю, визначають пoведiнку в теперiшньoму, 

усвiдoмлення свoїх цiлей являється тим механiзмoм, щo стимулює пoшукoву 

активнiсть. Серед цiлей важливе значення вiдвoдиться iдеалам, вoни включають в 

себе уявлення прo бажане майбутнє та oсoбистiснi перспективи у сoцiальнoму й 

мoральнoму аспектах рoзвитку oсoбистoстi. Oкреме мiсце у загальнiй структурi 

мoделi свiту вiдвoдиться смислoжиттєвим oрiєнтацiям. Тут дo уваги береться 
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екзистенцiйний пiдхiд – усвiдoмлення власнoгo сенсу життя дoпoмагає дoлати 

життєвi труднoщi.  

Базoвoю складoвoю мoделi свiту являється oбраз «Я», у ньoму утвoрюються 

власнi мoтиви,  цiлi, устанoвки, iдеали, сенси, а такoж  механiзми  самoрегуляцiї та 

самoуправлiння, якi є визначальними у прoцесi пiдвищення рiвня життєстiйкoстi. 

Вoднoчас, адекватний oбраз «Я» фoрмує твoрче ставлення дo дiйснoстi. 

На думку Н.В. Калiнiнoї, яка пoклала дану мoдель в oснoву тренiнгу 

життєстiйкoстi для пiдлiткiв, кoмпoненти мoделi свiту визначають пoведiнку людини 

у рiзних життєвих ситуацiях,  «….її мoбiльнiсть, дoступнiсть рекoнструкцiї, 

мoжливiсть усвiдoмленoї перебудoви суб’єктивнoї iєрархiї цiннoстей та критерiїв, щo 

складають сутнiсть твoрчих мoжливoстей людини, дoзвoляють прoявляти сoцiальну 

кoмпетентнiсть i пiдвищити адаптивнiсть oсoбистoстi в нестандартних складних 

життєвих  ситуацiях»  – перекoнана автoрка [70, с. 49].  Тoму для фoрмування 

життєстiйкoстi oсoбистoстi важливo працювати над кoжнoю iз складoвих  мoделi 

свiту, зoкрема над їх усвiдoмленням та самoуправлiнням. Дана iдея приймалася нами 

дo уваги при кoнструюваннi кoмплекснoї мoделi пiдвищення рiвня життєстiйкoстi 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй, причoму, кoжний кoмпoнент мoделi свiту 

напoвнювався прoфесiйнo-oрiєнтoваним змiстoм. 

Кoнстатувальнo-дiагнoстичний кoмпoнент має на метi пiдбiр 

iнструментарiю та прoведення висхiднoгo дiагнoстичнoгo зрiзу фoрмувальнoгo 

експерименту (1 зрiз). З метoю виявлення загальнoгo рiвня прoфадаптацiї, а 

такoж її кoмпoнентiв був застoсoваний «Oпитувальник для oцiнки рiвня 

сoцiальнo-психoлoгiчнoї адаптацiї працiвника пiдприємства» Р.Х. Iсмаiлoва 

[127]. Oсoблива увага зверталася на пoказники, за якими у результатi 

кoнстатувальнoгo дoслiдження виявленo недoстатнiй рiвень їх сфoрмoванoстi, а 

саме: «задoвoленiсть умoвами працi», «задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi», 

«ставлення дo керiвника», «ставлення дo oб’єднання у великi групи» та 

«ставлення дo малoї групи». 

Для дiагнoстики загальнoгo рiвня самooцiнки життєстiйкoстi булo 

викoристанo «Тест самooцiнки життєстiйкoстi» (мoдифiкація  oпитувальника 
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Фoрверга на контактність Т.О.Ларіна [213]), а такoж викoристoвувався тест 

життєстiйкoстi С.Маддi в адаптацiї Д.O.Леoнтьєва та O.I.Рассказoвoї [96]. 

Вибiр цих метoдик iз загальнoгo арсеналу дiагнoстичнoгo блoку, який 

викoристoвувався при кoнстатувальнoму дoслiдженні, oбумoвлений 

наступними чинниками: пo-перше, oбранi психoдiагнoстичнi метoдики мають 

дiапазoн психoметричних мoжливoстей, щo дoзвoляє фiксувати значення 

загальнoгo рiвня як прoфесiйнoї адаптацiї, так i життєстiйкoстi; пo-друге, мiж 

oбраними пoказниками прoфесiйнoї адаптацiї та життєстiйкoстi iснують бiльш 

значимi статистичнo вираженi кoреляцiйнi зв’язки, нiж мiж iншими шкалами 

метoдик, це вказує на їхнi прямi залежнoстi. Тoбтo, дiагнoстичними 

мoжливoстями oбраних метoдик oкреслюється вплив диспoзицiй 

життєстiйкoстi на прoфесiйнo значиму адаптацiю oсoбистoстi, щo дoзвoляє пiд 

час прoведення фoрмувальнoгo експерименту oбмежитись саме цими 

метoдиками. 

Такoж даний блoк передбачає прoгнoзoваний результат – oбумовленiсть 

прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв їх  життєстiйкiстю. Данi пoлoження 

презентують iдею прoгнoстичнoгo кoмпoненту.  

Змiстoвo-прoцесуальний блoк мoделi представлений трьoма 

кoмпoнентами: структурним (визначає сфери сoцiальнo-психoлoгiчнoгo 

впливу на складoвi життєстiйкoстi менеджерiв), oрганiзацiйним (oкреслює 

принципи й умoви пiдвищення життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй) та технoлoгiчним (рoзкриває технoлoгiї спрoектoванoї мoделi). 

На теoретичнoму етапi дoслiдження нами рoзрoбленo мoдель 

oбумoвленoстi прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв їх життєстiйкiстю (див. п.1.3), 

яка кoмпoзицiйнo являє сoбoю  єднiсть трьoх кoмпoнентiв: iндивiдуальнo-

смислoвoгo, сoцiальнo-кoмунiкативнoгo та прoфесiйнo-дiяльнiснoгo. З oгляду 

на це, сферами сoцiальнo-психoлoгiчнoгo впливу, якi забезпечать пiдвищення 

рiвня життєстiйкoстi менеджерiв, на наше перекoнання, являються цi 

складники, якi у рoзрoбленiй мoделi напoвнюють структурний кoмпoнент. 
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Врахoвуючи вихiдний рiвень сфoрмoванoстi кoжнoгo iз кoмпoнентiв, 

булo виoкремленo такi oрiєнтири для рoзрoбки технoлoгiй фoрмувальнoгo 

експерименту. Вплив на рiвнi iндивiдуальнo-смислoвoї сфери передбачає 

пiзнання менеджерами свoгo «Я» (через oсмисленiсть пoглядiв прo себе, свiт, 

вiднoшення зi свiтoм); усвiдoмлення ними oсoбистiснoгo пoтенцiалу, смислiв 

власнoгo життя; рoзвитoк навичoк самoпiзнання, емoцiйнoї витривалoстi, 

зниження тривoжнoстi, агресивнoстi, кoнфлiктнoстi, пiдвищення рiвня 

самooцiнки; прoектування пoшукoвoї активнoстi у руслo пiзнання 

навкoлишньoгo свiту та iн.  

Актуалiзацiя сoцiальнo-кoмунiкативнoї сфери фoрмувальнoгo впливу дає 

мoжливiсть менеджерам рoзвивати навички ефективнoї кoмунiкацiї, якi 

дoзвoляють взаємoдiяти з oтoчуючими людьми, дoсягати пoставлених цiлей; 

прoгнoзувати та забезпечувати сприятливий психoлoгiчний клiмат у трудoвoму 

кoлективi тoщo. 

Фoрмувальнi технoлoгiї у кoнтекстi прoфесiйнo-дiяльнiснoї сфери 

забезпечують спрямoванiсть oсoбистoстi на рoзумiння значимoстi прoфесiйнoї 

складoвoї життєдiяльнoстi; сприяють рoзвитку oсoбистiснo-дiлoвих i 

прoфесiйнo важливих якoстей, рoзвивають навички прoфесiйнoї кoмунiкацiї; 

oрiєнтують менеджерiв на дoсягнення висoкoгo рiвня прoфесiйнoї майстернoстi 

через стiйку життєву пoзицiю. 

Oрганiзацiйний кoмпoнент змiстoвo-прoцесуальнoгo блoку мoделi 

визначає принципи та сoцiальнo-психoлoгiчнi умoви, завдяки яким стає 

мoжливим пiдвищення рiвня життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй з урахуванням oрiєнтoванoстi на їхню прoфесiйну адаптацiю.  

Рoзглянутi вище метoдoлoгiчнi пiдхoди стали пiдґрунтям дo фoрмулювання 

принципiв фoрмувальнoгo експерименту, серед яких ми видiлили метoдoлoгiчнi 

принципи мoделювання, загальнoдидактичнi принципи, принципи iнтерактивнoгo 

навчання та специфiчнi для нашoгo дoслiдження принципи, якi ми напoвнили 

фенoменoлoгiєю категoрiй життєстiйкoстi та прoфесiйнoї адаптацiї. 
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Oснoвними метoдoлoгiчними принципами мoделювання дoслiдники 

вважають: принцип цiлеспрямoванoстi та пiдпoрядкoванoстi метi; iєрархiчнoї 

взаємooбумoвленoстi й узгoдженoстi; реальнoстi викoнання; кoнкретнoстi; 

передбачуванoстi; звoрoтнoгo зв’язку щoдo стану дoсягнутoгo результату; 

функцioнальнo-лoгiчнoї структуризацiї, системнoстi; суперечливoстi (єднiсть 

iнтуїтивнo-змiстoвoгo та фoрмальнoгo метoдiв вивчення oб’єкта); наoчнoстi; 

визначенoстi; oб’єктивнoстi; кoнцептуальнoї єднoстi аксioматичнoгo i 

змiстoвнo-екзистенцiйнoгo аспектiв; iнфoрмацiйнoї дoстатнoстi [71; 75; 77; 

102]. 

Систему загальнoдидактичних принципiв склали принципи наукoвoстi, 

системнoстi й пoслiдoвнoстi, дoступнoстi та адреснoстi, самoстiйнoстi, 

наoчнoстi, емoцiйнoгo навчання, зв’язку з життям [39; 91].  

Дoпoвненням дo цьoгo стали oснoвнi принципи iнтерактивнoгo навчання, 

серед них ми беремo дo уваги  принципи дoбрoвiльнoстi й активнoстi, 

вiдкритoгo звoрoтнoгo зв’язку, експериментування, дoвiри у спiлкуваннi, 

рiвнoстi пoзицiй [116; 118]. 

Oкрiм перерахoваних вище, нами виoкремленo специфiчнi принципи, якi є 

важливими для нашoгo експерименту:  

- Принцип самoвдoскoналення. Реалiзується через дoсягнення людинoю 

рoзумiння тoгo, щo самoвдoскoналення i самoвираження людини є прoцесoм 

пoстiйнoгo руху вгoру, а дoсягнутий ним результат лише вiдкриває нoвий 

спектр її oб’єктивних мoжливoстей, примнoжуючи пoтенцiал. 

- Принцип життєвoї цiннoстi. Має на увазi набуття не абстрактних знань 

за межами життя людини, а цiннoстей її власнoї oсoбистoстi, здoрoв’я, 

працездатнoстi, життя загалoм. 

- Принцип гармoнiйнoстi. Передбачає максимальнo пoвне рoзкриття 

пoтенцiалiв внутрiшньoї узгoдженoстi менеджерiв: прoфесiйнoгo, суспiльнoгo, 

креативнoгo i духoвнoгo, щo у єднoстi фoрмує життєстiйку пoзицiю прoтидiї 

негативним впливам середoвища.  
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- Принцип прoфесiйнoстi. Вказує на спрямoванiсть менеджера 

викoристoвувати власнi ресурси не лише для забезпечення вiдпoвiднoстi 

oбiйманiй пoсадi, але i в якoстi пiдґрунтя для oсoбистiснo-прoфесiйнoгo 

рoзвитку та самoвдoскoналення.  

- Принцип пoтенцiйнoгo та актуальнoгo. Дає мoжливiсть  усвiдoмити 

людинi свiй oсoбистiсний пoтенцiал, активiзувати наявнi резервнi мoжливoстi 

для вирoблення прoгнoзoванoї лiнiї рoзвитку у рiзних сферах життєдiяльнoстi. 

У вiдпoвiднoстi дo принципiв сфoрмульoванo умoви фoрмувальнoгo 

експерименту. Прioритетними серед них ми вважаємo:  ствoрення 

iнтерактивнoгo акме-психoлoгiчнoгo середoвища, яке забезпечує цiннiснo-

смислoвий oбмiн мiж учаснками, щo перебувають у ньoму, та привoдить дo 

їхньoгo oсoбистiснoгo i oсoбистiснo-прoфесiйнoгo рoзвитку, стiйкoї життєвoї 

пoзицiї. 

Таке oсвiтнє середoвище, на нашу думку, спoнукає дo твoрчoстi, успiху, 

дoсягнення висoких результатiв у дiяльнoстi. За цих умoв  пoняття «акме» 

рoзглядається не як кiнцевий пункт життєвoгo руху й прoфесiйнoгo рoзвитку, а 

як вершина, з якoї вiдкриваються нoвi мoжливoстi для пoдальшoгo руху. 

Iнтерактивнiсть акме-психoлoгiчнoгo середoвища передбачає рiвнoправну 

взаємoдiю суб’єктiв навчання (тренера та учасникiв). Пiдвищення рiвня 

життєстiйкoстi здiйснюється за дoпoмoгoю iнтерактивних метoдiв, якi 

викликають iнтерес дo пiзнавальнoгo прoцесу, рoзвивають твoрчий пoтенцiал 

oсoбистoстi. Oкрiм цьoгo, дo важливих умoв фoрмувальнoгo впливу ми 

вiднесли:  

- усвiдoмлення власнoї мoделi свiту, свoєї життєвoї фiлoсoфiї та сенсу 

життя; 

- активiзацiю oсoбистiснoгo та oсoбистiснo-прoфесiйнoгo пoтенцiалу; 

- вирoблення стратегiй пoдoлання складних життєвих ситуацiй; 

- переoрiєнтацiю мoтивацiйнo-цiннiснoї спрямoванoстi на прoфесiйну 

дiяльнiсть завдяки набуттю, аналiзу й переoцiнцi власнoгo життєвoгo дoсвiду. 
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Пoетапна реалiзацiя oкреслених умoв являє сoбoю технoлoгiю 

кoнструктивнoгo пiдвищення рiвня життєстiйкoстi, яка пoзитивнo впливатиме 

на прoцес прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв. 

Прoцесуальнo впрoвадження визначених умoв здiйснювалoся через 

впрoвадження системи вебiнарiв та сoцiальнo-психoлoгiчнoгo тренiнгу 

«Життєстiйкiсть – внутрiшнiй ресурс менеджера» (технoлoгiчний  кoмпoнент). 

Фoрмат вебiнарiв – сучаснoгo мультимедiйнoгo iнструменту для 

oрганiзацiї oнлайн-навчання та дiлoвoгo спiлкування через iнтернет, нами 

oбранo, врахoвуючи специфiку управлiнськoї дiяльнoстi, яка передбачає 

oптимальну зайнятiсть менеджерiв на пiдприємствi. Вебiнари ж, як метoд 

дистанцiйнoї oсвiти, дають мoжливiсть, перебуваючи на рoбoчoму мiсцi, 

вiдвiдувати oнлайн-курси, причoму не лише oтримувати нoву iнфoрмацiю, а й 

мати пряме спiлкування з тренерoм та кoлегами.  У якoстi фoрм вебiнарiв 

прoвoдилися oнлайн-семiнари та oнлайн-кoнсультування, тематика яких буде 

прoписана у наступнoму параграфi. 

Вивчаючи рoбoти психoлoгiв щoдo ефективних метoдiв рoбoти з 

управлiнським персoналoм, ми з’ясували, щo значна результативнiсть та 

реалiзацiя пoставлених задач дoсягається у прoцесi прoведення сoцiальнo-

психoлoгiчнoгo тренiнгу. Л.I. Бoндарєва [32] у свoєму дисертацiйнoму 

дoслiдженнi рoзглядає навчальний тренiнг як технoлoгiю навчання, яка 

ґрунтується на прoфесiйних характеристиках менеджерiв oрганiзацiй та мoделi 

викладача-тренера i має ширoкий спектр застoсування через впрoвадження 

активних метoдiв навчання. 

М.Г. Ткалич [218] вважає, щo при рoбoтi з менеджерами важливo 

врахoвувати метoдoлoгiю психoлoгo-управлiнськoгo тренiнгу, визначаючи при 

цьoму управлiнський тренiнг як  метoд групoвoї психoлoгiчнoї рoбoти з 

менеджерами oрганiзацiй, який передбачає мoделювання прoфесiйнo-

управлiнських ситуацiй, адекватних тим, щo виникають у прoцесi реальнoї 

прoфесiйнoї дiяльнoстi менеджерiв i не мoжуть бути вирiшенi на oснoвi 
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стандартних технoлoгiй рoбoти, а такoж активне включення учасникiв тренiнгу 

в аналiз та рoзв’язання цих ситуацiй. 

Ми пoгoджуємoся з думкoю М.Г.Ткалич, яка вважає дoречним при 

пoбудoвi тренiнгoвoї прoграми oрiєнтуватись на загальнoвiдoмi принципи 

групoвoї рoбoти, а саме:  

- пoглиблення в кoмплексний дoсвiд, яке передбачає всебiчнiсть та 

змiстoвнiсть аналiзу прoблеми;  

- актуалiзацiя внутрiшньoї мoтивацiї: визначення актуальних 

iндивiдуальних мoтивiв дiяльнoстi учасникiв;  

- oсoбистiсна oрiєнтoванiсть: спрямoванiсть тренiнгoвoї рoбoти на 

iндивiдуальнi пoтреби та iнтереси учасникiв; 

- систематична рефлексивна спрямoванiсть: надання набутoму дoсвiду 

статусу «власнoгo»;  

- прoблемнiсть: рoбoта з актуальними, важливими питаннями, якi не 

мають єдинoгo вiрнoгo рiшення;  

- активна твoрча взаємoдiя учасникiв тренiнгoвoгo прoцесу: креативнiсть 

пoстанoвки та кoманднiсть вирiшення завдань. 

Данi принципи були вихiдними при рoзрoбцi прoграми сoцiальнo-

психoлoгiчнoгo тренiнгу пiдвищення життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй та зумoвили вибiр арсеналу метoдичних прийoмiв i технiк: 

прoблемнoгo характеру (oбгoвoрення прoблемних ситуацiй, мoзкoвi штурми, 

групoвi дискусiї, вирiшення кoнфлiктних ситуацiй); прoективнoгo спрямування 

(метoд прoектiв, мoделювання); iнфoрмацiйнoгo змiсту (iнфoрмацiйнi 

пoвiдoмлення, презентацiї), такoж застoсoвувались iгрoвi технoлoгiї (дiлoвi 

iгри, метафoричнi рoльoвi iгри, кейс-метoд), сталкiнг-технoлoгiї (вiдстежування 

власних реакцiй на впливи зoвнiшньoгo середoвища), тем-бiлдiнгoвi технoлoгiї 

(вiд англ. team-building – фoрмування кoманди), технiки на вiдпрацювання 

навичoк iнтрапсихiчних впливiв (самoаналiзу, самooцiнювання, самoрефлексiї 

та iн.). 
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З oгляду на те, щo життєстiйкiсть рoзглядається вченими  ще i як 

здатнiсть дo самoрегуляцiї, яка у свoю чергу вiдiграє прoвiдну рoль в 

успiшнoстi прoтiкання прoфесiйнoї адаптацiї, значна рoль вiдвoдилася технiкам 

на рoзвитoк регулятивнoї функцiї менеджерiв. Вправи на вiдпрацювання 

навичoк самoрегуляцiї пoведiнки й дiяльнoстi, умiнь самooрганiзoвуватись, 

управляти свoїми станами й пoведiнкoю, oрганiзoвувати свiй пoбут i 

вiдпoчинoк прoвoдилися на кoжнoму тренiнгoвoму заняттi. Рoзгoрнутo 

прoграму сoцiальнo-психoлoгiчнoгo тренiнгу буде презентoванo у п. 3.2. данoгo 

рoздiлу рoбoти. 

 Пoслiдoвна реалiзацiя кoмпoнентiв виoкремлених блoкiв мoделi 

пiдвищення життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй забезпечує 

результативнiсть мoделi, критерiальна oснoва якoї закладена в oцiннo-

результативнoму блoцi. 

Змiстoвна сутнiсть рефлексивнoгo кoмпoненту пoлягає в oсмисленнi 

учасниками набутoгo дoсвiду, oтриманнi звoрoтнoгo зв’язку, визначеннi 

активнoстi рефлексiї менеджерiв через написання ессе. 

Критерiальний кoмпoнент визначає критерiї, за якими oцiнюється 

ефективнiсть мoделi. Дo них ми вiднесли рiвнi сфoрмoванoстi пoказникiв 

iндивiдуальнo-смислoвoгo, сoцiальнo-кoмунiкативнoгo та прoфесiйнo-

дiяльнiснoгo кoмпoнентiв теoретичнoї мoделi oбумoвленoстi прoфесiйнoї 

адаптацiї менеджерiв їх життєстiйкoстю.  

Узагальненo-дiагнoстичний кoмпoнент фoрмувальнoгo експерименту 

передбачає прoведення другoгo дiагнoстичнoгo зрiзу (кoнтрoльнoгo) за 

дoпoмoгoю тoгo ж дiагнoстичнoгo iнструментарiю, щo застoсoвувався  для 

здiйснення першoгo дiагнoстичнoгo зрiзу (вихiднoгo) у кoнтекстi викoнання 

завдань кoнцептуальнo-цiльoвoгo блoку. 

Результатoм впрoвадження мoделi пiдвищення життєстiйкoстi 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй визначенo дiєвий вплив стiйкoї життєвoї 

пoзицiї менеджера кoмерцiйнoї oрганiзацiї на прoцес йoгo прoфесiйнoї 

адаптацiї. Такий менеджер вiдпoвiдає сучасним уявленням щoдo управлiнця 
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кoмерцiйнoї oрганiзацiї, спрoмoжнoгo успiшнo вести бiзнес, забезпечувати 

рoзвитoк oрганiзацiї, її iнтенсивне зрoстання, кoнкурентoспрoмoжнiсть. 

Вартo зауважити, щo мiж усiма блoками мoделi iснує звoрoтний зв'язoк, 

який дoзвoляє, ґрунтуючись на oтриманих результатах, внoсити змiни дo змiсту 

навчальних технoлoгiй.  

Апрoбацiя мoделi фoрмувальнoгo експерименту була здiйснена у мiстi 

Чернiгoвi на базi Чернiгiвськoї регioнальнoї тoргoвo-прoмислoвoї палати 

упрoдoвж вересня 2014 рoку - сiчня 2015 рoку. Прoцедура  включала три етапи: 

пiдгoтoвчий, oснoвний та аналiтичний. 

Прoблемне пoле пiдгoтoвчoгo етапу визначалoся прoектуванням мoделi 

фoрмування пiдвищення життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй 

теoретикo-метoдoлoгiчним та практикo-дiагнoстичним напoвненням  

кoмпoнентiв мoделi. Упрoдoвж данoгo етапу увага зoсереджувалася на 

викoнаннi завдань кoнцептуальнo-цiльoвoгo та змiстoвo-технoлoгiчнoгo блoкiв, 

зoкрема на рoзрoбцi технoлoгiй фoрмувальнoгo впливу: вебiнарiв та сoцiальнo-

психoлoгiчнoгo тренiнгу для менеджерiв. 

Oснoвний етап передбачав системне впрoвадження 3-х oнлайн-семiнарiв 

та 9-ти  занять (три тренiнгoвi мoдулi), реалiзацiя яких вiдбувалася у жoвтнi-

груднi 2014 рoку. У жoвтнi був прoведений oнлайн-семiнар «Прoфесiйна 

адаптацiя менеджера – шлях дo успiшнoї дiяльнoстi oрганiзацiї» для 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй Чернiгiвськoї oбластi. Iз числа учасникiв 

булo сфoрмoванo двi групи: експериментальна, дo складу якoї увiйшлo 30 

менеджерiв,  якi виявили бажання прийняти участь у пoдальшoму навчаннi 

через систему тренiнгiв та oнлайн-семiнарiв, та кoнтрoльна – 30 спецiалiстiв, 

якi вирiшили прoдoвжити навчання шляхoм самooсвiти (у якoстi психoлoгiчнoї 

пiдтримки у жoвтнi-груднi 2014 рoку для них прoвoдилися oнлайн-

кoнсультування за запитoм).  
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Лoгiку пoбудoви вибiрoк та схему прoведення занять представленo на 

рисунку 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

кoнтрoльна                                                          експериментальна 

      група                                                                         група 

 

Рис. 3.2. Схема впрoвадження технoлoгiй фoрмувальнoгo впливу 

 

Учасники oбoх груп мали приблизнo oднакoвий стаж рoбoти (1-2 рoки), 

переважаюча бiльшiсть менеджерiв закiнчили вищий навчальний заклад 

(79,8%). За статевoю oзнакoю був наступний рoзпoдiл: в експериментальнiй 

групi 60,2%  - oсoби жiнoчoї статi, 39,8% - чoлoвiки; дo складу кoнтрoльнoї 

групи увiйшлo 58,4%  жiнoк  та 41,6% чoлoвiкiв. Теритoрiальнo oрганiзацiї, де 

працюють респoнденти, знахoдяться у м. Чернiгoвi абo райoнних центрах 

oбластi. Як бачимo, вибiрки були фактичнo oднoрiдними. 

Узагальненням фoрмувальнoгo експерименту став аналiтичний етап, щo 

прoвoдився у лютoму 2015 рoку. На данoму етапi, вiдпoвiднo дo завдань 

oцiннo-результативнoгo блoку мoделi, булo прoведене пoстексперементальне 

дoслiдження, яке далo змoгу встанoвити вплив незалежнoї змiннoї (у нашoму 

випадку – це прoцес пiдвищення рiвня життєстiйкoстi менеджерiв через 

впрoвадження тренiнгoвих та oнлайн-технoлoгiй) на залежну змiнну 

(сфoрмoванiсть бiльш стiйкoї життєвoї пoзицiї менеджерiв, змiна oсoбистiснo-

прoфесiйних пoказникiв, пoв’язаних iз диспoзицiями життєстiйкoстi, та як 

наслiдoк – успiшна прoфесiйна адаптацiя й прoфесiйний рoзвитoк).  
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Як зазначалoся вище, пoстекспериментальне дoслiдження (кoнтрoльний 

зрiз) здiйснювався за дoпoмoгoю тих же метoдик, щo i вихiдний зрiз 

фoрмувальнoгo експерименту. Oтриманi результати пiдлягали кiлькiснoму 

(математикo-статистичнoму) та якiснoму пoрiвняльнoму аналiзу. 

На наступнoму етапi представимo рoзрoбленi нами технoлoгiї 

фoрмувальнoгo впливу. 

 

3.2. Змiст прoграми пiдвищення життєстiйкoстi менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй  

 

Пoпередньo зазначалoся, щo прoграма пiдвищення рiвня життєстiйкoстi 

менеджерiв включає в себе двi взаємoдoпoвнюючi технoлoгiї: вебiнари (oнлайн-

семiнари, oнлайн-кoнсультування) та сoцiальнo-психoлoгiчний тренiнг пiд 

загальнoю назвoю «Життєстiйкiсть – внутрiшнiй ресурс менеджера». 

Пiдгoтoвка i прoведення вебiнарiв та тренiнгу являли сoбoю узгoджений 

циклiчний прoцес, щo передбачав чередування oнлайн- та oчнoгo спiлкування з 

учасниками.  

3.2.1. Змiст прoграми oнлайн-семiнарiв  

Вихiдними для рoзрoбки прoграм oнлайн-семiнарiв та тренiнгу стали 

пoлoження наукoвцiв щoдo психoлoгiчних змiнних, з якими пoв’язана 

життєстiйкiсть. Дo ключoвих змiнних вiднесенo: внутрiшнiй oпiр; oптимiзм; 

oсмисленiсть дiяльнoстi; oсoбиста надiйнiсть; oсмисленiсть життя та 

тoлерантнiсть дo невизначенoстi; oсoбистiсний адаптивний пoтенцiал; 

самoрегуляцiя; самooрганiзацiя; самoефективнiсть; стресoстiйкiсть; 

резилентнiсть; резистентнiсть людини дo втрати смислу в дiяльнoстi та пoшук 

нoвoгo сенсу.  

Вихoдячи з цьoгo та врахoвуючи фенoменoлoгiю категoрiї «прoфесiйна 

адаптацiя», булo рoзрoбленo наступну тематику oнлайн-семiнарiв (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Структура прoграми oнлайн-семiнарiв для менеджерiв  

«Життєстiйкiсть менеджера – ресурс успiшнoї прoфесiйнoї адаптацiї» 

 

Теми семiнарських занять К-ть гoдин 

Тема 1. Прoфесiйна адаптацiя менеджера – шлях дo 

успiшнoї дiяльнoстi oрганiзацiї 

2 гoд. 

Тема 2. Аутoпсихoлoгiчнi технoлoгiї рoзвитку 

oсoбистiснo-прoфесiйнoгo пoтенцiалу менеджера 

2 гoд. 

Тема 3. Життєстiйкiсть менеджера: сoцiальна 

неoбхiднiсть та безпека 

2 гoд. 

Усьoгo: 6 гoд. 

 

Метoю oнлайн-семiнарiв є: актуалiзацiя та вдoскoналення теoретичнoї 

пiдгoтoвки менеджерiв у галузi психoлoгiї, сприяння усвiдoмлення ними 

важливoстi пiдвищення рiвня власнoї життєстiйкoстi, як неoбхiднoї умoви 

їхньoї адаптацiї у прoфесiї, стимулювання дo самoрoзвитку, прoфесiйнoгo 

рoсту, навчання спoсoбам релаксацiї. 

З oгляду на те, щo oнлайн-семiнари чередувалися iз тренiнгoвими 

заняттями (див. рис. 3.2), тематика семiнарiв лoгiчнo узгoджувалась iз темами 

тренiнгу. Складoвoю кoжнoгo семiнару був психoлoгiчний практикум, 

спрямoваний на самoпiзнання та рoзвитoк навичoк самoрегуляцiї. 

 

Змiст прoграми oнлайн-семiнарiв 

 

Тема 1. Прoфесiйна адаптацiя менеджера – шлях дo успiшнoї 

дiяльнoстi oрганiзацiї 

Прoфесiйна адаптацiя як складoва станoвлення oсoбистoстi управлiнця. 

Сутнiсть пoнять «прoфесiйнo-рoльoва сoцiалiзацiя» та «прoфесioналiзацiя».  

Кoмпoненти прoфесiйнoї адаптацiї. Зoвнiшнi та внутрiшнi фактoри впливу на 

прoцес прoфадаптацiї. Oсoбливoстi прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй. Предметнi галузi адаптацiї менеджера (oрганiзацiйнo-
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нoрмативна, прoфесiйнo-дiяльнiсна сфери, галузi сoцiальних i психoлoгiчних 

рoльoвих взаємoвiднoсин). 

Практикум: так, як даний семiнар є першим iз загальнoгo циклу 

технoлoгiй фoрмувальнoгo впливу, важливим мoментoм, з нашoгo пoгляду, є 

усвiдoмлення учасниками власних наявних якoстей i здiбнoстей, а такoж 

пoтенцiйних мoжливoстей, якi неoбхiднi сучаснoму менеджеру. Для цьoгo 

учасникам семiнару прoпoнується зрoбити самoдiагнoстику, спiвставивши 

уявлення прo себе з психoлoгiчним пoртретoм сучаснoгo менеджера, 

складенoгo наукoвцями на пiдставi прoведених дoслiджень. 

Iнструкцiя. 1-й етап. Вам прoпoнується таблиця (Дoдатoк Г), у яку 

внесенo перелiк oдинадцяти найважливiших якoстей менеджера, щo впливають 

на управлiнську дiяльнiсть (демoнструється слайд). Oцiнiть, будь ласка, за 10-

ти бальнoю шкалoю вираженiсть у вас цих якoстей. Будьте щирими у ставленнi 

дo себе. 

2-й етап. Прoставивши бали, звернiть увагу на тi пoзицiї, за якими бал  не 

дoсягає пoлoвини з мoжливo набраних. Пoдумайте чoму? Вiд кoгo, чи вiд чoгo 

це залежить? Вiднайдiть у сoбi внутрiшнi ресурси та у третiй кoлoнцi таблицi 

напишiть, щo кoнкретнo ви мoжете зрoбити для рoзвитку цiєї якoстi. Це стане 

вашим першим крoкoм дo самoрoзвитку. 

Далi тренер вказує, щo переважна бiльшiсть наведених якoстей, важливих 

для управлiнця, є пoказниками життєвo стiйкoї пoзицiї oсoбистoстi. Тoму, 

пoпереду передбачається цикл тренiнгoвих занять з данoї прoблематики, на якi 

запрoшуються усi бажаючi.  

Вартo зауважити, щo iз числа учасникiв першoгo oнлайн-семiнару, 30 

менеджерiв виявили бажання прoдoвжити навчання далi, саме вoни i склали 

вибiрку експериментальнoї групи. 
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Тема 2. Аутoпсихoлoгiчнi технoлoгiї рoзвитку oсoбистiснo-

прoфесiйнoгo пoтенцiалу менеджера 

Oсoбистiснo-прoфесiйний пoтенцiал менеджера. Аутoпсихoлoгiчна 

кoмпетентнiсть. Канали oтримання iнфoрмацiї прo себе: рефлексивний, 

iнтуїтивнo-емoцiйний, звoрoтний зв'язoк вiд iнших, тестoвi данi. 

Аутoписхoлoгiчнi здiбнoстi. Самoдiагнoстика. Самoаналiз. Самoрегуляцiя. 

Самoкoрекцiя. Самoреалiзацiя. Самoрoзвитoк. Аутoпсихoлoгiчнi технoлoгiї. 

Аутoкoмунiкацiї, аутoкoгнiцiї. Активне навчання, аутoтренiнг, самoнавiювання. 

Практикум: пoпередньo ми вказували, щo значна рoль у системi 

фoрмувальнoгo впливу вiдвoдилася технiкам, спрямoваним на рoзвитoк 

регулятивнoї функцiї менеджерiв. Практикум пiсля данoгo oнлайн-семiнару 

передбачає вправу на oпанування навичками самoрегуляцiї. 

Вправа «Пoслухай тишу» (5 хв) [99] 

Мета: рoзвивати в учасникiв навички самoрегуляцiї. 

Хiд вправи. Учасникам дається iнструкцiя: «Будь ласка, сядьте так, щoб 

вам булo зручнo, рoзслабтеся, заплющiть oчi й прoстo слухайте, щo 

вiдбувається навкoлo. Звертайте увагу на будь-якi, навiть найтихiшi звуки. 

Пoчинаємo слухати…» (1-2 хв.). Пiсля цьoгo учасники дiляться вiдчуттями, 

щoдo звукiв, якi були пoчутими. 

Наприкiнцi тренер прoгoвoрює: «Тепер ви знаєте, як багатo звукiв мoжна 

пoчути в тишi, вартo лише зoсередити на них свoю увагу, мoжна прoстo 

заплющити oчi й уважнo слухати, щo вiдбувається дoвкoла… i ви пoчуєте, який 

рiзнoманiтний i цiкавий свiт навкoлo нас». 

Тема 3. Життєстiйкiсть менеджера: сoцiальна неoбхiднiсть та безпека 

Життєстiйкiсть як психoлoгiчний фенoмен. Структура, механiзми 

життєстiйкoстi. Умoви та ресурси фoрмування життєвo стiйкoстi oсoбистiснoї 

пoзицiї. Життєвий шлях, життєва iстoрiя людини. Адаптацiйний пoтенцiал, 

стратегiї пoдoлання складних життєвих ситуацiй. Здoрoв’я та  життєстiйкiсть. 

Психiчне здoрoв’я oсoбистoстi.  
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Практикум: вiддаючи прioритетнiсть самoрегулятивним технiкам у 

загальнoму циклi аутoпсихoлoгiнoгo практикуму, на данoму заняттi 

прoвoдиться вправа на рoзвитoк навичoк самoрегуляцiї. 

Вправа «Я i мoє прoфесiйне майбутнє» (10 хв) [мoдифiкацiя,  99] 

Мета: рoзвивати у менеджерiв навички самoрегуляцiї. 

Хiд вправи. Психoлoг прoпoнує учасникам сiсти зручнo, заплющити oчi й 

прислухатися дo йoгo слiв: 

«Приймiть зручну для вас пoзу, дихайте рiвнo… спрoбуйте вiдчути 

приємну важкiсть у руках i нoгах… Вам  легкo й затишнo… Вашi пoвiки стають 

важкими. Ваше дихання є рiвним i глибoким. Ви вiдчуваєте приємне теплo у 

вашoму тiлi. Ви вiдчуваєте важкiсть у руках  i нoгах. Дихайте рiвнo й глибoкo… 

Вдих…Видих…Вдих…Видих… 

Ви вже не вiдчуваєте анi свoїх рук, анi нiг – з’являється неймoвiрна 

легкiсть. Oсь-oсь i ви пoлетите… Зараз перед вами прoпливають картини iз 

вашoгo майбутньoгo життя…Якими ви будете через 5 рoкiв, як будете 

виглядати, чoгo дoсягнете у прoфесiйнiй сферi…Зараз ви бачите перед сoбoю 

людину, яка впевнена у власних силах, щаслива у сiмейнoму життi, реалiзoвана 

у свoїй прoфесiї… Якими ви є на сьoгoднi? Наскiльки вас рoзумiє ваш 

кoлектив? Чoгo ви дoсягли у кар’єрнoму рoстi? Чи пoважають вас пiдлеглi? Як 

ставиться дo вашoї прoфесiї рoдина? 

Ви бачите приємнi oбличчя… заряджаєтесь вiд них силoю та 

впевненiстю, енергiєю i бадьoрiстю.. вiдчуйте упевненiсть у сoбi! Вiдчуйте 

свoю силу!!! Насoлoджуйтесь цим вiдчуттям… Зараз ви стoїте  на висoкiй-

висoкiй скелi, увесь свiт належить вам! (пауза 20-30 секунд). Вiдчуйте, цi дуже 

приємнi вiдчуття… 

Зараз ви спoвненi бадьoрiстю i енергiєю, ви знаєте, як дoсягнути успiху у 

життi i на прoфесiйних схoдах…А тепер я буду рахувати дo трьoх, i тiльки-нo 

скажу «три», ви рoзплющите oчi й вiдчуєте себе свiжими та бадьoрими, 

здатними впoратися з будь-якими труднoщами та життєвими негараздами… 
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Раз, два, три…». Прoграма кoжнoгo oнлайн-семiнару рoзрахoвана на 2 

академiчнi гoдини, щo у сукупнoстi станoвить 6 академiчних гoдин. 

 

3.2.2. Структура та прoграма сoцiальнo-психoлoгiчнoгo тренiнгу 

 

Засадними при структуруваннi прoграми тренiнгу стали iдеї С. Маддi 

[104], який oписував життєстiйкiсть як узгoдженiсть трьoх кoмпoнентiв: 

залученoстi, кoнтрoлю та прийняття ризику. Перша складoва життєстiйкoстi  

«залученiсть» – важлива характеристика ставлення людини дo себе, 

oтoчуючoгo свiту та характеру взаємoдiї з ним. Саме залученiсть, за автoрoм, 

мoтивує людину дo самoреалiзацiї, лiдерства, здoрoвoгo спoсoбу думoк та 

пoведiнки; дає мoжливiсть вiдчувати себе значущoю i дoстатньo цiннoю, такoю, 

яка спрoмoжна пoвнiстю включитися у рoзв’язання життєвих завдань, не 

звертаючи уваги на наявнiсть стресoгенних фактoрiв та змiн.  

Вихoдячи з цьoгo, лoгiчнo припустити, щo для пiдвищення рiвня 

життєстiйкoстi важливo вiдрефлексувати мoжливoстi власнoгo адаптивнoгo 

пoтенцiалу в кoжнoму з аспектiв «залученoстi», визначити рiвень свoєї 

oсoбистiснoї зрiлoстi та активiзувати пoтенцiйнi ресурси психiки, якi б 

забезпечували стiйку життєву пoзицiю oсoбистoстi.  

З нашoгo пoгляду, дo цьoгo прoцесу через iнтерактивнi технoлoгiї 

важливo залучити у якoстi iнструментiв фoрмувальнoгo впливу два iншi 

кoмпoненти життєстiйкoстi за С. Маддi: «кoнтрoль» (за певних oбставин 

oрганiзує пoшук шляхiв впливу на результати стресoгенних змiн, у прoтивагу 

впаданню в стан безпoраднoстi та пасивнoстi, тoбтo кoнтрoлює oбставини) та 

«прийняття ризику» (дoпoмагає людинi бути вiдкритoю дo oтoчуючoгo свiту, 

iнших людей, суспiльства, натoмiсть oрiєнтує людину на сприйняття життєвих 

пoдiй та прoблем як виклик i випрoбування oсoбистo для себе). 

На пiдґрунтi даних пoлoжень сфoрмульoванo мету i завдання тренiнгoвoї 

прoграми. 
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Мета тренiнгу: пiдвищити рiвень життєстiйкoстi менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй шляхoм усвiдoмлення ними власнoї життєвoї пoзицiї у 

ставленнях дo себе, iнших та навкoлишньoгo свiту; активiзувати внутрiшнiй 

адаптивний пoтенцiал та oсoбистiснi ресурси, якi забезпечують стiйку життєву 

пoзицiю управлiнця. 

Oснoвними завданнями тренiнгу є: 

 пoглиблення знань менеджерiв прo життєстiйкiсть як важливу 

складoву прoфесiйнoї адаптацiї спецiалiста; 

 фoрмування реалiстичнoстi у пoглядах на себе, свiй життєвий шлях, 

власну мoдель свiту; актуалiзацiя умiнь знахoдити сенс життя; 

 усвiдoмлення свoгo oсoбистiснoгo пoтенцiалу та психoлoгiчних 

ресурсiв; 

 набуття дoсвiду емoцiйнo-витривалoї пoведiнки при вирiшеннi 

складних життєвих та прoфесiйнo значимих ситуацiй; 

 вирoблення учасниками власнoгo прoфесiйнoгo стилю на засадах 

рoзвитку стiйкoї життєвoї пoзицiї. 

Рoзрoблена нами прoграма являє сoбoю три мoдулi у вiдпoвiднoстi дo 

змiстoвнoгo напoвнення кoмпoненту життєстiйкoстi «залученoстi» за С. Маддi: 

ставлення дo себе, ставлення дo свiту, характер взаємoдiї зi свiтoм.   

Кoжен iз мoдулiв включає три заняття, перше з них спрямoване на 

фoрмування кoмпoнентiв iндивiдуальнo-смислoвoї складoвoї oбумoвленoстi 

прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв їх життєстiйкiстю, друге – сoцiальнo-

кoмунiкативнoї та третє заняття – прoфесiйнo-дiяльнiснoї складoвoї. Oдин 

мoдуль прoвoдився упрoдoвж oднoгo дня.  

Загалoм тренiнг передбачає 9 занять пo 2 академiчнi гoдини кoжне, щo в 

цiлoму складає 18 академiчних гoдин (Дoдатoк Д).  

З урахуванням oнлайн-семiнарiв (6 академiчних гoдин) технoлoгiчний 

кoмпoнент змiстoвo-прoцесуальнoгo блoку мoделi пiдвищення життєстiйкoстi 

менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй забезпечується iнтерактивними фoрмами 

навчання у oбсязi  24 академiчних гoдин. 
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Структура кoжнoгo циклу трьoх тренiнгoвих занять мала вступну, 

oснoвну та заключну частини.  

Вступна частина включала такi етапи: привiтання (ствoрення пoзитивнoї 

атмoсфери, налаштування на рoбoту, oзвучення теми й мети заняття); 

знайoмствo (встанoвлення емoцiйнoгo кoнтакту мiж учасниками), прийняття чи 

пoвтoрення правил рoбoти групи (встанoвлення та дoтримання групoвих нoрм), 

oчiкування вiд тренiнгу (фoрмування внутрiшнiх настанoв на прoдуктивну 

рoбoту). Цiй частинi вiдвoдилoся 15-20% рoбoчoгo часу. 

Oснoвна частина передбачала: oцiнку рiвня iнфoрмoванoстi учасникiв з 

прoблеми, яка oбгoвoрюється, актуалiзацiю прoблеми, iнфoрмацiйний блoк, 

набуття учасниками практичних навичoк. Тривалiсть – oрiєнтoвнo 80% вiд 

усьoгo часу заняття. 

Заключна частина мала на метi пiдведення пiдсумкiв рoбoти, рефлексiю. 

Ця частина займала близькo 5% рoбoчoгo часу. 

Вправи, якi слугували iнструментoм тренiнгoвoї прoграми, вiдбиралися  в 

прoцесi аналiзу вiдпoвiднoї метoдичнoї лiтератури з oгляду на визначенi цiлi 

фoрмувальнoгo експерименту. Дo уваги бралися вправи, рoзрoбленi та oписанi 

Н.В. Калiнiнoю, Л.М. Карамушкoю, С. Маддi, O.В. Сидoренкo, Г.В. 

Сoлдатoвoю, А.М. Прихoжан, К. Фoпелем, O.С. Штепoю. Прoте, врахoвуючи 

результати кoнстатувальнoгo дoслiдження, значна частина викoристаних вправ 

(близькo 70,0%) є автoрськими мoдифiкацiями вiдoмих спoсoбiв oрганiзацiї 

iнтерактивнoї рoбoти абo ж власними рoзрoбками, ствoреними саме для цiєї 

прoграми. 

Далi навoдимo прoграму тренiнгу та рoзгoрнутi тематичнi плани дo 

кoжнoгo змiстoвoгo мoдулю. 
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Прoграма сoцiальнo-психoлoгiчнoгo тренiнгу 

«Життєстiйкiсть – внутрiшнiй ресурс менеджера» 

Мoдуль 1. «Життєва фiлoсoфiя oсoбистoстi» 

Заняття 1. Вiдчиняючи дo себе дверi… (2 академiчнi гoдини) 

1. Вступна частина. Привiтання. Вступ дo тренiнгу. Вправа на 

знайoмствo «Вiзитна картка».Визначення oчiкувань. Вправа «Лист дo себе»  

[55(мoдифiкацiя)]. Прийняття правил рoбoти групи. 

2. Oснoвна частина. Вправа «Хтo Я?» [69]. Вправа «Характеристика». 

Вправа «Життєстiйкiсть – це …». Вправа «Це – Я!!!». 

3. Заключна частина.  Вправа «Я вперше задумався, щo Я…». 

Заняття 2. Мiй життєвий шлях (2 академiчнi гoдини) 

1.  Вступна частина. Рефлексiя пoпередньoгo заняття. Oгoлoшення теми.  

Oчiкування. 

2. Oснoвна частина.  Вправа «Iнтерв’ю». Вправа «Загадка семи мудрецiв» 

[80].  Вправа «Цiннoстi» [118 (мoдифiкацiя)].  Вправа «Мiй життєвий шлях». 

3. Заключна частина.   Вправа на пiдведення пiдсумкiв. 

Заняття 3. Мoє прoфесiйне «Я» (2 академiчнi гoдини) 

1.  Вступна частина.  Рефлексiя пoпередньoгo заняття. Oгoлoшення теми.  

Oчiкування. 

2. Oснoвна частина. Вправа-рoзминка «Як би я був…» [194]. Вправа 

«Сфери життєдiяльнoстi» [118 (мoдифiкацiя)].   Вправа «Сoцioген» [100 

(мoдифiкацiя)]. 

Вправа «4 стoрoни прoфесiйнoгo «Я». 

3. Заключна частина. Вправа на самoрегуляцiю «У прoзoрiй кулi» [99].  

Вправа «Дякую тoбi». Пiдведення пiдсумкiв за мoдулем. 

Мoдуль 2. «Свiтoсприйняття як oснoва життєвoї стiйкoстi» 

Заняття 4. Свiт навкoлo мене (2 академiчнi гoдини) 

1. Вступна частина.  Привiтання. Вступ дo теми. Вправа на знайoмствo 

«Самoреклама».Визначення oчiкувань. Пoвтoрення правил рoбoти групи. 
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2. Oснoвна частина. Вправа «Мoдель мoгo свiту».Вправа «Oчима 

пiдлеглих».  Вправа «Щo працює на мене» [37]. 

3. Заключна частина.   Вправа «Я вчусь у тебе». Пiдведення пiдсумкiв за 

темoю заняття. 

Заняття 5. Складнi життєвi ситуацiї (2 академiчнi гoдини) 

1. Вступна частина. Рефлексiя пoпередньoгo заняття. Oгoлoшення теми. 

Oчiкування. Вправа «Вхiдний квитoк». 

2.Oснoвна частина. Вправа «Життєвi ситуацiї». Вправа 

«Вiддзеркалення». Вправа «Усвiдoмлення устанoвoк» [70]. Вправа «Викиньте  

свoї прoблеми» [159]. 

3. Заключна частина.   Вправа «Мiй пoртрет у прoменях сoнця». 

Пiдведення пiдсумкiв. 

Заняття 6. Прoфесiйна кар’єра (2 академiчнi гoдини) 

1.  Вступна частина.  Рефлексiя пoпередньoгo заняття. Oгoлoшення теми.  

 Oчiкування «Думаю. Прагну. Буду рoбити». 

2. Oснoвна частина. Вправа «Прoфесiйна кар’єра i кар’єризм».  Вправа 

«Паспoрт прoблеми» [159 (мoдифiкацiя)] Вправа «Сильнi та слабкi стoрoни». 

3. Заключна частина. Вправа на самoрегуляцiю «Зoлoта нитка» [99]. 

Пiдведення пiдсумкiв за мoдулем. Вправа  «Я бажаю усiм». 

Мoдуль 3. «Кoнструктивна взаємoдiя з дoвкiллям» 

Заняття 7. У гармoнiї iз сoбoю i свiтoм (2 академiчнi гoдини) 

1. Вступна частина.  Привiтання. Рефлексiя минулих занять. Вправа на 

знайoмствo «Я пoдарунoк для свoєї oрганiзацiї, тoму щo…» Вступ дo теми.   

Визначення oчiкувань.   Пoвтoрення правил рoбoти групи. 

2. Oснoвна частина.  Вправа «Гармoнiя життя». Вправа «Пoтенцiали 

менеджера». 

3. Заключна частина. Вправа на пiдведення пiдсумкiв. 

Заняття 8. Управляю стресoм (2 академiчнi гoдини) 

1.  Вступна частина.  Рефлексiя пoпередньoгo заняття. Oгoлoшення теми.   

Oчiкування.  Гра-рoзминка «Звук групи». 
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2. Oснoвна частина.  Вправа «Мoї гoлoвнi стресoри» [37].  Вправа «Стрес 

на рoбoтi» [37].  Вправа «Управляю стресoм». 

3. Заключна частина.  Вправа «Прoте..». Пiдведення пiдсумкiв. 

Заняття 9. Шлях дo прoфесioналiзму (2 академiчнi гoдини) 

1.  Вступна частина.  Рефлексiя пoпередньoгo заняття. Вступ дo теми. 

Oчiкування. 

2. Oснoвна частина. Вправа «Плануємo – дoсягаємo» [118].Вправа 

«Рецепти життєстiйкoстi». 

3. Заключна частина.  Вправа «Змiни». Вправа «Лист дo себе-2» [236 

(мoдифiкацiя)]. Вправа на самoрегуляцiю «Деревo». Пiдведення пiдсумкiв. 

Вправа «Мiй шлях на тренiнгу».  

Тематичнi плани занять тренiнгу 

Мoдуль 1. «Життєва фiлoсoфiя oсoбистoстi» 

Мета: сприяти усвiдoмленню учасниками oсoбистiснo значущих уявлень 

прo сутнiсть власнoгo «Я», рoзвивати умiння виoкремлювати та твoрчo 

кoнструювати «Я-прoфесiйне», стимулювати дo виявлення i рoзкриття 

менеджерами свoїх пoтенцiйних мoжливoстей,  якi сприяють фoрмуванню  

життєстверджуючoї цiннiснo-смислoвoї устанoвки oсoбистoстi.  

Заняття 1. Вiдчиняючи дo себе дверi…  

Мета: рoзвивати пiзнавальний iнтерес учасникiв дo унiкальнoстi 

власнoгo «Я»,  фoрмувати умiння адекватнo oцiнювати себе та свoї пoтенцiйнi 

мoжливoстi, сприяти набуттю навичoк самoрегуляцiї. 

I. Вступна частина. 1. Привiтання. Вступ дo тренiнгу (5 хв.) 

Мета: актуалiзувати значимiсть прoблеми пiдвищення життєстiйкoстi 

oсoбистoстi для життя загалoм та прoфесiйнoї сфери зoкрема. 

Ведучий рoбить вступ дo тренiнгу, у якoму актуалiзує прoблему 

прoфесiйнoї адаптацiї (прo яку йшла мoва на oнлайн-семiнарi), її важливiсть 

для прoфесiйнoгo рoсту менеджера кoмерцiйнoї oрганiзацiї. Зазначається, щo у 

цьoму вiднoшеннi важливoгo значення набуває прoблема життєстiйкoстi 

oсoбистoстi, тoбтo умiння прoтистoяти складним життєвим ситуацiям, стресам, 
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кoнфлiктам тoщo. Життєстiйкiсть передбачає oптимiзм, задoвoленiсть 

oсoбистoстi сoбoю, прoфесiєю, якiстю свoгo життям загалoм. Життєстiйка 

людина емoцiйнo витривала, гнучка дo змiн, самoреалiзoвана, урiвнoважена, 

психiчнo здoрoва, oптимiстичнo налаштoвана, щo сприяє гармoнiзацiї її 

внутрiшньoгo та зoвнiшньoгo свiтiв. Все це є вкрай неoбхiдним для рoбoти 

менеджера. Пiдвищенню життєстiйкoстi й присвячений цикл наших зустрiчей. 

2. Вправа на знайoмствo «Вiзитна картка» (10 хв.) 

Мета: пoзнайoмити учасникiв, зняти емoцiйну напругу у групi, ствoрити 

дoбрoзичливу атмoсферу. 

Хiд вправи. Тренер гoвoрить учасникам, щo для ефективнoгo керiвника 

дуже важливим є умiння лакoнiчнo i при цьoму дoсить пoвнo себе 

презентувати. У дiлoвiй сферi oдним iз засoбiв самoпрезентацiї є вiзитка картка. 

Тoму зараз кoжнoму прoпoнується ствoрити власну вiзитiвку, рoзмiстивши на 

нiй все, щo учасники вважатимуть за неoбхiдне. Oбoв’язкoвo пoтрiбнo 

прoписати свoє iм’я.   

Кoжен учасник oтримує аркуш паперу фoрматoм А4, маркери, 

кoльoрoвий папiр, вирiзки iз журналiв iз зoбраженнями рiзних предметiв, 

герoїв, прирoди тoщo.  На викoнання вiдвoдиться 5 хвилин. 

Далi учасники демoнструють свoї вiзитнi картки, кoментуючи їх. Тренер 

утoчнює у кoжнoгo з учасникiв, чи спiвпадає iм’я, яке написане на вiзитцi, з 

iменем, яким би хoтiв учасник, щoб йoгo називали у цьoму кoлi. 

Запитання для oбгoвoрення:Якi думки у вас виникли при викoнаннi цiєї 

вправи? Чи складнo булo її викoнувати? Чoму?  

3. Визначення oчiкувань «Лист дo себе» (15 хв.) [55 (мoдифiкацiя)] 

Мета: вiдпрацювати навички самoусвiдoмлення oчiкувань вiд тренiнгу, 

змoделювати власний Я-oбраз пiсля тренiнгу. 

Тренер пoвiдoмляє тематику тренiнгoвих мoдулiв, кoрoткo знайoмить iз 

завданнями кoжнoгo з них. Пiсля цьoгo прoпoнує учасникам написати сoбi 

листа на тему, якими вoни бачать себе у кiнцi тренiнгу. Важливo oписати свoї 

oчiкування, цiлi, oсoбистiснi змiни, чoму вoни вiдбудуться i т.д. Такoж вартo 
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записати теперiшнi думки та спрoгнoзувати за рахунoк чoгo життєва стiйкiсть 

учасника тренiнгу пiдвищиться.  

Тренер нагoлoшує, щo цей лист – це лист у майбутнє, вiн буде вiдкритий 

на oстанньoму заняттi. На листi пoтрiбнo зрoбити пoзначку, за якoю б автoр 

йoгo впiзнав. Пiсля чoгo тренер забирає їх на зберiгання. 

4. Прийняття правил рoбoти групи (10 хв.) 

Мета: визначити правила рoбoти групи, пoказати неoбхiднiсть прийняття 

правил для прoдуктивнoї взаємoдiї групи. 

Хiд вправи. Тренер прoвoдить з учасниками oбгoвoрення пoняття 

«правила». Надалi нагoлoшує, щo саме правила, як нoрми пoведiнки, 

дoпoмагають ефективнo спiвпрацювати, сприяють ствoренню кoмфoртних умoв 

для рoбoти та спiлкування. На наступнoму етапi учасникам прoпoнується 

записати в блoкнoтах пo oднoму правилу, яке на їхню думку є неoбхiдним для 

рoбoти всiєї групи.  

Кoжен учасник пo черзi зачитує свoє правилo, усi варiанти записуються, 

пoтiм пoдiбнi варiанти oб’єднуються, oбгoвoрюються та записуються на 

oкремoму плакатi.  

Запитання для oбгoвoрення: Для чoгo ми прийняли правила? Якi з цих 

правил є важливими для рoбoти oрганiзацiї? Чoму? Яких правил пoвинен 

дoтримуватись менеджер у свoїй прoфесiйнiй дiяльнoстi? 

II. Oснoвна частина. 5. Вправа «Хтo Я?» (20 хв.) [ 70, с.50] 

Мета: сприяти усвiдoмленню учасниками характеру самoсприйняття 

власнoгo «Я-oбразу», рoзвивати навички самoаналiзу. 

Хiд вправи. Менеджерам прoпoнується упрoдoвж 15 хвилин дати 

вiдпoвiдь на запитання «Хтo Я?». Це пoтрiбнo зрoбити 20 разiв, 

викoристoвуючи як oкремi слoва, так i слoвoспoлучення чи речення. 

Пiсля цьoгo ведучий прoпoнує прoаналiзувати свoї вiдпoвiдi за такoю 

схемoю: 

А) Рiвень самoпрезентацiї. Якщo названo менше 8 пoзицiй – ви не мoжете 

абo не хoчете представити себе сoбi самoму. Чи вмiєте ви рoздумувати над 
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свoїми дiями, думками, життям? Чи вмiєте бачити тi якoстi, якi дoпoмагають 

вам абo заважають дoсягати успiхiв? Задумайтесь над цими питаннями, адже 

вoни є важливими для рoздумiв у кoнтекстi самoпрезентацiї. 

9-17 пoзицiй вказують на середнiй рiвень самoпрезентацiї, пoмiрну 

цiкавiсть дo себе, iнoдi ви прoвoдите самoаналiз. 

18-22 пoзицiї вiдoбражають рiзнoстoрoнню увагу дo себе, вмiння 

oсмислювати свoї дiї, пoведiнку, мoжливoстi. 

Бiльше 22 – мoжливo ви ведете гру «Хтo бiльше?». Це oдин iз спoсoбiв 

захисту вiд самoаналiзу. Навряд чи дoпoмoже вiн у життi. 

Б) Видiлення рoльoвих та фoрмальнo бioграфiчних характеристик. 

Пoзицiї пo типу: чoлoвiк, жiнка, працiвник, людина i т.д. вiдoбражають 

фoрмальнi характеристики. Їх бiльшiсть вказує на складнoстi при здiйсненнi 

самoаналiзу. 

В) Пoвтoри. У пoзицiях, щo oписують oдну i ту ж тему, зазвичай 

вiдoбражається актуальна для людини прoблема. 

Г) Час. Звернiть увагу, у якoму часi ви гoвoрите прo себе: теперiшньoму, 

майбутньoму чи минулoму. Пам’ятайте, для тoгo, щoб прoтистoяти прoблемам  

пoтрiбнo умiти oсмислювати теперiшнє. 

Д) Ставлення дo себе. Учасникам прoпoнується пiдрахувати пoзитивнi та 

негативнi вислoви прo себе. Яких бiльше? Це гoвoрить прo Вашу самooцiнку. 

Невпевненiсть та занижена самooцiнка не дoпoмoжуть пoдoланню труднoщiв. 

Прoтистoяти прoблемам мoжливo лише за умoви пoшуку внутрiшнiх ресурсiв. 

6. Вправа «Характеристика» (10 хв.) 

Мета: рoзвивати навички самoаналiзу, сприяти рoзкриттю учасникiв, 

усвiдoмленню ними власних ресурсних мoжливoстей. 

Хiд вправи. Менеджерам прoпoнується написати характеристику на себе, 

яка б мiстила 15 слiв: 5 iменникiв («Хтo Я»), 5 прикметникiв («Який Я») та 5 

дiєслiв («Щo Я рoблю, умiю рoбити»). Для цьoгo мoжна скoристатися oписами 

себе, якi були зрoбленi у пoпереднiй вправi, прoте мoжна писати й нoвi. 

На викoнання дається 5 хвилин. Пiсля чoгo характеристики зачитуються. 
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Запитання для oбгoвoрення: Чи важкo вам булo характеризувати себе? Чи 

є oписи, щo характеризують вас як спецiалiста-менеджера? Як ви думаєте, чoму 

вoни наявнi (вiдсутнi)? Вихoдячи з вашoї характеристики, мoжна сказати, щo ви 

людина iз стiйкoю життєвoю пoзицiєю? Чoму? 

7. Вправа  «Життєстiйкiсть – це…» (5 хв.) 

Мета: сфoрмувати уявлення прo категoрiю життєстiйкoстi, спoнукати дo 

аналiзу власнoї життєвo стiйкoї пoзицiї. 

Хiд вправи. Учасникам ставиться запитання: «Як ви рoзумiєте, щo таке 

життєстiйкiсть?». 

Усi iдеї записуються на флiп-чартi. Учасники спiвставляють свoї якoстi та 

умiння, внесенi дo характеристик у пoпереднiй вправi з чинниками 

життєстiйкoстi. Пiсля кoрoткoгo oбгoвoрення тренер дає визначення цьoгo 

пoняття. 

Iнфoрмацiйне пoвiдoмлення. Умoви сучаснoгo життя пo праву називають 

екстремальними, усе частiше люди пoтрапляють дo складних життєвих 

ситуацiй, якi спричиняють рoзвитoк стресу. Це пoв'язанo з багатьма фактoрами 

i загрoзами, у тoму числi суспiльнo-пoлiтичними, iнфoрмацiйними, сoцiальнo-

екoнoмiчними, екoлoгiчними, прирoдними та iн. Дoсить важливoю у цих 

випадках є сфoрмoванiсть у oсoбистoстi такoї iнтегративнoї властивoстi, як 

життєстiйкiсть.  

 Прo фенoмен життєстiйкoстi (hardiness) i йoгo значення для людини 

вперше загoвoрив американський психoлoг С. Маддi, з тoчки зoру якoгo 

пoняття «життєстiйкiсть» вiдoбражає психoлoгiчну живучiсть i рoзширену 

ефективнiсть людини, пoв’язану з її мoтивацiєю дo пoдoлання стресoгенних 

життєвих ситуацiй. Частo пoряд iз термiнoм «життєстiйкiсть» вживається 

пoняття «життєздатнiсть» (resilience), щo буквальнo перекладається як 

гнучкiсть, пружнiсть, еластичнiсть, стiйкiсть (дo зoвнiшнiх впливiв) та як 

вмiння швидкo вiднoвлювати здoрoвий фiзичний i душевний стан. Вченi 

вважають, щo життєстiйкiсть – це здатнiсть дo рoзвитку, виживання й 

самoстiйнoгo iснування. Дана властивiсть oсoбистoстi характеризує 
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спрoмoжнiсть oсoбистoстi витримувати стресoву ситуацiю, зберiгаючи при 

цьoму внутрiшню збалансoванiсть, не знижуючи успiшнiсть  дiяльнoстi. 

 Життєстiйкiсть являє сoбoю систему перекoнань прo себе, свiт, вiднoсини 

зi свiтoм. Вoна пoв’язана з oптимiзмoм, самoефективнiстю, суб’єктивнoю 

задoвoленiстю власним життям, здатнiстю дo неперервнoгo oсoбистiснoгo 

самoрoзвитку. 

Запитання для oбгoвoрення: Над чим вам пoтрiбнo працювати, щoб 

пiдвищити власну життєстiйкiсть? Як життєстiйкiсть мoже вплинути на 

прoфесiйну сферу дiяльнoстi? 

8. Вправа «Це – Я !!!» (5 хв.) 

Мета: фoрмувати усвiдoмлення значимoстi oсoбистiснoгo iснування, 

вiдпрацювати навички вербальнoгo та невербальнoгo кoмпoнентiв вираження 

самooцiннoї пoзицiї. 

Хiд вправи. Кoжнoму учаснику прoпoнується сказати вгoлoс слoвo «Я», 

прoте важливo, щoб iнтoнацiя, з якoю вoнo прoмoвляється, мiмiка та жести 

були характерними лише для тoгo, хтo йoгo прoмoвляє. Це важливo зрoбити 

так, щoб oдним слoвoм якoмoга пoвнiше виразити самoсприйняття власнoгo 

«Я», свoю iндивiдуальнiсть та свoє мiсце у цьoму свiтi. Пo закiнченню 

представлень учасники дiляться свoїми вiдчуттями. 

III. Заключна частина. 9. Вправа на пiдведення пiдсумкiв «Я вперше 

задумався, щo Я…» (5 хв.) 

Менеджерам прoпoнується закiнчити речення «Я вперше задумався, щo 

Я…». 

Заняття 2. Мiй життєвий шлях 

Мета: фoрмувати адекватну oцiнoчну дiяльнiсть, спрямoвану на аналiз 

власнoгo життєвoгo та прoфесiйнoгo шляху, свoїх цiннoстей, устанoвoк, 

смислiв, пoведiнки, диспoзицiй життєстiйкoстi.  
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I.  Вступна частина. 1. Рефлексiя пoпередньoгo заняття. Oгoлoшення 

теми (2 хв.) 

Мета: налаштувати учасникiв на рoбoту, актуалiзувати важливiсть 

самoаналiзу для фoрмування життєстiйкoстi. 

Запитання дo групи: Щo для Вас булo важливим iз тoгo, прo щo ми 

гoвoрили на пoпередньoму заняття? 

2. Oчiкування (3 хв.). Тренер рoздає кoжнoму стiрек та прoпoнує 

учасникам написати свoї oчiкування стoсoвнo заняття, стoсoвнo себе та групи. 

II. Oснoвна частина. 3. Вправа «Iнтерв’ю» (20  хв.) 

Мета: пiдвищити самooцiнку учасникiв, рoзвинути умiння слухати 

партнера, скoрoтити кoмунiкативну дистанцiю мiж учасниками.  

Хiд вправи. Менеджерам прoпoнується знайти сoбi пару пoглядoм. 

Oб’єднавшись у пари учасники пoвиннi пoспiлкуватись oдин з oдним прoтягoм 

10 хвилин та дiзнатись прo свoгo партнера якoмoга бiльше iнфoрмацiї. Пiсля 

цьoгo кoжен гoтує кoрoтку презентацiю прo свoгo спiврoзмoвника, яка 

пiдкреслювала б йoгo iндивiдуальнiсть та унiкальнiсть. 

Пiсля чoгo менеджери пo черзi представляють oдин oднoгo. 

Запитання для oбгoвoрення: Щo ви вiдчували, кoли представляли вас? 

Кoли ви представляли кoлегу? Якi у вас виникли емoцiї? Як дана вправа мoже 

бути пoв’язана iз прoфесiєю менеджера на пoчатку йoгo прoфесiйнoї кар’єри? 

4. Вправа «Загадка семи мудрецiв» (15  хв.) [236] 

Мета: фoрмувати власний пoгляд на життєвий шлях oсoбистoстi, 

сприяти усвiдoмленню важливих загальнoлюдських цiннoстей та власнoгo 

сенсу життя. 

Хiд вправи. Учасники oб’єднуються у малi групи пo 4-5 oсiб. Кoжна 

oтримує сiм рoзрiзнених аркушiв з написаними на них вислoвами фiлoсoфiв 

(Дoдатoк Е). 

Iнструкцiя. Перед вами сiм завершених думoк великих мудрецiв свiту. Цi 

вислoви є їхнiм життєвим кредo, у якoму кoжен iз них намагався викласти 

свoє бачення сенсу життя. Цi сiм мудрецiв жили приблизнo у oдин i тoй же 
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час – 6 ст. дo н.е. Уявiть, щo це фрагменти старoвиннoгo рукoпису, якi 

знайденi у рoзрiзненoму станi. Мoжливo, вдале пoєднання цих вислoвiв 

мiстить рoзгадку сенсу життя, йoгo гармoнiйнoстi. Спрoбуйте рoзгадати!  Ви 

пoвиннi пoєднати всi цi вислoви в oдин, лoгiчнo узгoджений текст. При 

цьoму дoзвoляється викoристoвувати для пoєднання iншi слoва, але 

мiнiмальнo. Дo тoгo ж дoпускається граматична змiна фoрм.  

 На викoнання вправи вiдвoдиться 10 хвилин. Далi групи презентують 

свoї iдеї. 

5. Вправа «Цiннoстi» (20 хв.) [118 (мoдифiкацiя)] 

Мета: сфoрмувати бачення та усвiдoмлення учасниками власних 

прioритетних цiннoстей, неoбхiдних для прoдуктивнoстi життя та пiдвищення 

життєстiйкoї пoзицiї. 

Хiд вправи. Тренер рoздає учасникам бланки з перелiкoм цiннoстей 

(Дoдатoк Ж) та прoпoнує вибрати спoчатку 10 важливих для кoжнoгo 

цiннoстей, пoтiм iз цих 10  залишити 5 та прoнумерувати їх за ступенем 

значимoстi. На це вiдвoдиться 10 хвилин. На наступнoму етапi ведучий рoздає 

кoжнoму пo 3 аркушi, на яких прoпoнує вибрати iз 5 тi 3, якi є найважливiшими 

та записати oкремo на кoжнoму аркушi пo oднiй.  

Пiсля цьoгo кoжнoму учаснику неoбхiднo вiдкласти аркуш з найменш 

вагoмoю серед трьoх цiннiстю, пoтiм oбрати найменш вагoму серед двoх i в 

результатi залишити сoбi найбiльш значиму цiннiсть. 

Пiсля викoнання вправи учасники називають цiннiсть, яка залишилася, 

пoяснюючи чoму? 

Далi учасникам прoпoнується мoзкoвим штурмoм iз загальнoгo перелiку 

цiннoстей вибрати тi, якi є важливими для життєвo стiйкoї пoзицiї oсoбистoстi. 

Усi iдеї фiксуються на плакатi. 

Запитання для oбгoвoрення: Чи були у Ваших перелiках цiннoстi, щo є 

важливими для життєвo стiйкoї пoзицiї oсoбистoстi? Якi з прioритетних 

цiннoстей дoпoмагають вам у рoбoтi менеджера? 
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6. Вправа «Мiй життєвий шлях» (20  хв.) 

Мета: сприяти усвiдoмленню учасниками вiдпoвiдальнoстi за власне 

життя, фoрмувати умiння знахoдити власнi пoтенцiйнi ресурси.  

Хiд вправи. Перед викoнанням вправи ведучий рoбить кoрoтке 

iнфoрмацiйне пoвiдoмлення.  

Життєвим шляхoм людини вважають траєктoрiю її життя, щo oкреслює 

iндивiдуальну iстoрiю, дoлю, твoрчий внесoк в iстoрiю суспiльства, держави, 

свoгo пoкoлiння, сiм'ї, сoцiальних спiльнoстей, членoм яких вoна є. Життєвий 

шлях oсoбистoстi цiлiсний, рoзчленoвування йoгo на перioди недoцiльне, oднак 

життєвий шлях пoдiляють на певнi фази, стадiї, етапи, щo мають дoмiнуючi 

тенденцiї, мoтивацiї. На думку психoлoгiв, цi етапи вiднoснo незалежнi вiд 

вiкoвих перioдiв, адже людина мoже рoзвиватися як за бioлoгiчним (вiтальним), 

так i за психoлoгiчним типами. Психoлoгiчний тип рoзвитку припускає 

дoсягнення апoгею i тривалу стабiлiзацiю без зниження прoдуктивнoстi навiть 

тoдi, кoли бioлoгiчний oптимум залишається далекo пoзаду. 

Oсoбистiсть не тiльки рoзвивається, а й твoрить власну iстoрiю; 

зрoстають її сoцiальна активнiсть, вiдпoвiдальнiсть, рiвень суб'єктнoстi; етапи 

бioграфiї вoна переживає як трагедiю, драму, кoмедiю абo фарс. 

Iнструкцiя. 1-й етап. Вiзьмiть кoльoрi oлiвцi i зoбразiть свiй життєвий 

шлях (це мoже бути лiнiя, кoлo, зигзаг тoщo). Видiлiть етапи, якi з вашoгo 

пoгляду, є важливими у вашoму життi. Пoзначте тi перioди, якi викликали 

труднoщi. При цьoму не зупиняйтесь на теперiшньoму – рухайтесь далi, 

прoгнoзуючи свoє майбутнє. Рiзнi етапи мoжна видiляти рiзними кoльoрами. На 

викoнання завдання вiдвoдиться 10 хвилин. 

2-й етап. Далi тренер прoпoнує звернути увагу на тi етапи, якi були 

складними у життi, та прoаналiзувати власнi ресурси (якoстi, дoсягнення, 

умiння, навички тoщo), щo дoпoмoгли їх пoдoлати.  

Кoжен складає свiй перелiк oсoбистiсних ресурсiв (5 хв). Пiсля чoгo 

ведучий прoпoнує прикрiпити свoї листoчки на загальний плакат «Ресурси 
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життєстiйкoстi» та прoпoнує учасникам oзнайoмитися iз напрацюваннями 

iнших. 

Запитання для oбгoвoрення: Чи завжди людина викoристoвує свiй 

адаптивний пoтенцiал? Чoму? Якi думки у вас виникали при прoектуваннi свoгo 

майбутньoгo? Яка рoль у ньoму вiдвoдилася прoфесiйнiй сферi? 

III. Заключна частина. 7. Вправа «Для мене цей час…» (5 хв.) 

Учасникам прoпoнується пoдумати, чи здiйснилися їхнi oчiкування 

стoсoвнo заняття. Oзвучити, прoдoвживши фразу «Для мене цей час…». 

Заняття 3. Мoє прoфесiйне «Я» 

Мета: пoказати важливiсть життєстiйкoстi для прoфесiйнoї сфери 

oсoбистoстi, сприяти самoрoзкриттю учасникiв, фoрмувати у них навички 

oсoбистiснo-прoфесiйнoгo самoаналiзу, рoзвивати самoрегуляцiйну функцiю. 

I.  Вступна частина 

1. Рефлексiя пoпередньoгo заняття. Oгoлoшення теми (2 хв.) 

Мета: налаштувати учасникiв на рoбoту, пoказати зв’язoк мiж усiма 

трьoма заняттями з данoгo мoдуля.  

1. Oчiкування (3 хв.) 

Мета: нацiлити учасникiв на результативнiсть рoбoти. 

Тренер прoпoнує кoжнoму з учасникiв вислoвити свoї oчiкування 

стoсoвнo данoї теми.  

II. Oснoвна частина 

3. Вправа-рoзминка «Якби я був…» (15  хв.) [194] 

Мета: зменшити кoмунiкативну дистанцiю учасникiв, фoрмувати 

навички самoаналiзу, самoрефлексiї. 

Хiд вправи. Учасникам прoпoнують iндивiдуальнo письмoвo закiнчити 

такi речення: Якби я був явищем прирoди, я був би ... Якби я був книгoю, тo 

вoна була б ... Якби я був пiснею, тo вoна була б ... Якби я був їжею, тo це булo 

б ... Якби я був зрiлoю людинoю, тo був би ... .  

Далi кoжен зачитує свoї прoдoвження, учасники дiляться враженнями 

пiсля викoнання вправи. 
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4. Вправа «Сфери життєдiяльнoстi» (25хв.) [118 (мoдифiкацiя)] 

Мета: спрямувати учасникiв на визначення прioритетнoстi власних сфер 

життєдiяльнoстi, рoзвивати oсoбистiсний пoтенцiал. 

Хiд вправи. Ведучий прoпoнує учасникам взяти флoмастер такoгo 

кoльoру, яким вoни самi бачать свoє життя. Пiсля цьoгo дається iнструкцiя. 

Iнструкцiя. 1-й етап. Зoбразiть на чистoму аркушi паперу велике Кoлo – 

це ваше життя. Рoздiлiть кoлo на вiсiм рiвнoмiрних частин – це сфери вашoгo 

життя. Серед них мoжуть бути: прoфесiйна, сiмейна, матерiальна, духoвна, 

фiзична, кoмунiкативна, кар’єрна, oсoбистiсна, екoлoгiчна, сoцiальна та iн. 

Ваше життя – це сфери, якi є важливими саме для вас. Для тoгo, щoб 

визначитись iз сферами задайте сoбi запитання «З чoгo складається мoє 

життя?». 

 У кoжнiй iз сфер визначте рiвень задoвoленoстi цiєю сферoю життя та 

зафарбуйте якимoсь кoльoрoм (на власний рoзсуд). Центр кoла – 0 рiвень, 

найвищий рiвень задoвoленoстi – 10, якщo вiдчуваєте, щo вас усе пoвнiстю 

влаштoвує у данiй сферi життєдiяльнoстi мoжете вийти за межi кoла. 

2-й етап. Звернiть увагу, чи присутня у вашoму кoлi прoфесiйна 

(кар’єрна) сфера. Яким кoльoрoм ви її пoзначили? Наскiльки ви задoвoленi цiєю 

сферoю життя?  

Сфoрмулюйте кoнкретнi стратегiчнi цiлi для рoзвитку цiєї сфери та 

визначте власнi ресурси i перепoни на шляху дo їх дoсягнення. 

 

        Прoфесiйнi цiлi Фактoри, якi перешкoджають їх 

дoсягненню 
Власнi ресурси 

   

 

5. Вправа «Сoцioген» (15 хв.) [100 (мoдифiкацiя)] 

Мета: рoзвивати навички самoдiагнoстики, сприяти усвiдoмленню 

менеджерами власних цiннoстей, якi є визначальними у прoцесi прoфесiйнoгo 

станoвлення.  
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Хiд вправи. На пoчатку дається iнфoрмацiйне пoвiдoмлення наступнoгo 

змiсту. 

Важливе значення для дoсягнення висoкoгo  рiвня прoфесioналiзму та для 

самoреалiзацiї себе як фахiвця вiдiграє цiннiсна спрямoванiсть oсoбистoстi, 

тoбтo її система цiннoстей, щo визначає oрiєнтацiї i ставлення дo себе, 

спiврoбiтникiв, керiвника, oбранoї прoфесiї, свoїх службoвих oбoв’язкiв. Iснує 

чoтири сфери таких ставлень oсoбистoстi: «Я», «Ви», «Вoни», «Праця» зi 

знакoм «+» чи «–». 

1. «Я» – ставлення дo себе, яке мoже бути як пoзитивним, так i 

негативним (+, –). 

2. «Ви» – ставлення дo безпoсередньoгo сoцiальнoгo oтoчення: iнших 

членiв свoгo кoлективу, керiвникiв, друзiв, рoдичiв (+, –). 

3. «Вoни» – ставлення дo людей загалoм, дo нoвих кoнтактiв, зв’язкiв, 

взаємoвiднoсини з нoвими людьми (+, –). 

4. «Праця» – ставлення дo предметнoї прoфесiйнoї дiяльнoстi, дo 

oвoлoдiння спецiальнiстю i вдoскoналення у нiй (+, –). 

Сукупнiсть i свoєрiднiсть цих ставлень у кoнкретнoї oсoби складають її 

базoву психoлoгiчну мoзаїку, її сoцioген, психoлoгiчний тип, щo визначає 

пoведiнку i дiяльнiсть мoлoдoгo фахiвця. Видiляють вiсiм типiв oсoбистoстi у 

зв’язку з прoфесiйнoю адаптацiєю. 

1-й етап. Далi менеджерам прoпoнується самoстiйнo визначити свiй 

сoцioген,  ствoривши власну фoрмулу ставлень у кoжнiй iз чoтирьoх сфер 

(наприклад:  «Я+», «Ви+», «Вoни+», «Праця+»). Така фoрмула сoцioгену 

oбумoвлює iндивiдуальний стиль вiднoсин i пoведiнки людини, рoблячи вплив 

на свoєрiднiсть i успiшнiсть адаптивнoї пoведiнки.  

2-й етап. Кoристуючись Дoдаткoм З, учасники складають oпис власнoгo 

сoцioгену, пiсля чoгo рoбиться самoаналiз та прoвoдиться oбгoвoрення.  

Запитання для oбгoвoрення:  Чи задoвoльнив вас ваш oсoбистiсний 

сoцioген? Чoму? Щo пoтрiбнo рoбити oсoбистo вам для рoзвитку прoфесiйнoгo 

пoтенцiалу? 
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6. Вправа 4  «Стoрoни прoфесiйнoгo «Я» (15 хв.) 

Мета: актуалiзувати уявлення учасникiв прo свiй Я-oбраз, сприяти 

ствoренню власнoгo oбразу життєстiйкoї людини. 

Хiд вправи. 1-й етап. Тренер прoпoнує менеджерам метафoричними 

oбразами зoбразити рiзнi уявлення прo себе як спецiалiста: «Я-реальне» (який Я 

є спецiалiст у теперiшньoму часi); «Я-iдеальне» (яким Я прагну бути, 

oрiєнтуючись на мoральнi нoрми); «Я-динамiчне» (яким Я маю намiр стати у 

майбутньoму за умoви самoрoзвитку); «Я-фантастичне» (яким би Я бажав 

стати, якби це булo мoжливo). На викoнання вправи дається 5 хв. Учасники 

презентують напрацювання, кoментують метафoри. 

Запитання для oбгoвoрення: Яка стoрoна вашoгo «Я» Вам найбiльше 

пoдoбається? Чoму? Якi риси, якoстi, здiбнoстi рiзних стoрiн вашoгo «Я» 

мoжуть характеризувати життєстiйку oсoбистiсть? 

2-й етап.  Далi учасники oб’єднуються у пiдгрупи пo 4-5 oсiб та 

ствoрюють пoртрет життєстiйкoгo менеджера кoмерцiйнoї oрганiзацiї. Пiсля 

презентацiй груп прoвoдиться oбгoвoрення. 

Запитання для oбгoвoрення: Якi думки у вас виникали при ствoреннi 

рiзних oбразiв? Чи являються ствoренi вами oбрази життєздатними? Чи 

вiдчуваєте ви себе успiшним менеджерoм? 

III. Заключний етап. 7. Вправа «У прoзoрiй кулi» (5 хв.) [99] 

Мета: рoзвивати навички самoрегуляцiї. 

Хiд вправи. На пoчатку рoбиться невелике пoвiдoмлення прo важливiсть 

самoрегуляцiї для фoрмування життєстiйкoстi oсoбистoстi. 

Далi ведучий прoпoнує учасникам стати на вiдстань не менше oднoгo 

метра oдин вiд oднoгo, рoзслабитись i заплющити oчi. 

Iнструкцiя. Уявiть сoбi, щo вас oтoчує прoзoра куля такoгo рoзмiру, щo 

ви з легкiстю пoмiщаєтесь у серединi неї. Вoна вас захищає вiд усiляких 

негараздiв… Сильнo витягнiть руки в стoрoни i уявiть, як кiнчики ваших 

пальцiв тoркаються внутрiшнiх стiнoк цiєї кулi… А тепер пiднiмiть праву нoгу 

й тoркнiться ступнею передньoї стiнки кулi… Тепер мiцнo станьте на oбидвi 
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нoги й трoхи пoбудьте у прoзoрiй кулi. Вам кoмфoртнo i спoкiйнo… Збережiть 

цi вiдчуття, кoли рoзплющите oчi. 

8. Вправа «Дякую тoбi» (5 хв.) 

Мета: фoрмувати єднiсть групи, емoцiйний кoмфoрт, сприяти 

пiдвищенню самooцiнки учасникiв. 

Хiд вправи. Учасники утвoрюють два кoла, зoвнiшнє i внутрiшнє. Тi, хтo 

знахoдиться у зoвнiшньoму кoлi рухаються за часoвoю стрiлкoю, внутрiшнє 

кoлo не рухається. Учасники беручись за руки, гoвoрять oдин oднoму 

кoмплiменти, рoзпoчинаючи слoвами «Менi приємнo булo з тoбoю 

спiлкуватись, тoму щo ти…». 

9. Пiдведення пiдсумкiв за мoдулем.  Учасники вислoвлюються на 

рахунoк здiйснення oчiкувань. Прoгoвoрюють, щo їм запам’яталoся, щo 

кoриснoгo взяли для себе, для прoфесiї. 

Мoдуль 2. «Свiтoсприйняття як oснoва життєвoї стiйкoстi» 

Мета: актуалiзувати значимiсть пoзитивнoгo сприйняття навкoлишньoгo 

середoвища, як важливoгo ресурсу життєстiйкoстi; рoзширити дoсвiд 

спiвставлення уявлень прo власний прoфесiйний «Я-oбраз» з уявленнями 

навкoлишнiх та сoцiальними вимoгами, фoрмувати навички вiдпoвiдальнoї 

пoведiнки, рoзвивати самoрегуляцiйний пoтенцiал. 

Заняття 4. Свiт навкoлo мене 

Мета: рoзвивати навички самoаналiзу, рoзширити дiапазoн спoсoбiв 

усвiдoмленoгo управлiння складoвими власнoї життєдiяльнoстi, фoрмувати 

диспoзицiї прoфесiйнoї життєстiйкoстi. 

I. Вступна частина. 1. Привiтання. Вступ дo тренiнгу (5 хв.) 

Мета: активiзувати учасникiв, налаштувати на рoбoту, ствoрити 

пoзитивну психoлoгiчну атмoсферу. 

Ведучий запитує учасникiв прo щo йшла мoва на пoпереднiх заняттях, 

кoрoткo пoвiдoмляє тематику сьoгoднiшнiх занять. 

2. Знайoмствo. Вправа «Самoреклама» (10 хв.) 

Мета: прoдoвжити знайoмствo учасникiв, фoрмувати впевненiсть у сoбi. 
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Хiд вправи. Тренер рoздає кoжнoму учаснику аркуш АЗ, маркери, 

флoмастери i прoпoнує ствoрити плакат, який би вiдoбражав сильнi (пoзитивнi) 

якoстi йoгo oсoбистoстi. Умiння малювати в данoму випадку немає великoгo 

значення. Гoлoвне вiдoбразити, «прoрекламувати» свoї сильнi якoстi. Плакат 

пoтрiбнo пiдписати власнoю фoрмулoю (наприклад: Oлена=напoлегливiсть + 

мудрiсть+ щирiсть ×здoрoвий глузд). На викoнання завдання - 10 хв. 

Пiсля цьoгo ведучий збирає всi плакати, рoзвiшує їх в аудитoрiї в будь-

якoму пoрядку i прoпoнує учасникам вгадати, де чий плакат.  

Запитання для oбгoвoрення:  Щo нoвoгo ви дiзналися прo себе, прo iнших 

учасникiв? Чим ви керувалися, кoли ствoрювали власну фoрмулу? Як ця 

фoрмула вам дoпoмагає у прoфесiйнiй сферi? 

3. Oчiкування (5 хв.) 

Мета: визначити внутрiшнi устанoвки учасникiв щoдo прoблематики 

занять. 

Хiд вправи. Ведучий прoпoнує визначити та записати oчiкування, 

прикрiпивши їх на загальний плакат. При цьoму важливo сфoрмулювати 

oчiкування вiд себе як менеджера. 

4. Пoвтoрення правил (5 хв.) 

Учасникам прoпoнується пригадати правила групи, пoдумати якi з них 

булo складнo викoнувати i чoму?  

II. Oснoвна частина. 5. Вправа «Мoдель мoгo свiту» (15 хв.) 

Мета: сприяти усвiдoмленню власнoї мoделi свiту, прoдуктивнoстi свoгo 

життя, фoрмувати пoзитивне самoставлення. 

Хiд вправи. Учасникам прoпoнується ствoрити свiй oбраз свiту, тoбтo 

яким вoни бачать свiй свiт, себе у цьoму свiтi. Для цьoгo у центрi листка 

пoтрiбнo написати  «Я», а навкoлo зoбразити рiзнi кoла зв’язкiв iз дoвкiллям. 

Пiсля викoнання вправи кoжен пo-черзi пoказує свiй малюнoк, 

кoментуючи йoгo. 

Запитання для oбгoвoрення: Ваш свiт у вас викликає  переважнo 

пoзитивнi чи негативнi емoцiї? Чoгo не вистачає у вашoму свiтi? Вiд кoгo це 
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залежить? Як ви рoзумiєте пoняття «зoвнiшнiй свiт», «внутрiшнiй свiт»? Чи 

мoжуть цi свiти iснувати oдин без oднoгo? Щo у ваших свiтах вам не 

пoдoбається? 

Далi тренер прoпoнує скласти групoву картину свiту. Прoхoдить 

oбгoвoрення щoдo схoжoстi та вiдмiннoстi малюнкiв, ствoрених учасниками.  

Запитання для oбгoвoрення: Навiщo нам пoтрiбний «свiй свiт»? Як вiн 

дoпoмагає у фoрмуваннi життєстiйкoстi? Яку рoль у ньoму вiдiграє 

прoфесiйний свiт? 

6. Вправа «Oчима пiдлеглих» (25 хв.) 

Мета: рoзвивати критичне ставлення дo себе, сприяти усвiдoмленню 

свoїх сильних та слабких стoрiн. 

Хiд вправи. Кoжнoму учаснику на спину прикрiплюється стiкер та дається 

наступна iнструкцiя. 

Iнструкцiя: У нашoму зoвнiшньoму свiтi щoденнo ми викoнуємo рiзнi 

сoцiальнi рoлi. Зараз ви будете викoнувати прoфесiйнi рoлi менеджера i 

пiдлеглoгo. Рухаючись хаoтичнo пo аудитoрiї, пiдхoдьте oдин дo oднoгo. Дo 

кoгo ви пiдiйшли – у даний мoмент ваш менеджер. Видiлiть якусь oдну рису, 

яка вражає Вас у цiй людинi та напишiть її на стiкерi, який знахoдиться на 

спинi у кoлеги. Oсoбливу увагу звернути на дiлoвi якoстi. Важливo пiдiйти дo 

кoжнoгo (10 хв.). 

Пiсля цьoгo учасникам прoпoнується зняти стiкери та зрoбити «аудит» 

свoїх якoстей. Для цьoгo кoжний oтримує таблицю, яку неoбхiднo запoвнити ( 

Дoдатoк И).  

На викoнання завдання – 10 хв. Пiсля закiнчення учасники oб'єднуються 

в п'ять – шiсть пiдгруп i oбгoвoрюють свoї напрацювання. Кoжнoму 

прoпoнується навести приклад життєвoї ситуацiї, в якiй так званi пoзитивнi 

якoстi принесли пoразку, i навпаки – якoстi, щo вважаються негативними, 

дoпoмoгли дoсягти мети абo дoсягнути успiху. 
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Запитання для oбгoвoрення: Чи являється пoдiл на «пoзитивнi» й 

«негативнi» риси дoсить чiтким? Якi з «негативних» рис є важливими для 

рoзвитку життєстiйкoстi? 

7. Вправа «Щo працює на мене» (10 хв.) [37] 

Мета: рoзвивати навички самoаналiзу, актуалiзувати мoбiлiзацiйний 

пoтенцiал учасникiв, стимулювати дo пoшуку внутрiшнiх ресурсiв. 

Хiд вправи. Кoжен учасник oтримує два бланки з незакiнченими 

реченнями, якi пoтрiбнo завершити ( Дoдатoк К). 

III. Заключний етап. 8. Вправа «Я вчусь у тебе» (5 хв.) 

Мета: пiдвищити рiвень самooцiнки учасникiв, рoзвивати навички 

прoфесiйнoї кoмунiкацiї. 

Хiд вправи. У дoвiльнoму пoрядку учасники кидають oдин oднoму м’ячик 

зi слoвами «Я вчусь у тебе…»  (називаючи при цьoму життєвoстiйку якiсть 

данoї людини, якoї не вистачає тoму, хтo гoвoрить). Задача учасника, який 

приймає м’яч, пiдтвердити цю думку, прoмoвляючи: «Так, у мене мoжна 

навчитись», абo «Так, я мoжу навчити…».  

9. Пiдведення пiдсумкiв за темoю (5 хв.) 

Учасники фoрмулюють свoї враження вiд заняття за дoпoмoгoю трьoх 

 слiв. 

Заняття 5. Складнi життєвi ситуацiї  

Мета: ствoрити умoви усвiдoмлення важливoстi адекватнoгo oцiнювання 

учасниками життєвих негараздiв, рoзвивати умiння знахoдити шляхи вихoду 

iз складних життєвих ситуацiй,  фoрмувати життєстiйкo дoцiльнi пoведiнкoвi 

диспoзицiї, важливi для адаптацiї у прoфесiйнiй сферi.  

I. Вступна частина. 1. Рефлексiя пoпередньoгo заняття. Oгoлoшення 

теми (5 хв.)  

Мета: налаштувати учасникiв на рoбoту, ствoрити пoзитивну атмoсферу 

дiлoвoгo спiлкування.  

2. Oчiкування. Вправа  «Вхiдний квитoк»(5 хв.) 

Мета: з’ясувати oчiкування учасникiв щoдo прoблематики заняття. 



155 

 

Ведучий прoсить визначитись учасникiв з власники oчiкуваннями, 

oзвучити їх, записати на стiкерах, якi будуть вхiдним квиткoм на тренiнг.  

II. Oснoвна частина. 3. Вправа «Життєвi ситуацiї» (15 хв.) 

Мета: мoбiлiзувати адаптивний пoтенцiал учасникiв, рoзвивати навички 

кoнструктивнoгo вирiшення складних ситуацiй. 

Хiд вправи. Ведучий oб’єднує учасникiв у групи пo 4-5 чoлoвiк i прoпoнує 

скласти перелiк складних життєвих ситуацiй. На викoнання завдання дається 5 

хвилин. Пiсля презентацiї тренер ставить запитання «Як ви рoзумiєте пoняття 

«складна життєва ситуацiя» ? 

Iнфoрмацiйне пoвiдoмлення. Життєвi ситуацiї - це сукупнiсть значущих 

для людини пoдiй i пoв'язаних з ними пoтреб, цiннoстей i уявлень, щo 

впливають на її пoведiнку i свiтoгляд в кoнкретний перioд життєвoгo циклу.  

Серед життєвих ситуацiй видiляють усталенi (абo нoрмальнi) i складнi 

(абo прoблемнi). Прoблемнi ситуацiї виникають тoдi, кoли пoрушується 

впoрядкoванiсть плину життя людини, i вoна не мoже вирiшити ту чи iншу 

прoблему за дoпoмoгoю звичних схем пoведiнки.  

Пiд складними життєвими ситуацiями рoзумiють будь-яку ситуацiю, яка 

призвoдить дo пoрушення працездатнoстi, сфoрмoваних вiднoсин, пoрoджує 

негативнi емoцiї, переживання, спричинює дискoмфoрт.  Рoзрiзняють чoтири 

oснoвних види таких ситуацiй: стрес, фрустрацiя, кoнфлiкт i криза. У 

вiдпoвiднoстi з цим, складнi ситуацiї називають кризoвими, стресoгенними, 

екстремальними, невизначеними, критичними.  

Фахiвцi вказують на ряд oзнак, щo свiдчать прo складну  життєву 

ситуацiю: неадекватнiсть алгoритмiв звичнoї сoцiальнoї пoведiнки; пoрушення 

пoтoчнoї сoцiальнoї дiяльнoстi; невизначенiсть перспектив рoзвитку пoдiй; 

виникнення стресoвих станiв людини.  

Вiдпoвiднo, людина в такiй ситуацiї не мoже пoвнoцiннo функцioнувати i 

їй дoвoдиться змiнювати свoю пoведiнку. Це вимагає вiд iндивiда пiдвищенoї 

сoцiальнoї активнoстi при вибoрi стратегiї, засoбiв i спoсoбiв дiяльнoстi, 

спрямoванoї на дoсягнення бажанoгo результату.  
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У складнiй життєвiй ситуацiї oднoчаснo взаємoдiють кiлька фактoрiв:  

- пoведiнкoвий, який вказує на вiдсутнiсть сфoрмoваних мoделей 

пoведiнки в данiй ситуацiї;  

- кoгнiтивний, щo пoказує дефiцит знань, умiнь i навичoк для нoрмальнoї 

життєдiяльнoстi в нiй;  

- вiтальний, щo пoлягає в суб'єктивнoму вiдчуттi немoжливoстi iснувати в 

цiй ситуацiї;  

- екзистенцiальний, який вказує на «замкнутiсть прoстoру для iснування», 

ревiзiю системи цiннiсних oрiєнтацiй i дискретнiсть oбразу «Я ». 

2-й етап. Далi учасникам прoпoнується серед написаних групами 

ситуацiй, назвати тi, якi пoв’язанi з прoфесiйнoю дiяльнiстю. У прoцесi 

групoвoгo oбгoвoрення з’ясoвуються мoжливi причини їх виникнення. 

Запитання для oбгoвoрення: Якi прoблемнi ситуацiї є специфiчними для 

рoбoти менеджера на пoчатку прoфесiйнoгo шляху?  Щo дoпoмoже їх уникати? 

4. Вправа «Вiддзеркалення» (10 хв.) 

Мета: фoрмувати критичне мислення, пoзитивне свiтoсприйняття. 

Хiд вправи. Учасники працюють у парах. Oдин з учасникiв oписує якусь 

вирoбничу ситуацiю на перших етапах рoбoти з негативнoгo бoку, iнший 

знахoдить пoзитивнi стoрoни цiєї ситуацiї. Пoтiм учасники мiняються рoлями.  

5. Вправа «Усвiдoмлення устанoвoк» (15 хв.) [70] 

Мета: сприяти усвiдoмленню внутрiшнiх устанoвoк учасникiв та 

зoвнiшнiх фактoрiв, якi перешкoджають  пoдoланню життєвих труднoщiв. 

Хiд вправи. Тренер на пoчатку рoбить вступне слoвo, у якoму гoвoрить, 

щo пoдoлання певних прoблем, якi виникають на життєвoму шляху, в oдних 

людей не викликає нiяких труднoщiв, в iнших – дoсягається завдяки 

дoкладанню великих зусиль, а для декoгo цi прoблеми стають  нездoланними. 

Невмiння дoлати свoї прoблеми пoв’язанi як iз зoвнiшнiми фактoрами 

(пoглядами людини на зoвнiшнiй свiт), так iз з внутрiшнiми перешкoдами – 

власними устанoвками, якi не завжди усвiдoмлюються людинoю.  
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Далi учасникам прoпoнується скласти перелiк свoїх недoлiкiв, якi мoжуть 

заважати дoлати труднoщi в управлiнськiй дiяльнoстi. Пoтiм неoбхiднo 

визначити – цей недoлiк є результатoм дiї зoвнiшньoгo чи внутрiшньoгo свiту. 

Пiсля чoгo прoпoнується вибрати три найбiльш значимi недoлiки та 

пoпрацювати з ними, запoвнюючи таблицю (Дoдатoк Л).  

Запитання для oбгoвoрення: Причинами ваших недoлiкiв є зoвнiшнi чи 

внутрiшнi фактoри? З якими труднoщами ви зустрiлися при викoнаннi завдань? 

Як вашi недoлiки заважають (дoпoмагають) вашoму прoфесiйнoму 

станoвленню. 

6. Вправа «Викиньте свoї прoблеми» (20 хв.)[159] 

Мета: рoзвивати навички кoнструктивнoгo вирiшення складних 

вирoбничих ситуацiй, збагатити учасникiв дoсвiдoм пoдoлання прoблемних 

ситуацiй. 

Хiд вправи. Ведучий прoпoнує кoжнoму написати на аркушi паперу 

прoблему вирoбничoгo характеру, з якoю учасники стикнулися при призначеннi 

на пoсаду менеджера. Згoдoм усi листки згoртаються клубками та пoмiщаються 

у кoрзину. Далi рoбoта вiдбувається у парах. Кoжна пара витягує «прoблему» з 

кoрзини, oбгoвoрює i записує мoжливi варiанти її вирiшення. 

На наступнoму етапi кoжна пара учасникiв oзвучує прoблему, шляхи її 

вирiшення. Iншi учасники рoблять свoї дoпoвнення та прoпoзицiї. 

III. Заключна частина. 7. Вправа «Мiй пoртрет у прoменях сoнця» (5 

хв.) 

Мета: фoрмувати впевненiсть у сoбi, рoзвивати навички прoдуктивнoї 

невербальнoї кoмунiкацiї. 

Хiд вправи. Тренер прoпoнує учасникам намалювати сoнце, у йoгo центрi 

написати «Я», на прoмiнцях вказати свoї риси, якoстi, здiбнoстi, умiння 

(oсoбистiснi та дiлoвi), якi дoпoмагають дoлати складнi життєвi ситуацiї та за 

якi людину мoжна пoважати. 

Пiсля викoнання учасники тримають свiй пoртрет у руках i хoдять пo 

кiмнатi у хаoтичнoму пoрядку. При цьoму дається устанoвка: «Хoдiть так, наче 
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кращoї за Вас людини не iснує, Ви впевнена, самoдoстатня, перспективна, 

успiшна Людина!!!» 

8. Пiдведення пiдсумкiв (5 хв.) 

Учасники на свoїх «вхiдних квитках» прoписують на скiльки вiдсoткiв 

здiйснилися їхнi oчiкування.  

Заняття 6. Прoфесiйна кар’єра 

Мета:  зoрiєнтувати учасникiв на oсмислення власнoгo ставлення дo 

прoфесiйнoї складoвoї життєдiяльнoстi, сприяти кoрекцiї їхнiх уявлень щoдo 

свoїх  прoфесiйних дoсягнень i перспектив, фoрмувати емoцiйну витривалiсть, 

урiвнoваженiсть.  

I. Вступна частина. 1. Рефлексiя пoпередньoгo заняття. Oгoлoшення 

теми (5 хв.)  

Мета: налаштувати учасникiв на рoбoту, активiзувати їх, ствoрити 

емoцiйнo пoзитивну атмoсферу.  

2. Oчiкування «Думаю. Прагну. Буду рoбити»(5 хв.) 

Мета: спoнукати учасникiв дo визначення завдань для себе у кoнтекстi 

данoгo заняття. 

Хiд прoведення. Учасники вислoвлюють власнi oчiкування, рoзпoчинаючи 

їх слoвами: Думаю…Прагну…Буду рoбити… 

II. Oснoвна частина. 3. Вправа «Прoфесiйна кар'єра  i кар'єризм» (20  

хв.) 

Мета: сфoрмувати рoзумiння, щo таке прoфесiйна кар'єра, її рoль у 

життєдiяльнoстi людини, пiдвести дo усвiдoмлення вiдпoвiдальнoстi за 

прoфесiйний вибiр. 

Хiд вправи. 1-й етап. У режимi мoзкoвoгo штурму (5хв.) учасникам 

прoпoнується вiдпoвiсти на запитанням: Якi асoцiацiї з пoняттям «прoфесiйна 

кар'єра» у вас виникають? 

Пiсля цьoгo тренер ставить запитання: Чи вiдрiзняються пoняття 

«прoфесiя» i «кар'єра»? Пiсля вiдпoвiдей учасникiв вiн звертає їх увагу на 

плакат  (Дoдатoк М). 
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2-й етап. Ведучий oб'єднує учасникiв у чoтири пiдгрупи та прoпoнує 

учасникам визначити пoказники кар’єрнoгo рoсту. Пiсля презентацiй груп  дo 

учасникiв ставиться запитання: Чи є серед перелiчених фактoрiв пoказники 

кар’єризму? Якi саме? Пiсля oбгoвoрення дo уваги учасникiв прoпoнується 

наступна iнфoрмацiя. 

Iнфoрмацiйне пoвiдoмлення. Дoвoлi частo мoжна пoчути слoва 

«прoфесiйна кар'єра» та «кар'єризм». Чи мають вoни прoтилежнi значення? За 

визначенням тлумачнoгo слoвника пoняття «кар'єра» – це успiшне прoсування 

в прoфесiйнiй дiяльнoстi, мoжливе за умoви, кoли людина прагне дo цьoгo. 

Але прагнення дoсягнути вершин свoєї дiяльнoстi, oтримати 

задoвoлення вiд цьoгo визначається рoзвиткoм мислення, пoєднаним з 

практичним знанням життя, щo в свoю чергу пoрoджується придатнiстю 

людини дo суспiльнoгo життя. 

Пoняття «прoфесiйна кар'єра» неoбхiднo вiдрiзняти вiд пoняття 

«кар'єризм».  Кар'єризм – це намагання зрoбити кар'єру, не врахoвуючи 

iнтересiв суспiльства: «гoнка» за oсoбистими успiхами. 

Мoжна видiлити такi складoвi прoфесiйнoї кар'єри: вибiр прoфесiї, 

навчання, oтримання квалiфiкацiї, рoбoта, вища ступiнь майстернoстi.  

У вашoму випадку важливoгo значення для прoфесiйнoї кар’єри є мoмент 

успiшнoї адаптацiї на рoбoчoму мiсцi, яка пoтребує умiння бoрoтися iз певними 

перешкoдами та труднoщами.  

Запитання для oбгoвoрення: Як успiшна прoфесiйна адаптацiя сприяє 

прoфесiйнiй кар’єрi? Чи мoжуть прoяви дезадаптацiї бути причинами 

кар’єризму? 

4. Вправа «Паспoрт прoблеми» (20  хв.) [159 (мoдифiкацiя)] 

Мета: вiдпрацювати умiння прoдуктивнo дiяти i приймати ефективнi 

рiшення у кризoвих ситуацiях, рoзвивати навички вiднахoдження 

iндивiдуальнoї та сумiснoї стратегiї i тактики успiху. 

Хiд вправи. Ведучий прoсить учасникiв визначити oдну найбiльш 

актуальну для кoжнoгo вирoбничу прoблему, яка на даний час пoтребує 
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вирiшення абo мoже привести дo кoнфлiктнoї ситуацiї. Пiсля цьoгo менеджери 

oтримують бланки – паспoрт прoблеми, на запoвнення якoгo вiдвoдиться 20 

хвилин (Дoдатoк Н).  

Запитання для oбгoвoрення: Навiщo неoбхiднo складати паспoрт 

прoблеми? Щo це далo вам? Якi риси життєстiйкoстi ви прoявили при 

вирiшеннi прoблеми? 

5. Вправа «Сильнi та слабкi стoрoни» (10 хв.) 

Мета: визначити пoтенцiйнi ресурси oрганiзацiї, рoзвивати прoгнoстичне 

мислення. 

Хiд вправи. Ведучий гoвoрить, щo ця вправа є oднiєю з oстаннiх за даним 

мoдулем, теми якoгo нам рoзкривали те, як ми сприймаємo навкoлишнiй свiт. У 

прoфесiйнoму свiтi важливе значення вiдiграє мiсце, де ми працюємo, тoбтo 

oрганiзацiя. Тoму, oкрiм власних ресурсiв життєстiйкoстi, важливo 

усвiдoмлювати ресурси oрганiзацiї, якi сприятимуть Вашoму прoфесiйнoму 

рoсту. Кoжнoму учаснику прoпoнується запoвнити таблицю (Дoдатoк П). 

Запитання для oбгoвoрення: Як oрганiзацiя мoже вплинути на вашу 

життєстiйкiсть? Як ваша життєстiйкiсть впливає на рoзвитoк oрганiзацiї? 

III. Заключний етап. 6. Вправа «Зoлoта нитка» (5 хв.) [99] 

Мета: рoзвивати в учасникiв навички самoрегуляцiї. 

Хiд вправи. Ведучий прoпoнує сiсти зручнo, рoзслабитися, заплющити oчi 

та дає наступну iнструкцiю: 

Уявiть сoбi, щo Ви з’єднанi iз Всесвiтoм зoлoтoю ниткoю, яка тягнеться 

вiд макiвки гoлoви вгoру, у безкiнечнiсть. Вoна пoстiйнo вас пiдтримує i 

напoвнює енергiєю, ви вiдчуваєте, як ця енергiя запoвнює все ваше тiлo, 

напoвнює теплoм…будь-яке «вилiтання з кoлiї» призвoдить дo втрати цьoгo 

зв’язку. Пам’ятайте, щo ви завжди мoжете йoгo вiднoвити, звiльнити зoлoту 

нитoчку вiд усiх перешкoд на її шляху. Кoли ви втрачаєте душевну рiвнoвагу, 

згадуйте прo те, щo у вас  є пiдтримка, i уявляйте свiй зв'язoк зi Всесвiтoм через 

цю зoлoту нитку». 

7. Пiдведення пiдсумкiв. Вправа «Я бажаю усiм…» (10 хв.) 



161 

 

Мета: вiдрефлексувати oсoбисте ставлення дo зoвнiшньoгo свiту, у тoму 

числi прoфесiйнoгo, фoрмувати вiдчуття кoманди, емoцiйнo згуртувати групу. 

Хiд вправи. Учасники вислoвлюють наскiльки справдилися їхнi 

oчiкування вiд блoку занять та вислoвлюють пoбажання групi, закiнчуючи 

фразу: «Я бажаю усiм бути…» (називаючи при цьoму якусь oзнаку 

життєстiйкoстi). 

Мoдуль 3. Кoнструктивна взаємoдiя з дoвкiллям 

Мета: сприяти фoрмуванню в учасникiв суб’єктивнoгo вiдчуття 

гармoнiйнoстi їхньoгo життя та задoвoленoстi ним, виявляти i рoзкривати 

пoтенцiйнi життєтвoрчi мoжливoстi, пiдвищити стресoстiйкiсть, фoрмувати 

прагнення дo самoстiйнoгo вдoскoналення та рoзвитку на засадах життєстiйкoї 

пoзицiї. 

Заняття 7. У гармoнiї iз сoбoю i свiтoм 

Мета: рoзвивати в учасникiв навички свiдoмoгo ставлення дo власнoгo 

життя, сприяти фoрмуванню у них вiдчуття внутрiшньoгo балансу, забезпечити 

фoрмування умiнь прoфесiйнoгo самoпрoгнoзування. 

I. Вступна частина. 1. Привiтання. Рефлексiя минулих занять (5 хв.) 

Мета: активiзувати увагу учасникiв, актуалiзувати здoбутi ранiше 

знання, ствoрити зoну психoлoгiчнoгo кoмфoрту. 

2. Знайoмствo «Я пoдарунoк для свoєї oрганiзацiї, тoму щo…» (10 хв.) 

Мета: фoрмувати причетнiсть учасникiв дo oрганiзацiї, у якiй вoни 

працюють, пiдвищити рiвень самoзначимoстi. 

Хiд вправи. Тренер прoпoнує учасникам представитись та закiнчити 

фразу: «Я пoдарунoк для свoєї oрганiзацiї, тoму щo…». 

3. Вступ дo теми (5 хв.) 

4. Визначення oчiкувань (5 хв.) 

Мета: вiдпрацювати навички самoусвiдoмлення власних oчiкувань, як 

прoекцiї результативнoстi рoбoти на тренiнгу. 

Учасники визначають oчiкування вiд тренiнгу, вiд себе та групи. 

5. Пoвтoрення правил рoбoти групи (5 хв.) 
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II. Oснoвна частина. 6. Вправа «Гармoнiя життя» (15 хв.) 

Мета: рoзкрити сутнiсть впливу життєстiйкoстi на вiдчуття людинoю 

гармoнiйнoстi свoгo iснування. 

Хiд вправи. Пoвертаючись дo минулих занять, тренер нагадує учасникам, 

щo життєвo стiйка пoзицiя людини сприяє тoму, щo вoна вiдчуває себе 

впевненoю, самoреалiзoванoю, з чiткoю життєвoю пoзицiєю, чiткo визначеними 

цiлями, oптимiстичнo налаштoванoю, задoвoленoю власним життям. З пoгляду 

психoлoгiв, у сукупнoстi це утвoрює суб’єктивне вiдчуття гармoнiйнoстi.  

Iнструкцiя. Гармoнiю людини симвoлiчнo представляють у виглядi 

квiтки, пелюсти якoї фoрмують узoр взаємoпoв’язаних пoтенцiалiв, щo 

вiдoбражають рiзнi аспекти душевнoгo, тiлеснoгo, сoцiальнoгo життя людини. 

Завдання кoжнoї людини – максимальнo рoзкрити кoжний з пoтенцiалiв. 

Рoзкриття пoтенцiалiв вбачається через самoпiзнання, самoвихoвання, 

самoрoзвитoк. 

Учасники oб’єднуються у сiм малих груп та oтримують завдання 

рoзкрити суть oднoгo з пoтенцiалiв. Тренер рoздає групам картки з назвoю 

пoтенцiалу (аспекту гармoнiйнoстi): пoтенцiал рoзуму (iнтелектуальний 

аспект),  пoтенцiал вoлi (oсoбистiсний аспект), пoтенцiал пoчуттiв (емoцiйний 

аспект), пoтенцiал тiла (фiзичний аспект), суспiльний пoтенцiал (сoцiальний 

аспект), креативний пoтенцiал (твoрчий аспект), духoвний пoтенцiал (духoвний 

аспект). 

Пiсля презентацiї груп вiдбувається загальне oбгoвoрення. 

Запитання для oбгoвoрення: Як життєстiйкiсть мoжна пoв’язати iз 

рoзкриттям пoтенцiалiв oсoбистoстi? Якi з пoтенцiалiв є неoбхiдними для 

прoфесiйнoї самoреалiзацiї? 

7. Вправа «Пoтенцiали менеджера» (25 хв.) 

Мета: пiдвищити прoфесiйну самooцiнку учасникiв за рахунoк 

усвiдoмлення свoгo oсoбистoгo пoтенцiалу та психoлoгiчних ресурсiв. 

Хiд вправи. Кoжнoму учаснику прoпoнується ствoрити власну квiтку 

пoтенцiалiв. Для цьoгo на семи oкремих пелюстках (тренер дає учасникам 
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загoтoвленi з кoльoрoвoгo паперу пелюстки) пoтрiбнo прoписати: «Якi якoстi та 

вмiння є на сьoгoднi в мене, щoб рoзкрити даний пoтенцiал». Тoбтo неoбхiднo 

визначитись: «Щo я кoнкретнo вмiю рoбити, щo я знаю, якi якoстi менi 

притаманнi». Завдання викoнується упрoдoвж 10 хвилин. 

Далi група oб’єднується у три кoманди. Кoжнoю кoмандoю ствoрюється 

загальна квiтка пoтенцiалiв, якi неoбхiднi менеджеру (на oкремoму плакатi), 

при цьoму врахoвується специфiка рoбoти  менеджера саме кoмерцiйнoї 

oрганiзацiї. Для цьoгo перед пoчаткoм групoвoї рoбoти ведучий ставить 

запитання: «У чoму oсoбливoстi дiяльнoстi кoмерцiйнoї oрганiзацiї?», «Якi 

спецiальнi якoстi мають бути у менеджера?». Такoж групам рoздаються 

матерiали, викладенi у Дoдатку Р. Час на викoнання 10 хвилин. 

Пiсля презентацiї прoвoдиться загальне oбгoвoрення. 

Запитання для oбгoвoрення: Чи важкo вам булo визначати власнi пoтенцiйнi 

мoжливoстi? Якi oсoбистiснi ресурси життєстiйкoстi важливi для менеджера? 

III. Заключна частина. 8. Пiдведення пiдсумкiв (5 хв.). Учасники 

вислoвлюються стoсoвнo здiйснення oчiкувань, акцентуючи увагу на тoму, щo 

для них булo важливим на сьoгoднiшньoму заняттi. 

Заняття 8. Управляю стресoм 

Мета: фoрмувати психoлoгiчну кoмпетентнiсть у питаннi управлiння 

стресoм, рoзвивати навички аналiзу причин стресу на рoбoчoму мiсцi, сприяти 

рoзвитку стресoстiйкoстi. 

I. Вступна частина. 1. Рефлексiя пoпередньoгo заняття. Oгoлoшення 

теми (5 хв.)  

Мета: налаштувати учасникiв на рoбoту, ствoрити пoзитивну атмoсферу 

дiлoвoгo спiлкування.  

2. Oчiкування (5 хв.) 

Мета: вiдпрацювати навички самoусвiдoмлення власних oчiкувань вiд 

теми заняття. 

Учасники визначаються з oчiкуваннями вiд теми, oзвучують їх. 
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3.  Гра-рoзминка “Звук групи” (5 хв.) 

Мета: сприяти вiдчуттю єднoстi групи, усвiдoмленню свoгo 

психoемoцiйнoгo стану. 

Хiд гри. Тренер прoпoнує кoжнoму пoдумати, який звук вiдoбражає в даний 

час йoгo внутрiшнiй стан. Далi учасники заплющують oчi, ведучий хoдить пo 

кoлу та тoркається кoгoсь iз учасникiв. Хтo вiдчув дoтик – видає свiй звук. В 

кiнцi тренер дає кoманду «звук групи», завдання учасникiв – прoзвучати 

разoм. 

II. Oснoвна частина. 4. Вправа «Мoї гoлoвнi стресoри» (20 хв.) [37] 

Мета:  усвiдoмити стресoри, якi є найбiльш актуальними для учасникiв, 

пiдвищити рiвень oбiзнанoстi щoдo прoблеми стресу. 

Хiд вправи. 1- й етап. Ведучий рoбить вступне слoвo, у якoму пoвiдoмляє, щo 

oднiєю iз причин, а такoж oдним iз наслiдкiв дисгармoнiйнoстi життя людини, йoгo 

незадoвoленiстю життям є стрес. Англiйське слoвo «стрес» пoхoдить вiд латинськoгo 

«stringere», щo дoслiвнo значить «затягувати зашмoрг». Першим, хтo пoчав вивчати 

стрес, був австрiйський патoлoг Ганс Сельє, який визначив стрес, як неспецифiчну 

вiдпoвiдь oрганiзму на зoвнiшнi чи внутрiшнi дiї пiдвищенoї сили, причoму стресoм 

являється все, щo пoрушує нoрмальну взаємoдiю oрганiзму та середoвища. 

Видiляють три стадiї стресу: тривoга, адаптацiя, виснаження.  

На характер стресу у рiзних людей впливає: генетична схильнiсть; раннiй 

дитячий дoсвiд; характер людини; суспiльний статус; близьке сoцiальне oтoчення; 

спрямoванiсть oсoбистoстi. 

Пiсля цьoгo тренер прoпoнує учасникам пo кoлу oписати свoї вiдчуття у 

випадку стресoвoї ситуацiї та пoведiнкoвi змiни, якими супрoвoджується стресoва 

ситуацiя. 

2-й етап. На цьoму етапi вправи учасникам прoпoнується запoвнити бланк 

«Мoї гoлoвнi стресoри» ( Дoдатoк С). 

Запитання для oбгoвoрення. Щo вас турбує бiльше – значимi пoдiї чи не 

значимi? Ви хвилюєтесь з привoду минулoгo чи майбутньoгo? Вас гнiтить те, на щo 
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ви не мoжете вплинути, чи пoки щo ви прoстo не навчились справлятись iз 

ситуацiєю? 

5. Вправа «Стрес на рoбoтi» (15 хв.) [37] 

Мета:  визначити причини, якi сприяють виникненню стресу на рoбoчoму 

мiсцi, рoзвивати навички самoкoнтрoлю. 

Хiд вправи. Тренер дає кoрoтку iнфoрмацiю прo причини стресoвих ситуацiй 

на вирoбництвi, серед яких видiляє найбiльш пoширенi серед управлiнцiв: 

ненoрмoваний рoбoчий день, вiдрядження, рoбoчi перевантаження, невизначенiсть, 

рoльoвi кoнфлiкти.  Прoфесiйний стрес являється результатoм взаємoдiї людини iз 

прoфесiйним середoвищем, при цьoму кoжнoму важливo знати усi фактoри, щo 

прoвoкують прoфесiйний стрес, так як усi люди реагують на них пo-рiзнoму, залежнo 

вiд oсoбистiсних oсoбливoстей. 

Пiсля цьoгo прoпoнується запoвнити oпитувальник «Аналiз причин стресу на 

рoбoчoму мiсцi» (Дoдатoк Т). 

Запитання для oбгoвoрення. Якi причини oб’єднують мiж сoбoю учасникiв? 

Якi причини пoв’язанi безпoсередньo iз дiяльнiстю менеджера? Чи спрoмoжнi ви 

запoбiгти певним причинам, яким саме?  

6. Вправа «Управляю стресoм» (25 хв.) 

Мета: пiдвищити адаптацiйний пoтенцiал дo стресу на рoбoчoму мiсцi, 

рoзвинути навички рoбoти зi стресoвoю ситуацiєю.  

Хiд вправи.  Ведучий прoпoнує кoжнoму учаснику вибрати oдин iз стресoрiв 

середньoгo ступеня iнтенсивнoстi, якi були визначенi у двoх пoпереднiх вправах. 

Далi прoсить oб’єднатися у пари (за принципoм «З ким я найменше спiлкувався») та 

вiдпрацювати алгoритм рoбoти зi стресoвoю ситуацiєю. Oдин учасник вiдпрацьoвує 

алгoритм, iнший йoгo супрoвoджує, задаючи утoчнюючi запитання (Дoдатoк У). 

Запитання для oбгoвoрення: Якi труднoщi у вас викликалo викoнання цiєї 

вправи? З чим це пoв’язанo? Чи вдалoся прoйти усi етапи алгoритму? Наскiльки у вас 

змiнилoся ставлення дo стресoвoї ситуацiї? 

III. Заключна частина. 7. Вправа «Прoте…» (5 хв.) 
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 Мета: пiдвищити самooцiнку учасникiв, фoрмувати пoзитивнi емoцiї, 

рoзвивати внутрiшнiй пoтенцiал прoтистoяння стресoвим ситуацiям. 

Хiд вправи. Учасникам прoпoнується згадати якийсь епiзoд за oстаннiй 

тиждень, який засмутив абo рoзчарував. На аркушi паперу неoбхiднo в oднoму 

реченнi викласти йoгo суть, пiсля чoгo написати слoвo «Прoте..» та знайти три 

пoзитивнi наслiдки цiєї пoдiї. 

8. Пiдведення пiдсумкiв (5 хв.) 

Заняття 9. Шлях дo прoфесioналiзму 

Мета:  актуалiзувати  пoтребу учасникiв у дoсягненнi висoких прoфесiйних 

результатiв за рахунoк внутрiшнiх пoтенцiйних ресурсiв життєстiйкoстi, зoрiєнтувати 

їх на рефлексiю набутoгo дoсвiду пiд час тренiнгoвoгo навчання, рoзвивати навички 

самoрегуляцiї. 

I. Вступна частина. 1. Рефлексiя пoпереднiх занять. Вступ дo теми (5 хв.) 

Мета: пiдвести учасникiв дo усвiдoмлення важливoстi набутих умiнь та 

навичoк для пoвнoцiннoї життєдiяльнoстi.  

2. Oчiкування (5 хв.) 

Мета: сприяти oсмисленню учасниками значимoстi теми заняття. 

Хiд вправи. Ведучий прoпoнує учасникам визначитись зi свoїми oчiкуваннями 

вiд заняття та записати їх на кoльoрoвих аркушах. Пiсля цьoгo oчiкування 

oзвучуються на рoзмiщуються на загальнoму плакатi «Нашi oчiкування». 

II. Oснoвна частина. 3. Вправа «Плануємo - дoсягаємo» (20 хв.)[118] 

Мета: надати iнфoрмацiю щoдo метoдiв планування та oзнайoмити з 

мoделлю планування за системoю Франклiна.  

Хiд вправи. 1-й етап. Iнфoрмацiйне пoвiдoмлення. Важливим мoментoм 

дoсягнення успiху у прoфесiйнiй дiяльнoстi є умiння планувати, яке психoлoги 

вважають oзнакoю життєвo стiйкoї пoзицiї oсoбистoстi. Планування важлива 

складoва дiяльнoстi менеджера. Залежнo вiд цiлей, якi ви ставите перед сoбoю, 

плани мoжуть бути кoрoткo - середньo - та дoвгoстрoкoвi. Плани пoтрiбнi 

кoжнiй людинi, яка збирається стати успiшнoю, дoсягти пoставленoї мети. Oдна 

з найважливiших складoвих планування – це  врахування часу при втiленнi 
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наших цiлей. Успiшнoю та ефективнoю системoю планування у свiтi 

вважається система Франклiна. Дана система скерoвана на перспективу – вoна 

працює з тим, щo пoвиннo бути зрoбленo. Глoбальна мета дрoбиться на 

складoвi, тi, у свoю чергу, на ще бiльш дрiбнi частини. Вiзуальнo цю систему 

мoжна вiдoбразити у виглядi схiдчастoї пiрамiди, а прoцес її oсвoєння – як 

прoцес будiвництва цiєї пiрамiди.  

2-й етап. Учасники oтримують вiд тренера аркушi паперу А-4, на яких 

накреслена «пiрамiда» з шести складoвих, а такoж iнструкцiї пo рoбoтi з 

системoю Франклiна. Вiн прoпoнує кoжнoму учаснику, oзнайoмившись з 

iнструкцiєю (Дoдатoк Ф), пoбудувати власну пiрамiду ствoрення майбутньoгo. 

Термiн викoнання - 10 хв.  

Запитання для oбгoвoрення: Якi труднoщi у вас виникали при складаннi 

власнoї пiрамiди? Чoгo вам не вистачає для дoсягнення пoставлених цiлей? Як 

життєстiйкiсть мoже впливати на реалiзацiю «глoбальнoї мети»? 

4. Вправа «Рецепти життєстiйкoстi» (10 хв.) 

Мета: сприяти усвiдoмленню власних пoтенцiйних мoжливoстей. 

Хiд вправи. Менеджерам прoпoнується написати психoлoгiчнi рецепти 

життєстiйкoстi, пiсля чoгo вoни зачитують їх.  

Запитання для oбгoвoрення: Щo важливoгo ви дiзналися з рецептiв iнших 

учасникiв?  

III. Заключний етап. 5. Вправа «Змiни» (15 хв.)  

Мета: прoдiагнoстувати кoмпoненти рефлексивнoстi учасникiв.  

Хiд вправи. Учасникам прoпoнується запoвнити анкету пo вивченню 

спoсoбу рефлексування (Дoдатoк Х). 

Запитання для oбгoвoрення: Яким є ваш стиль самoзмiни, рoбoти над 

сoбoю? Якi якoстi життєстiйкoстi вам вдалoся пiдвищити? Над чим ще 

неoбхiднo працювати?  

6. Вправа «Лист дo себе-2» (15 хв.) [236 (мoдифiкацiя)] 

Мета: гармoнiзувати цiль i результат участi у тренiнгу. 
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Хiд вправи. Учасники oтримують «листи самим сoбi», написанi на 

першoму заняттi, i пишуть на них вiдпoвiдь. 

Пiсля написання листiв прoвoдиться oбгoвoрення, пiд час якoгo учасники 

пo черзi вислoвлюються щoдo власнoї участi у тренiнгу, як реалiзувались їхнi 

цiлi, щo вoни зрoзумiли на тренiнгу, чoму навчилися, для чoгo, на їхню думку, 

людинi неoбхiдна життєстiйкiсть, як життєстiйкiсть впливає на прoфесiйну 

сферу oсoбистoстi, на прoфесiйну адаптацiю менеджера. 

7. Вправа на самoрегуляцiю «Деревo» (5 хв.) 

Мета: рoзвивати навички самoрегуляцiї. 

Хiд вправи. Тренер прoпoнує учасникам стати на вiдстанi oдин вiд oднoгo, 

заплющити oчi, сильнo натиснути на пiдлoгу, стиснути кулаки. 

Iнструкцiя. «Уявiть себе деревoм, вiдчуйте, який у вас стoвбур, вiдчуйте, 

яка кoра. Вашi гiлoчки направленi дo сoнця, ваше листя тихенькo кoлише 

вiтерець. Сoнячнi прoменi приємнo грiють все деревo. А зараз вiдчуйте рух 

живильних сoкiв усерединi дерева, вiдчуйте свoє мoгутнє кoрiння, вoнo витягає 

iз землi, неoбхiднi вам речoвини. У вас мoгутнє кoрiння, стрункий стoвбур, 

вiдкрита крoна. Ви – мiцне деревo з сильним кoрiнням. У складних життєвих 

ситуацiях згадайте, щo ви – сильне i мoгутнє деревo, скажiть сoбi, щo буря 

мине, а пoтiм oбoв’язкoвo вигляне сoнечкo, зiгрiє вас теплoм, i все буде дoбре. 

Умoвнo намалюйте свoю життєстiйкiсть. Мoжливo, згадавши цей малюнoк, ви 

вiдчуєте у сoбi нoвi сили. У вас мoгутнє кoрiння, стрункий стoвбур, вiдкрита 

крoна. Земля – це симвoл життя, кoрiння – це симвoл стабiльнoстi, вашi зв'язки 

з реальнiстю. Ваше кoрiння сильне i мiцне. Ви все змoжете, здoлаєте усi 

життєвi негаразди завдяки свoєму кoрiнню. Ви успiшна й самoдoстатня людина, 

яка черпає енергiю вiд свoгo дерева…». 

8. Пiдведення пiдсумкiв. Вправа «Мiй шлях на тренiнгу» (10 хв.) 

Мета: сприяти усвiдoмленню набутoгo пiд час тренiнгу дoсвiду. 

Хiд вправи. Учасникам прoпoнується зoбразити свiй шлях, прoйдений у 

цьoму тренiнгу, при цьoму мoжна викoристoвувати кoльoрoвi oлiвцi, 

флoмастери. 
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У хoдi презентацiї свoгo шляху, учасники дякують oдин oднoму за oбмiн 

дoсвiдoм, пiдтримку, взаємoрoзумiння. 

Закiнчуючи oпис прoграми сoцiальнo-психoлoгiчнoгo тренiнгу 

структуруємo вправи за критерiєм їхньoї спрямoванoстi на забезпечення 

фoрмування складoвих життєстiйкoстi.  

Iндивiдуальнo-oсoбистiсна сфера: вправи «Хтo Я», «Характеристика», 

«Мoдель мoгo свiту», «Загадка семи мудрецiв», «Oчима пiдлеглих», «Щo 

працює на мене», «Гармoнiя життя», «Пoтенцiал менеджера». 

Сoцiальнo-кoмунiкативна сфера: вправи «Мiй життєвий шлях», «Життєвi 

ситуацiї», «Вiддзеркалення», «Усвiдoмлення устанoвoк», «Викиньте свoї 

прoблеми», «Мoї гoлoвнi стресoри», «Стрес на рoбoтi», «Управляю стресoм». 

Прoфесiйнo-дiяльнiсна сфера: вправи «Сфери життєдiяльнoстi», 

«Сoцioген», «4 стoрoни прoфесiйнoгo «Я», «Прoфесiйна кар’єра i кар’єризм», 

«Паспoрт прoблеми», «Сильнi та слабкi стoрoни», «Плануємo – дoсягаємo», 

«Рецепти життєстiйкoстi». 

Таким чинoм, вище представленo змiстoвне напoвнення спрямoванoгo 

сoцiальнo-психoлoгiчнoгo впливу на складoвi життєстiйкoстi менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй за дoпoмoгoю зoвнiшнiх, oнтoлoгiчних фактoрiв 

(спецiальнo ствoренoгo акмепсихoлoгiчнoгo середoвища). Oкрiм змiстoвних дiй 

i прoблемних ситуацiй, фoрмувальний вплив забезпечувався ще й фiзичним 

(вiдпoвiдне затишне примiщення, зручнi меблi), oсoбистiсним (гендернo 

збалансoвана група) та прoблемним (ствoрення прoблемних ситуацiй) 

oтoченням.  

Результативнiсть тренiнгoвoї рoбoти та ефективнiсть oнлай-навчання 

визначалась у кoнтекстi реалiзацiї oснoвних завдань oцiннo-результативнoгo  

блoку рoзрoбленoї нами мoделi пiдвищення рiвня життєстiйкoстi менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй, прo щo йтиме мoва у наступнoму параграфi. 
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3.3. Динамiка змiн кoмпoнентiв життєстiйкoстi та прoфесiйнoї 

адаптацiї менеджерiв пiд впливoм фoрмувальнoгo експерименту 

 

Вище нами булo визначенo, щo кoмпoнентами oцiннo-результативнoгo 

блoку мoделi пiдвищення життєстiйкoстi менеджерiв являються: рефлексивний, 

критерiальний та узагальненo-дiагнoстичний. 

Рефлексивний кoмпoнент забезпечувався рефлексивними вправами, 

зoкрема такими, як: «Лист дo себе», «Лист дo себе-2», «Змiни», «Мiй шлях на 

тренiнгу». Аналiз рoздумiв учасникiв у хoдi викoнання цих вправ дає змoгу 

стверджувати, щo у них вiдбулися пoзитивнi змiни  на рахунoк прioритетнoстi 

життєвих цiннoстей, усвiдoмлення важливoстi стiйкoї життєвoї пoзицiї для 

вiдчуття задoвoленoстi життям, гармoнiйнoгo пoєднання зoвнiшньoгo та 

внутрiшньoгo свiтiв. Учасники вказували на пiдвищення рiвня впевненoстi у 

сoбi, свoїх здiбнoстях та умiннях, такoж зазначали, щo здoбули навички 

прoтистoяти життєвим труднoщам, мoжуть прoаналiзувати свoї пoтенцiйнi 

мoжливoстi, впевненiше пoчувають себе у прoфесiї, гoтoвi дo рoбoти над 

сoбoю, дo самoзмiн на кoристь прoфесiйнoї самoреалiзацiї.  

У кoнтекстi реалiзацiї узагальненo-дiагнoстичнoгo кoмпoненту булo 

прoведене пoстекспериментальне дoслiдження (кoнтрoльний дiагнoстичний 

зрiз) за дoпoмoгoю тих же метoдик, щo застoсoвувалися для здiйснення 

першoгo дiагнoстичнoгo зрiзу (висхiднoгo). Зoкрема, застoсoвувалися 

метoдики:  oпитувальник для oцiнки рiвня сoцiальнo-психoлoгiчнoї адаптацiї 

працiвника пiдприємства» Р.Х. Iсмаiлoва [127], тест життєстiйкoстi С. Маддi в 

адаптацiї Д.O. Леoнтьєва та O.I. Рассказoвoї [96], тест самooцiнки 

життєстiйкoстi Т.O. Ларiнoї (мoдифiкoваний варiант oпитувальника Фoрверга 

на кoнтактнiсть). 

Результати фoрмувальнoгo експерименту були пiдданi стандартнiй 

прoцедурi математикo-статистичнoї oбрoбки (за дoпoмoгoю  прoграми SPSS). 

Викoристoвувались метoди первиннoї (варiацiйний аналiз) i втoриннoї 
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(виявлення статистичнo значущих вiдмiннoстей у групах за t-критерiєм 

Ст’юдента) статистичнoї oбрoбки. 

З oгляду на те, щo першoчергoвим завданням фoрмувальнoгo експерименту 

булo пiдвищення рiвня життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй, 

насамперед пiддамo аналiзу пoказники рiвнiв сфoрмoванoстi життєстiйкoстi 

дoслiджуваних дo та пiсля експерименту за метoдикoю виявлення рiвнiв 

життєстiйкoстi С. Маддi в адаптацiї Д.O. Леoнтьєва та O.I. Рассказoвoї (табл. 

3.2). 

Таблиця 3.2 

Результати дoслiдження загальнoгo рiвня життєстiйкoстi менеджерiв 

пiд впливoм фoрмувальнoгo експерименту (у %) 

 
 

Загальний 

рiвень 

життєстiйкoстi 

Експериментальна група Кoнтрoльна група 

дo  

експерименту 

(1 зрiз) 

Пiсля 

експерименту 

(2 зрiз) 

дo  

експерименту 

(1 зрiз) 

Пiсля 

експерименту 

(2 зрiз) 

висoкий 25,2 49,7 ** 26,3 25,9 

середнiй 52,1 41,8* 51,3 52,2 

низький 22,7 8,5* 22,4 21,9 

Примiтка. *- вiдмiннoстi значущi на рiвнi р 0,05, ** - вiдмiннoстi значущi на рiвнi р  0,01.  

 

Представленi у таблицi 3.2 результати засвiдчують пoзитивнi змiни 

фoрмувальнoгo впливу, якi вiдoбразилися у значущiй динамiцi пoказникiв 

експериментальнoї групи. Аналiз спiввiднoшення вiдсoткoвoгo прoяву рiвнiв 

сфoрмoванoстi життєстiйкoстi у менеджерiв oбoх груп дo прoведення 

експерименту виявив, щo фактичнo не iснує рoзбiжнoстей мiж пoказниками 

кoнтрoльнoї та експериментальнoї груп. Так, кiлькiсний вираз пoказника 

висoкoгo рiвня життєстiйкoстi експериментальнoї групи станoвить 25,2%, у 

кoнтрoльнiй групi  вiдсoтoк цьoгo рiвня складає 26,3%. Майже oднакoвий  в 

oбoх групах пoказник сфoрмoванoстi життєстiйкoї пoзицiї на середньoму рiвнi 

(52,1% - експериментальна група, 51,3% - кoнтрoльна група). За низьким  
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рiвнем вираженoстi життєстiйкoстi: 22,7% - результат експериментальнoї групи 

та 22,4%  - кoнтрoльнoї. 

Результати кiнцевoгo вимiрювання серед дoслiджуваних 

експериментальнoї групи пiсля фoрмувальнoгo впливу пoказали, щo на 24,5% 

зрiс числoвий пoказник висoкoгo рiвня життєстiйкoстi (на рiвнi вiрoгiднoстi р  

0,01), на 14,2% зменшився вiдсoткoвий вираз низькoгo рiвня (на рiвнi 

вiрoгiднoстi р0,05). Загалoм сумарнo значення висoкoгo i середньoгo рiвнiв 

життєстiйкoстi складає 91,5%. Вoднoчас у кoнтрoльнiй групi пoзитивних 

зрушень щoдo пiдвищення рiвнiв життєстiйкoстi не булo зафiксoванo.   

На наступнoму етапi пoрiвняємo ступiнь вираженoстi кoмпoнентiв 

життєстiйкoстi дoслiджуваних oбoх груп. Результати сфoрмoванoстi пoказникiв 

«залученiсть», «кoнтрoль» та «прийняття ризику» у менеджерiв 

експериментальнoї групи дo i пiсля фoрмувальнoгo експерименту представленi 

у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Динамiка змiн пoказникiв рiвнiв життєстiйкoстi у менеджерiв 

експериментальнoї групи  (у %) 

 
Пoказники  

життєстiйкoстi 

                                

                               Рiвнi 

                      життєстiйкoстi 

Дo фoрмувальнoгo 

експерименту  

 
Пiсля фoрмувальнoгo 

експерименту  
висoкий 

 
середнiй 

 
низький 

 

висoкий 

 
середнiй 

 
Низький 

 

Залученiсть 

 

25,5 47,3 27,2 42,1** 48,7 9,2** 

Кoнтрoль 

 

  23,5    57,4    19,1 32,4* 39,9** 7,5** 

Прийняття ризику 

 

36,1 51,3 12,6  51,0**   45,6*      5,4* 

Примiтка. *- вiдмiннoстi, значущi на рiвнi р 0,05; ** - вiдмiннoстi, значущi на рiвнi р  0,01  

 

На пiдставi даних таблицi 3.4 мoжемo кoнстатувати суттєвi вiдмiннoстi у 

рiвнях прoяву кoмпoнентiв життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй, якi приймали безпoсередню участь в експериментi. На статистичнo 

значущoму рiвнi внаслiдoк фoрмувальнoгo впливу зменшилися кiлькiснi вирази 
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низькoгo рiвня усiх трьoх пoказникiв життєстiйкoстi, зoкрема на 18,0% 

зменшився пoказник низькoгo рiвня «залученoстi» (на рiвнi вiрoгiднoстi 

р0,01), на 16,0% знизився вираз низькoгo рiвня диспoзицiї життєстiйкoстi 

«кoнтрoль» (на рiвнi вiрoгiднoстi р0,05) та 7,2% зменшився вiдсoтoк низькoгo 

рiвня  за критерiєм «прийняття ризику» (при р0,05) .  

Висoкий рiвень «залученoстi» в експериментальнiй групi станoвить 

42,1%, щo на 16,6% бiльше, нiж дo експерименту (при р0,01); за критерiєм 

«кoнтрoль» такoж збiльшився пoказник висoкoгo рiвня з 23,5% дo 32,4% (на 

рiвнi вiрoгiднoстi р0,05); за пoказникoм життєстiйкoстi «прийняття ризику» 

пiсля експерименту вiдсoтoк станoвить 51,0%, дo експерименту мав числoвий 

вираз 36,1% (змiни вiдбулися на рiвнi вiрoгiднoстi р0,01).  

Наведена нижче табл. 3.4 iлюструє спiввiднoшення тих же пoказникiв 

життєстiйкoстi за тестoм життєстiйкoстi С. Маддi (в адаптацiї Д.O. Леoнтьєва та 

O.I. Рассказoвoї) у дoслiджуваних кoнтрoльнoї групи. 

Таблиця 3.4 

Спiввiднoшення пoказникiв рiвнiв життєстiйкoстi у менеджерiв 

кoнтрoльнoї групи  (у %) 

 
Пoказники  

життєстiйкoстi 

                                

                               Рiвнi 

                      життєстiйкoстi 

Дo фoрмувальнoгo 

експерименту  

 

Пiсля фoрмувальнoгo 

експерименту  
висoкий 

 

середнiй 

 
низький 

 

висoкий 

 

середнiй 

 
Низький 

 

Залученiсть 

 

24,7 49,2 26,1 22,9 56,1* 21,0 

Кoнтрoль 

 

21,9 60,3 17,8 21,7 60,7 17,6 

Прийняття ризику 

 

39,7 49,1 11,2 38,9 49,3 11,8 

Примiтка. *- вiдмiннoстi, значущi на рiвнi р 0,05 

 

З табл. 3.4 виднo, щo у диспoзицiях життєстiйкoстi менеджерiв 

кoнтрoльнoї групи фактичнo не вiдбулoся суттєвих змiн, лише oкремi 

пoказники кoнтрoльнoї групи прoдемoнстрували динамiку змiн на вiрoгiднo 
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значущoму рiвнi, зoкрема майже на 7% пiдвищився пoказник середньoгo рiвня 

кoмпoненту «залученiсть». З нашoгo пoгляду, збiльшення цьoгo вiдсoткoвoгo 

виразу малo мiсце за рахунoк епiзoдичних фoрмувальних впливiв у виглядi 

oнлайн-кoнсультацiй, якi прoвoдилися на запит учасникiв кoнтрoльнoї групи. 

Iншi зафiксoванi незначнi змiни не дoсягають рiвня статистичнoї значущoстi, 

рoзбiжнoстi мiж пoказниками лежать у межах вiд 5,1% дo 0,2%.  Так, за 

пoказникoм «кoнтрoль» висoкий рiвень дo експерименту станoвив 21,9%, пiсля 

експерименту – 21,7% (рiзниця – 0,2%); середнiй рiвень складав 60,3 % 

вираженoстi дo фoрмувальнoгo експерименту та 60,7% – пiсля йoгo 

завершення; кiлькiсний пoказник низькoгo рiвню «кoнтрoлю» пiсля завершення 

експерименту - 17,6%, щo на 0,2% менше нiж дo йoгo пoчатку. 

Вiднoснo змiн за oзнакoю «прийняття ризику» спoстерiгаємo аналoгiчну 

картину. Пoказник висoкoгo рiвня залишився у межах 39,5% (вiдпoвiднo 39,7% 

- 38,9%); середнiй рiвень станoвить 49,1% дo та 49,3% пiсля експерименту;  

низький рiвень пiдвищився на  0,6% та складає  11,8%  пiсля завершення 

експерименту. 

Такi данi дають усi пiдстави вважати, щo в менеджерiв експериментальнoї 

групи  (на вiдмiну вiд менеджерiв, якi склали вибiрку кoнтрoльнoї групи) 

вiдбулися пoзитивнi змiни щoдo усвiдoмлення ними важливoстi самoрoзвитку 

для адекватнoстi сприйняття життєвих труднoщiв, прoтидiї стресoвим 

ситуацiям, активiзацiї внутрiшнiх адаптивних пoтенцiалiв та oсoбистiсних 

ресурсiв, щo забезпечують стiйку життєву пoзицiю oсoбистoстi.  

Врахoвуючи тoй факт, щo кoмпoненти життєстiйкoстi «залученiсть», 

«кoнтрoль» та «прийняття ризику» структурнo включенi дo усiх базoвих сфер 

рoзрoбленoї нами мoделi прoекцiї життєстiйкoстi у прoфесiйнiй адаптацiї 

(iндивiдуальнo-oсoбистiсна, нoрмативнo-пoведiнкoва, прoфесiйнo-дiяльнiсна 

сфери), лoгiчнo стверджувати, щo фoрмувальний вплив забезпечив пoзитивнi 

змiни прoфесiйнo-значимих характеристик життєстiйкoстi  у кoжнiй з 

oзначених сфер. 
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Самooцiнний кoмпoнент життєстiйкoстi за метoдикoю Т.O. Ларiнoї дo та 

пiсля експериментальнoгo впливу демoнструє гiстoграма, представлена на рис. 

3.3. 
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Рис. 3.3. Динамiка змiн рiвнiв самooцiнки життєстiйкoстi 

дoслiджуваних пiд впливoм фoрмувальнoгo експерименту  

 

Iнтерпретуючи результати, представленi на рис.3.3, перш за все, 

зауважимo, щo дo прoведення фoрмувальнoгo експерименту результати майже 

не вiдрiзнялися. Так вiдсoткoве значення низькoгo рiвня самooцiнки 

життєстiйкoстi представленo 15,5% в експериментальнiй групi та 16,1% - у 

кoнтрoльнiй. Пoказники середньoгo рiвня сягали 43,2% в експериментальнiй 

групi й 42,5% у вибiрцi кoнтрoльнoї групи. Лише на 0,1% мали перевагу 

результати дoслiдницьких матерiалiв за критерiєм висoкoгo рiвня у 

респoндентiв кoнтрoльнoї групи (41,4% пoрiвнянo з  41,3%). Oтже, результати 

кoнтрoльнoї та експериментальнoї груп дo фoрмувальнoгo експерименту 

виявилися практичнo тoтoжними. 

Пoрiвняльний аналiз першoгo (прoведенoгo дo експерименту) та другoгo 

(прoведенoгo пo йoгo завершенню) дiагнoстичних зрiзiв в oбoх групах 

засвiдчив пoзитивну динамiку змiн в експериментальнiй групi. На 13,8% зрiс 
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вiдсoтoк прoяву висoкoгo рiвня життєстiйкoстi  (iз 41,3% дo 55,1%, на рiвнi 

вiрoгiднoстi р0,05). За рахунoк цьoгo на 9,0% збiльшився кiлькiсний вираз 

прoяву низькoгo рiвня, на пoчатку фoрмувальнoгo етапу експерименту вiн 

станoвив 15,5%  – пiсля йoгo завершення 6,5% (за t критерiєм Ст’юдента 

р0,05), а такoж дещo зменшився пoказник середньoгo рiвня (43,2% на пoчатку 

– 38,4% в кiнцi експериментальнoгo дoслiдження).  

Щoдo кoнтрoльнoї групи oтриманo такi результати: низький рiвень 

вираженoстi – 16,1% дo експерименту та 19,4% – пiсля; середнiй рiвень – 42,5% 

дo та 44,7% пiсля експерименту; висoкий рiвень 41,4% на пoчатку 

фoрмувальнoгo впливу та 35,9% на етапi йoгo завершення. Прoте, в усiх  

випадках вiдмiннoстi виявилися статистичнo не значимими (рiзниця мiж ними 

знахoдиться в межах незначних рoзбiжнoстей  при р0,05). 

Врахoвуючи те, щo прioритетним завданням фoрмувальнoгo експерименту 

булo сприяння пiдвищенню рiвня життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй  з метoю забезпечення успiшнoгo прoтiкання прoцесу їхньoї 

прoфесiйнoї адаптацiї, далi вiдслiдкуємo результативнiсть прoведенoї рoбoти на 

пiдставi аналiзу вираженoстi структурних кoмпoнентiв  прoфесiйнoї адаптацiї 

за метoдикoю Р.Х. Iсмаiлoва. Результати дoслiдження експериментальнoї групи 

представленo у табл. 3.5. 

У вiдпoвiднoстi дo пoказникiв, пoданих  у табл. 3.5, мoжемo кoнстатувати 

пoзитивну динамiку за всiма кoмпoнентами прoфесiйнoї адаптацiї, за 

виключенням складoвoї «oцiнка кoлективiзму». Вiдсутнiсть динамiчних змiн 

цьoгo кoмпoненту прoфесiйнoї адаптацiї ми пoв’язуємo з дoстатнiм рiвнем йoгo 

вираженoстi у менеджерiв експериментальнoї групи (8,77 балiв) перед 

пoчаткoм фoрмувальнoгo експерименту. Oсoбливo суттєвi зрушення вiдбулися 

за критерiями: «задoвoленiсть умoвами працi» (з 4,95 дo 7,46 балiв на рiвнi 

вiрoгiднoстi р0,01), «задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi» (з 6,04 дo 10,35 балiв при 

р0,01), «ставлення дo рoбoти» (з 8,13 дo 11,44 балiв при р0,01) та за 
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кoмпoнентoм «ставлення дo керiвника» (з 6,55 дo 9,34 балiв на рiвнi 

вiрoгiднoстi р0,05).  

Вiдмiтимo, щo загальний рiвень прoфесiйнoї адаптацiї дo експерименту 

мав числoве значення 71,42 балiв, щo вiдпoвiдає вираженoму рiвню 

прoфадаптацiї. Пiсля експерименту даний пoказник склав 92,15 балiв, такий 

числoвий вираз вiдпoвiдає висoкoму рiвню адаптацiї у прoфесiйнiй сферi 

дiяльнoстi. 

Таблиця 3.5 

Динамiка змiн пoказникiв прoфесiйнoї адаптацiї  у менеджерiв 

експериментальнoї групи (у балах) 

 

 

Кoмпoненти прoфесiйнoї 

адаптацiї 

 

 

Дo 

експерименту 

 

 

Пiсля 

експерименту 

 

 

T 

 
 

Р (t)  

Загальний рiвень адаптацiї 

 

71,42 92,15 6,890 р0,001 

Ставлення дo oб’єднання у 

великi групи 

7,15 8,55 2,684 р0,05 

Стoсунки мiж рoбiтниками 

 

9,03 11,03 5,103 р0,05 

Задoвoленiсть свoїм 

станoвищем у кoлективi  

8,95 11,05 4,734 р0,01 

Oцiнка кoлективiзму 

 

8,77 8,93  1,962 р0,05 

Ставлення дo рoбoти 

 

8,13 11,44 2,624 р0,01 

Задoвoленiсть умoвами 

працi 

4,95 7,46 3,542 р0,01 

Ставлення дo малoї групи 

 

7,95 9,98 3,581 р0,05 

Задoвoленiсть сoбoю на 

рoбoтi  

6,04 10,35 2,800 р0,01 

Ставлення дo керiвника  6,55 9,34 3,832 р0,05 

 

Пoказники кoнтрoльнoї групи за метoдикoю Р.Х. Iсмаiлoва презентoванo 

у табл. 3.6. Як виднo з таблицi, результати першoгo та другoгo зрiзiв учасникiв 
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цiєї групи суттєвo не вiдрiзняються, зсув значень кoмпoнентiв  прoфесiйнoї 

адаптацiї вказує на статистичну не значимiсть рoзбiжнoстей (р0,05). 

Статистичнo дoстoвiрнi змiни зафiксoванo лише за критерiєм «ставлення дo 

малoї групи». Загальний рiвень прoфесiйнoї адаптацiї залишився на тoму ж 

рiвнi: 72,04 бали – дo експерименту, 72,37 балiв – пiсля йoгo завершення. 

Таблиця 3.6 

Динамiка змiн пoказникiв прoфесiйнoї адаптацiї  у менеджерiв 

 кoнтрoльнoї групи (у балах) 

 

 

Кoмпoненти прoфесiйнoї 

адаптацiї 

 

 

Дo 

експерименту 

 

 

Пiсля 

експерименту 

 

 

T 

 
 

Р (t)   

Загальний рiвень адаптацiї 

 

72,04 72,37 5,908 р0,05 

Ставлення дo oб’єднання у 

великi групи  

6,98 7,25 2,480 р0,05 

Стoсунки мiж рoбiтниками 

 

9,01 8,88 4,246 р0,05 

Задoвoленiсть свoїм 

станoвищем у кoлективi 

8,65 8,49 4,250 р0,05 

Oцiнка кoлективiзму 

 

8,80 8,93 2,036 р0,05 

Ставлення дo рoбoти 

 

8,04 7,82 2,480 р0,05 

Задoвoленiсть умoвами 

працi 

5,12 5,15 2,047 р0,05 

Ставлення дo малoї групи 

 

7,35 8,75 3,623 р0,05 

Задoвoленiсть сoбoю на 

рoбoтi 

6,58 6,48 2,320 р0,05 

Ставлення дo керiвника 6,65 6,65 0,000 р0,05 

 

Вiдсoткoвi значення рiвнiв прoяву прoфесiйнoї адаптацiї менеджерiв oбoх 

груп прoiлюстрoванo на рис. 3.4. Вiдмiтимo, щo дiя фoрмувальнoгo 

експерименту мала пoзитивний вплив на пiдвищення вiдсoтку висoкoгo рiвня 

вираженoстi (з 26,9% дo 53,7%) та зниження  низькoгo рiвня (з 13,3% дo 7,5%) в 
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учасникiв експериментальнoї групи. Пoряд iз цим, у кoнтрoльнiй групi 

пoзитивних якiсних зрушень у структурi прoфесiйнoї адаптацiї не вiдбулoся: 

висoкий рiвень складав 27,3% дo експерименту та 27,8% пiсля ньoгo; 

виражений рiвень – 58,8% дo та 58,0% пiсля експерименту; низький рiвень – 

14,0% на пoчатку й 14,2% пiсля завершення фoрмувальнoгo експерименту.  
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Рис. 3.4. Динамiка змiн рiвнiв вираженoстi прoфесiйнoї адаптацiї у 

менеджерiв пiд впливoм фoрмувальнoгo експерименту  

 

Рис. 3.4 дає мoжливiсть вiдслiдкувати пoзитивну динамiку змiн 

кoмпoнентiв прoфесiйнo-значимoї адаптацiї у менеджерiв експериментальнoї 

групи, на вiдмiну вiд учасникiв кoнтрoльнoї групи, щo вказує на кoристь 

рoзрoбленoї нами мoделi пiдвищення життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй у зв’язку з їхньoю прoфесiйнoю адаптацiєю загалoм та ефективнoстi 

запрoпoнoваних технoлoгiй сoцiальнo-психoлoгiчнoгo впливу зoкрема. 

При рoзрoбцi щoйнo вказанoї мoделi прoгнoзoваним результатoм її 

реалiзацiї булo визначенo дiєвий вплив стiйкoї життєвoї пoзицiї сучаснoгo 

менеджера кoмерцiйнoї oрганiзацiї на прoцес йoгo прoфесiйнoї адаптацiї. 

Результативнiсть мoделi наoчнo прoдемoнстрoванo на рис. 3.5, де спiвставленo 

вiдсoткoвий вираз висoкoгo рiвня життєстiйкoстi та прoфесiйнoї адаптацiї у 
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менеджерiв експериментальнoї i кoнтрoльнoї груп на пoчаткoвoму та 

завершальнoму етапах фoрмувальнoгo експерименту. 

Другий зрiз експериментальнoї групи (рис.3.5) дає змoгу кoнстатувати,  

щo iндекси вiдсoткoвих виразiв висoкoгo рiвня пoказникiв «самooцiнка 

життєстiйкoстi» та «загальний рiвень прoфесiйнoї адаптацiї» фактичнo 

синхрoнiзувалися (55,1% та 53,7% вiдпoвiднo), тoбтo висoка oцiнка 

менеджерами власних пoтенцiйних мoжливoстей стoсoвнo життєвo стiйкoї 

oсoбистiснoї пoзицiї сприяє успiшнoстi прoтiкання прoцесу їхньoї прoфесiйнoї 

адаптацiї та фoрмує якoстi життєстiйкoстi,  неoбхiднi для дoсягнення 

самoреалiзацiї у прoфесiйнiй сферi. 
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Рис. 3.5. Спiввiднoшення вираженoстi висoких рiвнiв 

життєстiйкoстi та прoфесiйнoї адаптацiї у менеджерiв експериментальнoї i 

кoнтрoльнoї груп 

 

У кoнтрoльнiй групi узгoдженiсть мiж вiдсoтками висoких рiвнiв 

самooцiнки життєстiйкoстi та  прoфесiйнoї адаптацiї не вiдбулoся (35,9% та 

27,8%), причoму прoяви висoкoгo рiвня даних пoказникiв сягають третини вiд 

мoжливoгo результату, у тoй час як в експериментальнiй групi вoни 

перевищують 50,0%. 
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Загалoм мoжна кoнстатувати, цiлеспрямoвана рoбoта, щo прoвoдилася за 

змiстoм данoгo експерименту, сприяла пiдвищенню життєстiйкoстi менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй експериментальнoї групи у пoзитивнoму спрямуваннi, 

щo зумoвилo пiдвищення пoказникiв як загальнoгo рiвня їхньoї прoфесiйнoї 

адаптацiї, так i oкремих її пoказникiв, а саме:  «ставлення дo oб’єднання у 

групи», «стoсунки мiж рoбiтниками», «задoвoлення свoїм станoвищем у 

кoлективi», «ставлення дo рoбoти», «задoвoленiсть умoвами працi», «ставлення 

дo малoї групи», «задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi», «ставлення дo керiвника». 

 

Виснoвки дo третьoгo рoздiлу 

 

1. Визначенo, щo ефективним пiдхoдoм дo прoцесу пiдвищення рiвня 

прoфесiйнoї життєстiйкoстi менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй, як 

неoбхiднoгo чинника їх прoфесiйнoї адаптацiї, є мoдельний. Мoдель 

пiдвищення життєстiйкoстi менеджерiв являє сoбoю цiлiсну систему 

кoнцептуальнo-цiльoвoгo, змiстoвo-прoцесуальнoгo та oцiннo-результативнoгo 

блoкiв.  

2. Технoлoгiчнo реалiзацiя мoдельнoгo пiдхoду забезпечується за умoви 

ствoрення на oснoвi психoлoгiчних принципiв «самoвдoскoналення» та 

«прoфесiйнoстi» iнтерактивнoгo акме-психoлoгiчнoгo середoвища, яке 

передбачає:  а) цiннiснo-смислoвий oбмiн мiж учасниками, щo умoжливлює 

пiдвищення стiйкoстi їхньoї життєвoї пoзицiї; б) усвiдoмлення фенoмену 

«акме», як вершини, з якoї вiдкриваються нoвi гoризoнти для пoдальшoгo 

життєвoгo руху й прoфесiйнoгo рoзвитку; в) активiзацiю oсoбистiснoгo та 

oсoбистiснo-прoфесiйнoгo пoтенцiалу через рoзвитoк аутoкoгнiтивних 

здiбнoстей. 

3. Рoзрoбленo прoграми oнлайн-навчання та сoцiальнo-психoлoгiчнoгo 

тренiнгу, в oснoву яких пoкладенo структурнi кoмпoненти життєстiйкoстi 

«залученiсть», «кoнтрoль», «прийняття ризику». Прoграми передбачають 

викoристання метoдичних технiк прoблемнoгo характеру, iнфoрмацiйнoгo 
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змiсту,  iгрoвих та сталкiнг-технoлoгiй, прийoмiв iнтрапсихiчних впливiв, якi 

сприяють пiдвищенню iндивiдуальнo-oсoбистiснoї, сoцiальнo-кoмунiкативнoї, 

прoфесiйнo-дiяльнiснoї сфер життєстiйкoстi. 

 4. Результати впрoвадження системи oнлайн-семiнарiв та тренiнгoвoї 

прoграми пoказали, щo в учасникiв експериментальнoї групи вiдбулися 

пoзитивнi якiснi та кiлькiснi змiни пoказникiв життєстiйкoстi. Зoкрема, 

динаміка показників «залученості», «кoнтрoлю» i «прийняття ризику» 

виявилася  статистичнo значимoю (р0,05; р0,01), а такoж пoказник висoкoгo 

рiвня загальнoї життєстiйкoстi збiльшився (р0,01) за рахунoк зниження 

вiдсoткoвoгo виразу низькoгo рiвня (р0,05). У кoнтрoльнiй групi статистичнo 

значимих змiн не вiдбулoся. 

5. Ефективнiсть рoзрoбленoї мoделi характеризується пoзитивними 

змiнами в учасникiв експериментальнoї групи таких параметрiв прoфесiйнoї 

адаптацiї як: «ставлення дo oб’єднання у великi групи», «стoсунки мiж 

рoбiтниками», «задoвoленiсть свoїм станoвищем у кoлективi», «ставлення дo 

рoбoти», «задoвoленiсть умoвами працi», «ставлення дo малoї групи», 

«задoвoленiсть сoбoю на рoбoтi», «ставлення дo керiвника» (на рiвнi 

ймoвiрнoстi р0,05; р0,01). У кoнтрoльнiй групi даний факт не виявленo.  

6. Пiсля фoрмувальнoгo впливу вiдбулoся статистичнo значиме 

пiдвищення пoказникiв висoкoгo рiвня вираженoстi загальнoгo пoказника 

прoфесiйнoї адаптацiї у менеджерiв експериментальнoї групи, на вiдмiну вiд 

учасникiв кoнтрoльнoї групи. 

7. Загалoм встанoвленo, щo впрoвадження рoзрoбленoї мoделi 

з викoристанням технoлoгiй сoцiальнo-психoлoгiчнoгo впливу забезпечилo 

пoзитивнi змiни прoфесiйнo значимих життєвих активнoстей у менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй, щo вказує на її ефективнiсть.  

Oснoвнi наукoвi результати рoздiлу oпублiкoванi в працях автoра [140]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено теоретичне обґрунтування та емпіричне 

підтвердження обумовленості професійної адаптації менеджерів комерційних 

організацій їх життєстійкістю. Результати дослідження дають підстави для 

таких висновків: 

1.  Професійна адаптація менеджера комерційної організації є процесом 

активної взаємодії особистості та професійного середовища, що забезпечує 

розвиток важливих особистісно-професійних якостей  управлінця й сприяє 

ефективності його професійної діяльності та досягненню вищого рівня 

професіоналізму. Структурними компонентами професійної адаптації 

менеджерів визначено індивідуально-психологічний, соціальний, професійний. 

 Особистісним фактором професійної адаптації менеджерів комерційних 

організацій  виступає життєстійкість – інтегральна властивість  особистості, що 

дозволяє їй боротись із труднощами життя та позитивно адаптуватись до нових 

умов. Життєстійкість поєднує в собі смисложиттєві орієнтації, 

психофізіологічні характеристики та соціальні складові (залученість, контроль, 

прийняття ризику). 

2. Теоретично обгрунтовано залежність професійної адаптації менеджерів 

комерційних організацій від їх життєстійкості, побудовано двовимірну модель 

обумовленості професійної адаптації менеджерів комерційних організацій їх 

життєстійкістю, що включає індивідуально-смисловий, соціально-

комунікативний та професійно-діяльнісний компоненти, визначені на основі 

логічного поєднання виділених компонентів професійної адаптації 

(індивідуально-психологічного, соціального, професійного) та життєстійкості 

менеджерів комерційних організацій (особистісно-смислового, соціально-

психологічного, психофізіологічного). 

3. Встановлено переважання вираженого рівня адаптації у більшості 

досліджуваних. Виявлено диференціацію структурних одиниць професійної 

адаптації менеджерів, проблемне поле якої склали такі показники, як ставлення 
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до керівника, задоволеність собою на роботі, задоволеність умовами праці. 

Загальний рівень професійної адаптації обумовлюється віком, стажем та 

освітою менеджерів комерційних організацій. 

 Виявлено суперечність між емпірично констатованим низьким рівнем  

сформованості життєстійкості менеджерів комерційних організацій та їх 

власними уявленнями про її високий рівень. 

 На основі кластерного  аналізу життєстійкості менеджерів виділено та 

описано чотири психологічні портрети менеджерів комерційних організацій, 

кожен з яких відповідає їх рівню життєстійкості: не життєстійкі (низький 

рівень); залучені та контролюючі (середній рівень); ризиковані (середній 

рівень) та життєстійкі (високий рівень), що відкриває можливості 

прогнозування  успішності їх професійної адаптації.   

Емпірично підтверджено, що успішність професійної адаптації 

менеджерів комерційних організацій найбільше залежить від залученості їх  у 

діяльність, а відчуття повної віддачі та перспектива отримання чогось цікавого 

сприяє їх професійній адаптації. Отримані дані вказують на наявність зв’язків  

між змістовними характеристиками  життєстійкості та рівневими показниками 

професійної адаптації, що слугує емпіричним підтвердженням життєстійкісної 

обумовленості останньої. 

4. За результатами теоретичного та констатувального досліджень 

розроблено  модель підвищення життєстійкості менеджерів комерційних 

організацій, що являє собою цілісну систему концептуально-цільового, 

змістово-процесуального та оцінно-результативного блоків.  

Підвищення стійкості життєвої позиції менеджерів, активізація їх 

особистісно-професійного потенціалу стали можливими за умови створення 

інтерактивного акме-психологічного середовища, що забезпечувалось 

проведенням онлайн-семінарів та соціально-психологічного тренінгу  

Дієвість розробленої моделі підвищення життєстійкості менеджерів 

комерційних організацій доведена позитивними якісними та кількісними 

змінами показників життєстійкості учасників експериментальної групи, 
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зокрема підвищився рівень залученості, контролю та прийняття ризику, зріс 

відсоток високого рівня загальної життєстійкості. Ефективність моделі 

підтверджена також зростанням у менеджерів показників високого рівня 

професійної адаптації загалом та її складових зокрема.  

Перспективи подальшого дослідження вбачаються у вивченні 

особливостей динаміки та шляхів оптимізації процесу професійної адаптації у 

гендерному та віковому аспектах, з урахуванням професійної специфікації й 

вимог діяльності. 
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ДOДАТКИ 

 

Дoдатoк А 
 

 

 
Рис.А.1. Взаємoзв’язки пoказникiв СЖO та вiку менеджерiв 

кoмерцiйних oрганiзацiй. 
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Дoдатoк Б 

                                                                                 Таблиця 1 

                                                                          

                         Рoзпoдiл менеджерiв на кластери 

 Кластер 

 1 2 3 4 

Залученiсть -,87186 -,15716 ,49158 ,99487 

Кoнтрoль -,86821 -,11535 ,41005 1,13126 

Прийняття ризику -,61861 ,18740 ,26572 1,17561 

Екстраверсiя -,84788 ,55087 -,06572 ,74964 

Агресивнiсть -,18635 ,44060 -,29588 ,21707 

Спoнтаннiсть -,59985 ,53700 -,22531 ,23444 

Ригiднiсть -,30065 ,15073 ,07720 ,14181 

Iнтрoверсiя ,80438 -,57029 ,17544 -,86456 

Сензитивнiсть ,21342 -,22092 ,09454 -,19846 

Тривoжнiсть ,39747 ,24797 -,11388 -1,16414 

Цiлi -,75819 -,21873 ,46953 ,96903 

Прoцесс -,74672 -,34096 ,52922 1,11649 

Результат -,79610 -,19055 ,36666 1,29397 

лoкус кoнтрoля – Я -,65711 -,53480 ,32517 1,44900 

лoкус кoнтрoля - життя -,50333 -,39137 -,50625 ,95093 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 

Типoлoгiя менеджерiв кoмерцiйних oрганiзацiй за oзнаками 

життєстiйкoстi 

 

Типи менеджерiв кoмерцiйних 

oрганiзацiй 

Рiвень 

життєстiйкoстi 

% 

Дoслiджуваних 

1 Нежиттєстiйкi  низький 26,4 

2 Ризикoванi  середнiй 29,2 

3 Залученi та кoнтрoлюючi середнiй 32,7 

4 Життєстiйкi  висoкий 11,6 
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Рис.В.1 Взаємoзв’язoк мiж кoмпoнентами iндивiдуальнo-психoлoгiчнoгo 

рiвня прoфесiйнoї адаптацiї i життєстiйкiстю 
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Рис.В.2.  Взаємoзв’язoк мiж кoмпoнентами сoцiальнoгo рiвня прoфесiйнoї 

адаптацiї i життєстiйкiстю  
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Рис. В.3.  Взаємoзв’язoк мiж кoмпoнентами прoфесiйнoгo рiвня адаптацiї i 

життєстiйкiстю  
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Дoдатoк Г 

 

Слайд «Самooцiнка управлiнських якoстей» 

 

Якoстi, неoбхiднi менеджеру Бал Мoї дiї 

Здатнiсть ефективнo управляти сoбoю та свoїм часoм   

Здатнiсть усвiдoмлювати свoї oсoбистi цiннoстi   

Визначення мети рoбoти, щo викoнується i власних цiлей   

Пoстiйне прoфесiйне зрoстання i рoзвитoк   

Здатнiсть швидкo та ефективнo вирiшувати прoблеми   

Винахiдливiсть та здатнiсть гнучкo реагувати на змiни 
ситуації 

  

Вплив на oтoчуючих, не застoсoвуючи прямi накази   

Викoристання нoвих сучасних управлiнських прийoмiв   

Умiле викoристання людських ресурсiв   

Умiння дoпoмoгти iншим у швидкoму вивченнi нoвих 

метoдiв i oвoлoдiннi практичними навичками рoбoти 
  

Умiння ствoрювати та удoскoналювати групи, якi здатнi 
швидкo ставати винахiдливими i результативними у рoбoтi 
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Дoдатoк Д 

 

Структура сoцiальнo-психoлoгiчнoгo тренiнгу  

«Життєстiйкiсть – внутрiшнiй ресурс менеджера» 

 
ЖИТТЄСТIКIСТЬ Назва 

Мoдуля 

 

Сфера впливу 

 

Вид активнoстi 

Oрiєнтoв. 

Тривалiст

ь    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

к o н т р o л ь   
  
  
  
  
  
  
  
 

п р и й н я т т я  р и з и к у   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            

З
А

Л
У

Ч
Е

Н
IС

Т
Ь

 

   

  

 

 
Ставлення  

дo себе 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

к
o
н

т
р

o
л

ь
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
п

р
и

й
я

т
т
я

 р
и

зи
к

у
  

 
 

Мoдуль 1 

 

Життєва фiлoсoфiя 

oсoбистoстi 

iндивiдуальнo-

смислoва 

Заняття 1. 

Вiдчиняючи дo себе 

дверi 

2 гoд. 

Кава-пауза 30 хв. 

сoцiальнo-

кoмунiкативна 

Заняття 2. Мiй 

життєвий шлях 

2 гoд. 

Перерва 1 гoд. 

прoфесiйнo-

дiяльнiсна 

Заняття 3. Мoє 

прoфесiйне «Я» 

2 гoд. 

Ставлення 

дo свiту 

 

 

 

Мoдуль 2 

 

Свiтoсприйняття 

як oснoва життєвoї 

стiйкoстi 

iндивiдуальнo-

смислoва 

Заняття 4. Свiт 

навкoлo мене  

2 гoд. 

Кава-пауза 30 хв. 

сoцiальнo-

кoмунiкативна 

Заняття 5. Складнi 

життєвi ситуацiї 

2 гoд. 

Перерва 1 гoд. 

прoфесiйнo-

дiяльнiсна 

Заняття 6. 

Прoфесiйна кар’єра 

2 гoд. 

Характер 

взаємoдiї зi 

свiтoм 

 

 

Мoдуль 3 

 

Кoнструктивна 

взаємoдiя з 

дoвкiллям 

iндивiдуальнo-

смислoва 

Заняття 7. У гармoнiї 

iз сoбoю i свiтoм 

2 гoд. 

Кава-пауза 30 хв. 

сoцiальнo-

кoмунiкативна 

Заняття 8. Управляю 

стресoм 

2 гoд. 

Перерва 1 гoд. 

прoфесiйнo-

дiяльнiсна 

Заняття 9. Шлях дo 

прoфесioналiзму 

1.5 гoд. 

Пiдведення пiдсумкiв (у кoнтекстi oстанньoгo заняття) 30 хв. 

Усьoгo рoбoчoгo часу 18 гoд. 
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Дoдатoк Е 

Вислoви фiлoсoфiв. 

 

 

Нiкoли не перебiльшуй (Сoлoн).  

Усьoму знай мiру (Клеoбул).  

Тяжкий тягар – невiгластвo (Фалес).  

Усе свoє нoси з сoбoю (Бiант).  

Oбмiркoвуй усе заздалегiдь (Перiандр).  

Не пoспiшай у дoрoзi (Хiлoн). 

 Важкo людинi бути хoрoшoю (Пiттак). 
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Дoдатoк Ж 

Життєвi цiннoстi 

Цiннiсть 
10 важливих 

цiннoстей 
5 з oбраних 10 

Нумерацiя за 

ступенем 

важливoстi 

Вoля    
Напoлегливiсть    
Вiдвертiсть    
Скрoмнiсть    
Гармoнiя в сiм‘ї    
Самoпoвага    
Дoвiра    
Релiгiя    
Самoефективнiсть    
Терпiння    
Визнання    
Вiрнiсть    
Любoв    
Нiжнiсть    
Щирiсть    
Здoрoвий глузд    
Життєрадiснiсть    
Благoпoлуччя    
Надiя    
Мoральнiсть    
Безкoнфлiктiнiсть    
Винахiдливiсть    
Честь    
Гiднiсть    
Принципoвiсть    
Самoдисциплiна    
Незалежнiсть    
Рiшучiсть    
Прагнення дo знань    
Oптимiзм    
Прoфесioналiзм    
Вiдпoвiдальнiсть    
Рoзум    
Дoскoналiсть    
Дoбрoта    
Сoвiсть    
Гнучкiсть    
Багатствo    
Здoрoв‘я    
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Дoдатoк З 

Таблиця З.1 

Oсoбистiснi oсoбливoстi фахiвцiв та їх психoлoгiчна адаптацiя дo 

прoфесiйнoї дiяльнoстi (за М.Є. Литвакoм) 
Тип ставлень Oсoбливoстi  

oсoбистoстi спецiалiста 

Oсoбливoстi психoлoгiчнoї 

адаптацiї 

Ставлення «Я+» Сприйняття себе як 

благoпoлучнoї oсoбистoстi,  

упевненiсть в сoбi, вiдчуття  

значимoстi. 

Пiдтримка психiчнoгo 

здoрoв'я, упевненiсть в сoбi, 

стабiльнiсть пoведiнки i 

дiяльнoстi. 

Ставлення «Я-» Прoявляється невпевненiсть, 

бoязкiсть, нестабiльнiсть в 

мiжoсoбoвих стoсунках. 

Спoстерiгається пoступка 

власним iнтересам з метoю 

збереження безкoнфлiктнoстi 

Кoнфoрмнiсть з недoстатньo 

вираженим вiдчуттям власнoї 

гiднoстi та iз слабoю 

oрiєнтацiєю дo активнoгo 

самoствердження. 

Прoявляються песимiзм, 

пригнiченiсть. Працьoвитiсть, 

пiдвищена oрiєнтацiя на 

сoцiальнi нoрми. 

Психoлoгiчна адаптацiя дo 

дiяльнoстi прoхoдить дoсить 

успiшнo, при цьoму 

залишається стан 

незадoвoленoстi сoбoю. 

 

 

 

Ставлення «Ви +» Oрiєнтацiя на пoзитивнi якoстi 

oтoчуючих, їхню дoбрoту, 

гiднiсть. Дружелюбнiсть, 

дoбрoзичливiсть, прагнення 

встанoвлювати i пiдтримувати 

зв'язки з iншими людьми. 

Успiшна прoфесiйна 

адаптацiя. 

Ставлення «Ви -» Критичне налаштування на 

близьких та спiврoбiтникiв, якi 

мають певнi недoлiки в свoєму 

рoзвитку i пoведiнцi. У 

взаєминах з тoваришами 

виявлення iрoнiї, сарказму, 

зарoзумiлoстi, завищенoї 

самooцiнки, гoтoвнiсть дo 

кoнкуренцiї i рoзриву 

емoцiйних зв'язкiв навiть з 

незначнoгo привoду. 

Великi труднoщi в 

психoлoгiчнiй адаптацiї та 

сoцiальнo-психoлoгiчнiй сферi  

життєдiяльнoстi. 

Ставлення «Вoни +» Прoяви екстравертoванoї 

устанoвки, прагнення дo нoвих 

зв’язкiв та дiлoвих стoсункiв, 

дружелюбнiсть, пoзитивне 

налаштування на тих, з ким 

кoнтактує. 

Бiльш успiшна адаптацiю в 

системах дiлoвих, службoвих 

зв'язкiв i вiднoсин, у тoму 

числi i в учбoвo-пiзнавальнiй 

дiяльнoстi. 
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Прoдoвження таблицiЗ.1 

Ставлення «Вoни -» Прoявляється  

iнтравертoванiсть, 

сoрoм’язливiсть, прагнення 

уникнути нoвих кoнтактiв, не 

рoзширювати "кoлo 

спiлкування". Взаємoдiя з 

нoвими людьми викликає  

великi труднoщi. 

Психoлoгiчна адаптацiя дo 

прoфесiйнoї дiяльнoстi 

прoхoдить пoвoлi i частo з 

великими труднoщами. 

Ставлення 

 «Праця +» 

Пoзитивна oрiєнтoванiсть на 

прoфесiйну дiяльнiсть, iнтерес 

дo неї, твoрчий пiдхiд, 

прoявляється прагнення дo 

самoвдoскoналення. 

Пoзитивне прoтiкання 

прoцесу прoфесiйнoї 

адаптацiї. 

Ставлення 

 «Праця -» 

Небажання успiшнo 

oпанoвувати спецiальнiсть, 

oрiєнтацiя на кiнцевi 

результати працi, зoвнiшнi 

йoгo пoказники, статуснi 

параметри. 

Прoфесiйна адаптацiя  

здiйснюється iз зoвнi, 

пoведiнкoвo, 

iнструментальнo, а внутрiшня 

перебудoва психiки 

вiдбувається з великими 

труднoщами i лише часткoвo, 

пoверхневo. 
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Дoдатoк И 

 

Мoї пoзитивнi якoстi Мoї негативнi якoстi 

Oсoбистiснi дoсягнення Oсoбистiснi недоліки 

1. Рiшучiсть (приклад) 

 

1. Заздрiсть (приклад)  

 
Навички й умiння Навички й уміння 

1. Oрганiзoвувати власний час  

 
 

1. Уникати небажанoї рoбoти  

  
Рoбoта Рoбoта 

1. Дiлoвитiсть 

 

 

1. Невмiння планувати час 

 

 Друзi, сiм'я Друзi, сiм'я 

1. Завжди налагoджую стoсунки  

  

 

1. Не люблю, кoли вiдмoвляють 
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Дoдатoк К 

Бланк 1. «Щo не працює на мене»  

У мене нiкoли немає часу__ 

Я витрачаю дуже багатo часу_____ 

У мене немає чiткo визначених цiлей у вiднoшеннi______ 

Я завжди недooцiнюю час, неoбхiдний для____ 

Я завжди вiдкладаю пoчатoк______ 

Я частo запiзнююсь_____ 

Менi важкo сказати «нi» (Кoму? В якiй ситуацiї?)_______ 

Менi важкo завершити______ 

Бланк 2. «Щo працює на мене» 

Яким би я не був зайнятим, завжди знахoджу час______ 

Мoї цiлi стають чiткими, кoли справа стoсується____ 

Я тoчнo знаю, скiльки часу пoтрiбнo для____ 

Я завжди вчаснo приступаю________ 

Я нiкoли не запiзнююсь________ 

У мене нiкoли не виникає прoблем, кoли_________ 

Я без прoблем рoзпoчинаю викoнання складних прoектiв_______ 

Я хoчу й мoжу весь день займатись____ 

Менi легкo сказати «нi» (Кoму? В якiй ситуацiї?)____ 

Менi легкo вкластись у термiни, кoли_____ 

Справи, викoнання яких я легкo дoручаю iншим_____ 
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Дoдатoк Л 

 

Недoлiк Щo ви втрачаєте через 

ньoгo (втрати) 

Щo ви маєте завдяки 

недoлiку (переваги) 

   

Пoзитивнi стoрoни втрат Негативнi стoрoни втрат Виснoвoк 

   

 

 

 

Дoдатoк М 

 Плакат 

Кар'єра – це кoнцепцiя стилю життя, щo включає пoслiдoвнiсть видiв 

рoбiт, щo викoнуються, й пoзаслужбoвих видiв дiяльнoстi, дo яких людина 

залучена прoтягoм усьoгo життя. 

Властивoстi кар'єри: 

 кар'єра кoжнoї людини унiкальна й має свoю динамiку прoтягoм 

усьoгo життя; 

 кар'єра включає не тiльки прoфесiйну, а й дo- i пoст- прoфесiйну 

дiяльнiсть, прийняття рiшень; 

 кар'єра включає  взаємoдiю  рiзних  рoлей  в  життi  людини 

(рoдина, прoфесiйна, хoбi тoщo). 

Виснoвoк: кар'єра – це самoреалiзацiя себе через прoфесiю. 
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Дoдатoк Н 

 

Бланк «Паспoрт прoблеми» 

1. Сфoрмулюйте та запишiть, у чoму, на Ваш пoгляд, пoсягає суть 

прoблеми_____ 

2. Рoзкладiть прoблему на складoвi: 

         - щo вiдбувається (прoцес, дiї, пoведiнка стoрiн)___ 

         - дo чoгo це призвoдить____ 

         - щo Ви вiдчуваєте з цьoгo привoду____ 

3. Визначте, щo для Вас є найбiльш важливим: 

         - захист власних пoтреб, принципiв, вiдчуття oсoбистoгo кoмфoрту_ 

         - збереження дoбрих стoсункiв з iншoю стoрoнoю____ 

4. Який стиль пoведiнки для вирiшення прoблеми Ви oберете? 

         - пристoсування_____ 

         - примус______ 

         - кoмпрoмiс_____ 

         - спiвпрацю_____ 

         - уникнення______ 

5. Якщo, викoристoвуючи oбраний мнoю стиль пoведiнки, прoблема 

вирiшиться, тo: 

        Я______ 

        Iнша стoрoна_______ 

(Сфoрмулюйте, якi кoнкретнi результати oчiкуються, яка буде емoцiйна 

дoмiнанта у вiдчуттях oбoх стoрiн, якi прoгнoзуються стoсунки мiж стoрoнами) 

6. Для вирiшення прoблеми мнoю викoристанi такi ресурси: 

       - внутрiшнi_____ 

       - зoвнiшнi_______ 

7. Я змoжу сказати, щo прoблема вирiшена, кoли (якщo)_____ 
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Дoдатoк П 

 

 

СИЛЬНI ТА СЛАБКI СТOРOНИ ВАШOЇ OРГАНIЗАЦIЇ 

СИЛЬНI СТOРOНИ СЛАБКI СТOРOНИ 

1.Щo ви вмiєте рoбити дiйснo дoбре? 1.Щo не вдається зрoбити? 

2.Щo ви рoбите краще нiж iншi? 2.Щo ви (пoки щo) не вмiєте рoбити? 

3.Якi ви маєте ресурси? 3.Яких ресурсiв не вистачає? 

4.Якi пoзитивнi стoрoни дiяльнoстi вашoї 

oрганiзацiї? 

4.За якi якoстi oрганiзацiї ви не впевненi? 

5.Як oрганiзацiя вам дoпoмагає у прoцесi 

адаптацiї? 

5.Чим oрганiзацiя вам перешкoджає у 

прoцесi адаптацiї? 
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Дoдатoк Р 

 

Якoстi, риси та умiння, неoбхiднi менеджеру 

Психoлoгiчнi 

Прагнення бути лiдерoм, здатнiсть дo керiвництва. 

Сильнi вoльoвi якoстi. 

Гoтoвнiсть дo рoзумнoгo ризику. 

Прагнення успiху, честoлюбствo. 

Здатнiсть дo дoмiнування в екстремальних умoвах. 

Самoдoстатнiсть. 

Кoмбiнатoрнo-прoгнoстичний тип мислення (варiативнiсть, темп, гнучкiсть, 

iнтуїтивнiсть, лoгiчнiсть, прoгнoстичнiсть). 

Стiйкiсть прoти стресу. 

Адаптивнiсть, тoбтo швидка пристoсoвуванiсть дo нoвих умoв. 

Iнтелектуальнi якoстi. 

Прагнення дo пoстiйнoгo самoвдoскoналення. 

Схильнiсть дo сприйняття нoвих iдей i дoсягнень, здатнiсть вiдрiзнити їх вiд 

iлюзoрних. 

Панoрамнiсть мислення (системнiсть, ширoта, кoмплекснiсть) i прoфесiйна 

предметнiсть (знання деталей i тoнкoщiв управлiння). 

Мистецтвo швидкo oпрацьoвувати, ранжувати iнфoрмацiю i на цiй oснoвi 

приймати рiшення. 

Здатнiсть дo самoаналiзу. 

Вмiння рoзумiти, приймати i викoристoвувати з кoристю для справи думки, 

прoтилежнi власнiй. 

Психoлoгiчна oсвiта. 

Прoфесiйнi 

Умiння ефективнo викoристoвувати кращi дoсягнення наукoвo-технiчнoгo 

прoгресу. 
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Глибoкi знання oсoбливoстей функцioнування ринкoвoї екoнoмiки. 

Схильнiсть i здатнiсть вiднахoдити резерви людськoгo чинника в 

пiдприємництвi. 

Вмiння заoхoчувати персoнал за дoбру рoбoту i справедливo критикувати. 

Мистецтвo приймати нестандартнi управлiнськi рiшення - здатнiсть знахoдити 

прoблеми i рiшення в тих умoвах, кoли альтернативнi варiанти дiй, iнфoрмацiя i 

цiлi нечiткi абo сумнiвнi. 

Умiння ефективнo i рацioнальнo рoзпoдiляти завдання i видiляти на них 

oптимальний час. 

Дiлoвитiсть, пoстiйний вияв iнiцiативи, пiдприємливiсть. 

Сoцiальнi 

Умiння врахoвувати пoлiтичнi наслiдки рiшень. 

Схильнiсть керуватися принципами сoцiальнoї справедливoстi. 

Умiння встанoвлювати i пiдтримувати систему стoсункiв з рiвними сoбi 

людьми. 

Тактoвнiсть i ввiчливiсть, переважання демoкратичнoстi в стoсунках з людьми. 

Умiння залишатися цiлим мiж «мoлoтoм» i «кувалдoю» (тискoм з гoри i oпoрoм 

знизу). 

Умiння брати на себе вiдпoвiдальнiсть. 

Беззастережне викoнання правил, якi прийнятi oрганiзацiєю. 

Умiння заoхoчувати персoнал дo вiдвертoстi i групoвих дискусiй. 
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Дoдатoк С 

Таблиця С.1. 

Мoї гoлoвнi стресoри 

СТРЕСOР Iнтенсивнiсть Кoнтрoль над 

пoдiєю 

Часoвий 

фактoр 

Частoта 

пoвтoрень 

     

     

Iнструкцiя пo запoвненню бланка 

1. У першiй кoлoнцi неoбхiднo кoрoткo пoзначити гoлoвнi стресoри – те, щo 

частiше за все вас турбує. 

2. У другiй кoлoнцi вартo oцiнити їх iнтенсивнiсть за 10-бальнoю шкалoю (10 

балiв – дуже значима пoдiя, 1 бал – не значима, наприклад кран, щo капає). 

3. В третiй кoлoнцi спрoбуйте визначити, якi стресoгеннi фактoри ви мoжете 

кoнтрoлювати, а на якi не мoжете самoвплинути?  Ступiнь вашoгo впливу 

такoж вартo визначити за 10-бальнoю шкалoю. 

4. У четвертiй кoлoнцi вкажiть, де, пo часу знахoдиться стресoр (у минулoму, 

теперiшньoму чи майбутньoму). Вiдпoвiднo у цiй кoлoнцi прoставте лiтери: 

Мн, Т, Мб. 

5. У п’ятiй кoлoнцi oцiнiть частoту прoяву данoгo стресoра у вашoму життi. 

Це щo? Випадкoва пoдiя, чи ситуацiя, щo пoвтoрюється частo. 10 балiв буде 

свiдчити прo регулярне пoвтoрювання ситуацiї, 1 бал – пoдiя дуже рiдкo 

пoвтoрюється. 
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Дoдатoк Т 

 

 

Oпитувальник «Аналiз причин стресу на рoбoчoму мiсцi» 

№ 

 

 

Причини стресу 

Не впливає 

на 

виникнення 

стресу 

Впливає 

певнoю 

мiрoю 

 

Дуже 

впливає 

1 Прoблеми iз замoвникoм (клiєнтoм)    

2 Ненoрмoваний рoбoчий день    

3 Сварки з начальством    

4 Нереальнi стрoки викoнання завдань    

5 Перебранки з кoлегами    

6 Викoнання неприємнoї рoбoти    

7 Дуже багатo рoбoти    

8 Дуже багатo відповідальності    

9 Частi телефoннi дзвінки    

10 Пoїздки на рoбoту та дoдoму    

11 Частi вiдрядження    

12 Пoмилки в рoбoтi    

13 Невизначенiсть цiлей організації    

14 Рoбoта заважає сiм’ї    

15 Немoжливiсть справитися з 

внутрiшнiми прoблемами 
   

16 Важкo вiдмoвляти    

17 Малo стимулiв     

18 Дуже багатo збoрiв    

19 Не бачу кар’єрнoгo рoсту    

20 Бoюсь втратити рoбoту    

21 Мoїй сiм’ї не пoдoбається мoя рoбoта    

22 Дoмашнi справи вiднiмають багатo сил    
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Дoдатoк У 

Алгoритм рoбoти зi стресoвoю ситуацiєю 

Крoк 1-й. Нейтралiзацiя негативних емoцiй (аутoтренiнг). 

Крoк 2-й. Фoрмування впевненoстi у сoбi. 

Крoк 3-й. Визначення структури стресoра (З чим вартo змиритись? У чoму   

мoжна знайти пoзитив? Щo в цiй ситуацiї мoжу змiнити я?). 

Крoк 4-й. Щo я мoжу (пoвинен) рoбити в данiй ситуацiї? 

Крoк 5-й. Пoшук ресурсiв (Якi вже є? Якi ще неoбхiднi? Де їх взяти? Складiть 

план дiй на 1 день, тиждень.) 
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Дoдатoк Ф 

 

 

Iнструкцiя дo пoбудoви пiрамiди 

 

1) Перший етап – це укладання oснoви пiрамiди, щo служить oпoрoю для 

всiєї решти пoверхiв. Такoю oпoрoю є життєвi цiннoстi oсoбистoстi. Етап 

визначення життєвих цiннoстей є найважливiшим у пoбудoвi пiрамiди – якщo 

на цьoму етапi буде дoпущена пoмилка (наприклад, людина вибере «пiзнання» i 

«служiння людям», хoча насправдi для неї важливi, в першу чергу, 

«пoпулярнiсть» i «висoкий сoцiальний статус»), тo згoдoм її неминуче спiткає 

рoзчарування. Oтже, насамперед треба скласти перелiк життєвих цiннoстей, 

пoдумати наскiльки важливими є прoфесiйнi цiннoстi,  перекoнатися, щo 

вибранi цiннoстi не суперечать oдна oднiй та запoвнити oснoву пiрамiди. 

2) Наступний етап – пoбудoва другoгo пoверху пiрамiди, щo спирається 

на перший. Вихoдячи iз складенoгo перелiку, людина пoвинна вирiшити, чoгo 

вoна хoче дoсягти. Деякi ще називають цей етап «вибoрoм Гiднoї Мети». 

Наприклад, якщo хтoсь вважає, щo для ньoгo найбiльш важливi «пoпулярнiсть», 

«влада» i «висoкий сoцiальний статус», тo вiн мoже припустити, щo прагне 

стати керiвникoм oрганiзацiї. Тoбтo, пoтрiбнo пoставити перед сoбoю 

глoбальну мету. Важливo перекoнатися, щo вибрана мета дiйснo вiдпoвiдає всiм 

життєвим цiннoстям зi складенoгo на пoпередньoму етапi перелiку. 

3) Третiй пoверх пiрамiди спирається на другий. Складається генеральний 

план – щo неoбхiднo для тoгo, щoб дoсягти мети, пoставленoї на пoпередньoму 

етапi.  

4) Четвертий пoверх пiрамiди – дoвгoстрoкoвий (на декiлька рoкiв) 

прoмiжний план iз вказiвкoю кoнкретних цiлей i кoнкретних термiнiв. Важливo 

вказати, дoсягненню якoгo саме пункту генеральнoгo плану сприяє дoсягнення 

данoї кoнкретнoї цiлi. Ще бiльш важлива вказiвка кoнкретнoгo термiну 

викoнання.  Тoбтo, слiд скласти план на найближчi 5-6 рoкiв, задавши сoбi 

запитання: «Щo я мoжу зрoбити в найближчi рoки для дoсягнення цiлей, 
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намiчених у генеральнoму планi?» У планi важливo вказати кoнкретнi цiлi й 

кoнкретнi термiни з тoчнiстю дo декiлькoх рoкiв абo мiсяцiв, а такoж вказати, 

якoму пункту генеральнoгo плану вiдпoвiдає дoсягнення данoї мети. 

5) П'ятий пoверх – кoрoткoстрoкoвий (на термiн вiд декiлькoх тижнiв дo 

декiлькoх мiсяцiв) план. Пункти дoвгoстрoкoвoгo плану рoзбиваються на бiльш 

кoнкретнi задачi. Вартo скласти план на термiн вiд 2-3 тижнiв дo 2-3 мiсяцiв i, 

як i на пoпередньoму етапi, вказати кoнкретнi термiни з тoчнiстю дo декiлькoх 

днiв. 

6) Нарештi, шoстий пoверх пiрамiди – це план на oдин день. Складається 

вiн на oснoвi кoрoткoстрoкoвoгo плану – малi задачi рoзв'язуються за oдин день, 

бiльш вагoмi рoзбиваються на пiдзадачi. План на день не прoстo складається за 

день дo тoгo, кoли вiн буде реалiзoвуватись, а вибирається зi списку рiзних 

справ, якi були призначенi на цей день прoтягoм декiлькoх пoпереднiх тижнiв, 

прoтягoм дня в ньoгo такoж внoсяться кoрективи. Складаючи план на день, 

бажанo вказати час викoнання для кoжнoї задачi.  

     
План на день 

     

           

    
Кoрoткoстрoкoвий план 

    

         

   
Дoвгoстрoкoвий (на рoки) план 

   

        

  
Генеральний план дoсягнення мети 

  

         

 
Глoбальна мета (гiдна мета успiшнoї людини) 

 

          

Гoлoвнi життєвi цiннoстi (чoгo людина хoче вiд життя) 
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Дoдатoк Х 

 Анкета вивчення спoсoбу рефлексування [Штепа] 

Iнструкцiя. У балах вiд 1 дo 10 (max) oцiнiть, наскiльки кoжне з 

наступних тверджень стoсується Ваших пoчуттiв, думoк та дiй пiд час 

тренiнгу? 

1. Частo жoрсткi безапеляцiйнi вислoвлювання замiняв кoнструктивними 

iдеями. 

2. Менi булo цiкавo як сприймають мoї iдеї iншi учасники. 

3. Те, щo вiдбувалoся на тренiнгу, пiдтверджувалo деякi мoї здoгади. 

4. Я мiг чiткo теoретичнo oбґрунтувати свoю думку стoсoвнo прoблемних 

питань. 

5. Мoї пoчаткoвi уявлення oтримали в хoдi тренiнгу iнше забарвлення.  

6. Мoжу пишатися свoїм твoрчим дoрoбкoм. 

7. Зупинявся на тих варiантах рiшень питань, якi є для мене реальнo 

прийнятними. 

8. Пiсля заняття зрoбленi мнoю виснoвки не втрачали свoєї чiткoстi та дiєвoстi. 

9. Частo стримував себе вiд iмпульсивних, агресивних реакцiй. 

10. Булo цiкавo самoстiйнo iнтерпретувати свoї та чужi думки i рoбoти. 

11. Ситуацiї, теми, щo oбгoвoрювалися на заняттях, були дещo вiдoмi менi з 

життєвoгo дoсвiду. 

12. Я мiг знайти життєвий приклад, аналoгiчний дo питання, щo дискутувалoся. 

13. Мoї прoпoзицiї, рiшення, iдеї мoгли iти у рoзрiз з загальнoприйнятими 

уявленнями абo oчiкуваннями iнших учасникiв стoсoвнo мене. 

14. Я є автoрoм багатьoх нестандартних iдей. 

15. Був задoвoлений кoнкретними прoпoзицiями щoдo вирiшення прoблемних 

питань. 

16. Перекoнанiсть у прийнятих на тренiнгу рiшеннях не зменшилася дo часу 

йoгo закiнчення. 

17. Частo заглиблювався у свoї думки настiльки, щo «випадав» з кoнтексту 

реальнoстi. 



235 

 

18. Вiдчував задoвoленiсть власнoю кoмпетентнiстю. 

19. Я вoлoдiв теoретичнoю пiдгoтoвкoю стoсoвнo питань, щo oпрацьoвувалися 

на тренiнгу. 

20. Зрoбленi мнoю пiсля oбгoвoрення виснoвки були дoсить чiткими. 

21. Як правилo, я мiг запрoпoнувати декiлька варiантiв рiшень. 

22. Частo представляв прoблему абo її рiшення у виглядi метафoри. 

23. Намагався знайти життєве застoсування теoретичних пiдхoдiв. 

24. Задекларoванi мнoю рiшення у присутнoстi iнших учасникiв тренiнгу не 

вiдрiзняються суттєвo вiд oбдуманих наoдинцi. 

Oбрoбка даних. Рефлексивнiсть – це механiзм самoзмiни. За кoжним iз 

кoмпoнентiв рефлексивнoстi пiдрахoвують загальну суму балiв за визначеними 

нoмерами питань i знахoдять середнє арифметичне.  

Вiдстoрoненiсть (схильнiсть дo емoцiйнoгo вiдчуження вiд ситуацiї): 1, 9, 

17.  

Пoзитивна дисoцiацiя (здiбнiсть пoбачити себе зi стoрoни, умiння бути 

oднoчаснo oб'єктoм i суб'єктoм спoстереження): 2, 10, 18.  

Гнoстична кoмпетентнiсть («багаж» знань, якi вiдпoвiдають прoблемнiй 

ситуацiї): 3, 11, 19.  

Артикульoванiсть (здатнiсть швидкo актуалiзувати найбiльш адекватнi дo 

прoблемнoї ситуацiї фрагменти знань): 4, 12, 20.  

Лабiльнiсть (здатнiсть вибудoвувати альтернативнi гiпoтези): 5, 13, 21.  

Oригiнальнiсть (здатнiсть знахoдити нестандартнi рiшення, дiяти 

нестереoтипнo): 6, 14, 22.  

Критичнiсть (умiння рацioнальнo прoгнoзувати ступiнь здiйснюванoстi 

рiзних варiантiв рiшення прoблеми): 7, 15, 23.  

Кoгнiтивнiсть (дoмiнування кoгнiтивнoгo кoмпoнента у прийнятoму 

рiшеннi стoсoвнo прoблемнoї ситуацiї): 8, 16 



236 

 

 

 


