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ВСТУП 

 

Актуальність. В процесі переходу українського суспільства до 

ринкової економіки відбувається неминуча трансформація значимих для 

людини цінностей, мотивів, професійних позицій та переконань. Реалії 

сьогодення від особистості вимагають не лише стійкості професійної при 

умовах конкурентного ринку праці, а також готовності до зміни вектору своєї 

професійної діяльності. Професійне становлення являється важливим етапом 

розвитку особистості, який можна охарактеризувати поетапним 

формуванням професійно важливих якостей та особистісним розвитком 

суб’єкта майбутньої професійної діяльності. Особливо важливим у 

професійному становленні є формування основ професіоналізму завдяки 

реалізації особистісного потенціалу.  

Процес професійного становлення як психологічна категорія показує 

процес саморозвитку впродовж життя людини, у межах якого відбувається 

становлення специфічних видів суб’єктної активності особистості на основі 

розвитку і структурування сукупності професійно орієнтованих її 

характеристик, що забезпечують використання функцій пізнання, регуляції в 

конкретних видах діяльності і етапах професійного шляху та спілкування.

 Питання становлення професіонального є предметом пильного 

дослідження психологічної науки. Так, на розвиток теорії професійного 

становлення вплинули дослідження Є.А. Клімова, А.К. Маркової, Л.М. Митіної, 

Ю.П. Поваренкова, І.С. Пряжнікова та інших вчених, які відзначають, що 

становлення професійне фахівців майбутніх являє собою багатопланове, 

багатоаспектне і досить складне явище. 

На думку дослідників, професійне становлення в цілому являє собою 

складний, суперечливий і тривалий процес, що включає в себе різноманітні 

структурні та змістовні компоненти. Так, професійну придатність як 

результат професійного становлення фахівця висвітлювали в своїх працях 

В.О. Бодров, К.М. Гуревич,  К.К. Платонов, О.Т. Ростунов; готовність до 
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праці як результат професіоналізації розглядалися в дослідженнях Г.О. Балла, 

В.В. Сєрікова; професійне становлення як цілісний процес досліджували 

Є.О. Клімов, В.Д. Шадріков, А.К. Маркова, Т.В. Кудрявцев та ін. 

Переживання професійного становлення в кожній людині особливе та 

специфічне, воно тісно пов'язане зі ступенем його усвідомлення, зі здатністю 

до рефлексування, з рівнем особистісної зрілості. 

Отже, актуальність і недостатня наукова розробленість проблеми 

зумовили вибір теми дослідження – «Психологічні особливості переживання 

професійного становлення у дорослому віці». 

Об’єкт дослідження: професійне становлення особистості. 

Предмет дослідження: особливості суб’єктивного переживання 

професійного становлення у дорослому віці.  

Мета дослідження: на основі аналізу рівня професійної рефлексії та 

суб’єктивного бачення власного професійного шляху визначити психологічні 

особливості переживання професійного становлення у дорослому віці. 

Гіпотеза дослідження: суб’єктивне переживання професійного 

становлення у дорослому віці пов'язане зі здатністю до рефлексування. 

Завдання дослідження:  

1. Підібрати та опрацювати фахову літературу щодо проблеми 

переживання професійного становлення у психології. 

2. На основі методологічного аналізу проблеми підібрати методики для 

емпирічного дослідження. 

3. Вивчити особливості професійної рефлексії та суб’єктивного 

бачення власного професійного шляху у людей дорослого віку. 

4. На основі порівняльного аналізу отриманих результатів визначити 

психологічні особливості переживання професійного становлення у 

дорослому віці. 

Методологічною та теоретичною основою нашого дослідження стали 

положення теорії професійного становлення особистості (В.О. Бодров, 

Е.Ф.Зеєр, Е.А. Клімов, М.С.Пряжніков, Т.В. Кудрявцев та ін.); теорія 
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переживання у контексті діяльнісного підходу (Ф.Є. Василюк, 

Л.С.Виготський, С.Л. Рубінштейн та ін.); положення про психологічні 

механізми професійної рефлексії (А.В. Брушлинський, А.О. Деркач).  

Методи та організація дослідження: Із метою реалізації завдань нами 

були використанні такі методи: теоретичні – аналіз науково-психологічної 

літератури; емпіричні – методика діагностики рефлексивності А.В. Карпова, 

В.В. Пономарьової, методика «Професійний шлях» Г.В. Пирог. 

Дослідження проводилось протягом січня – березня 2018 року. 

Загальна вибірка досліджуваних склала 60 осіб, з них 30 – працівники 

бібліотечної сфери, 30 – працівники сфери торгівлі. Вік респондентів 

становить від 19 до 53 років. 

Надійність та вірогідність дослідження забезпечувалися застосуванням 

методів, які відповідають меті та завданням дослідження, поєднaнням 

кількісного та якісного aналізу. 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження: вперше 

тeoрeтичнo oбґрунтoвaнo тa емпірично досліджено професійне становлення 

особистості на основі визначення суб'єктивних переживань в дорослому віці, 

пов'язаних із освоєнням професійної діяльності. 

Практичне значення дослідження: Результати дослідження можуть 

бути використані в практичній роботі психологів з метою соціально-

психологічного забезпечення професійної діяльності. 

Структура та обсяг роботи: наукова робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (93 найменувань) та 4 додатків. Основний зміст роботи 

викладено на 82 сторінках (загальний обсяг роботи 97 сторінок). У роботі 

міститься 24 рисунки та 7 таблиць. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ДОРОСЛОМУ 

ВІЦІ 

 

3.1. Визначення рівня розвитку професійної рефлексії 

 

Результати опитування по визначенню рівня розвитку рефлексії 

діяльності досліджуваних після опрацювання представлені у вигляді сирих 

балів, які переведені у стени і зведені у відповідні таблиці (див. додатки В і Г). 

За висновками автора методики, «...зміст теоретичного конструкту, а 

також спектр проявів поведінки, які ним визначаються – індикаторів 

властивості рефлексивності, передбачає необхідність врахування трьох 

головних видів рефлексії, які виділяються на основі так званого «часового» 

принципу: ретроспективної рефлексії діяльності (РРД), ситуативної рефлексії 

(СРД) і рефлексії майбутньої діяльності (РМД) [33]. Також методика дає 

змогу виміряти міру вираженості рефлексії в спілкуванні та взаємодії 

індивіда з іншими людьми (РС). Узагальнення емпіричних даних, отриманих 

під час діагностики рефлексивності, представлене в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Показники рефлексії діяльності 

 

 

Досліджувані 

РРД СРД РМД РС 

Заг. 

Σ 

Сер. 

значення 

Заг. 

Σ 

Сер. 

значення 

Заг. 

Σ 

Сер. 

значення 

Заг. 

Σ 

Сер. 

значення 

бали бали бали бали бали бали бали бали 

Всі  1781 29,68 2005 33,42 2148 35,8 1992 33,2 

Бібліотекарі 965 32,17 1067 35,57 1086 36,2 1025 34,17 

Продавці 816 27,2 938 31,26 1062 35,4 967 32,23 
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Аналіз даних щодо показників рефлексії діяльності у досліджуваних 

групах засвідчив наступне (рис. 3.1): 

▪ Середнє значення показника міри вираженості ретроспективної 

рефлексії (РРД) у працівників бібліотечної сфери вище, ніж у працівників 

сфери торгівлі, і складає 32,17 балів, тоді як у працівників сфери торгівлі – 

27,2 бали. Це вказує на те, що бібліотекарі більш, ніж продавці схильні до 

аналізу і оцінки виконаної діяльності, подій, що мали місце в минулому. 

▪ Середнє значення показника міри вираженості ситуативної рефлексії 

(РСД) у працівників бібліотечної сфери також вище, ніж у працівників сфери 

торгівлі, і складає 35,57 балів, а у працівників сфери торгівлі – 31,26 балів. 

Це вказує на те, що для бібліотекарів більш, чим для продавців, актуальний 

безпосередній контроль поведінки в реальній ситуації, осмислення її елементів, 

аналіз того, що в даний момент відбувається, підпорядкування власних дій 

ситуації та їх координація відповідно до власного стану та умов діяльності. 

32,17
35,57 36,2

34,17

27,2

31,26
35,4

32,23

0

5

10

15

20

25

30

35

40

РРД СРД РМД РС

бали

шкали

бібліотекарі продавці

 

Рис. 3.1. Показники вираженості видів рефлексії діяльності в 

досліджуваних групах 

 

▪ Середнє значення показника міри вираженості перспективної 

рефлексії (РМД) у працівників бібліотечної сфери складає 36,2 бали і у 
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працівників сфери торгівлі – 35,4 бали, тобто різниця між ними незначна. І це 

вказує на те, що роздуми про майбутню діяльність, уявлення про її хід, 

планування, вибір найбільш ефективних способів виконання, прогнозування 

можливих результатів однаково є важливими для досліджуваних обох груп. 

▪ Середнє значення за показником міри вираженості рефлексії у 

спілкуванні та взаємодії з іншими людьми (РС) у працівників бібліотечної 

сфери (34,17 балів) і працівників сфери торгівлі (32,23 бали) відрізняються 

несуттєво, хоча у працівників бібліотечної сфери він дещо виший. Це вказує 

на те, що у процесі спілкування досліджувані усвідомлюють  те, як вони 

сприймаються й оцінюються іншими індивідами. 

Для виявлення загальної картини вираженості рефлексивності у 

працівників бібліотечної сфери і працівників сфери торгівлі проведемо 

узагальнення отриманих даних за рівневою стуктурою (таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2 

Рівні рефлексивності в досліджуваних групах 

Рівень Бібліотекарі Продавці 

Кіл-ть % Кіл-ть % 

Високий  16 53% 3 10% 

Середній  12 40% 23 77% 

Низький  2 7% 4 13% 

 

Відповідно до даних, наведених у таблиці 3.2 серед працівників 

бібліотечної сфери високий рівень рефлексивності діяльності виявлено у 16 

респондентів, що складає 53%, середній рівень рефлексивності діяльності 

зафіксовано у 12 респондентів і відповідно складає 40% і двоє досліджуваних 

мають низький рівень рефлексивності діяльності, що складає 7%. Результати 

розподілу за рівнем рефлексивності діяльності працівників бібліотечної 

сфери представлені на рис. 3.2 

 



9 
 

 

Рис. 3.2. Розподіл працівників бібліотечної сфери за рівнями 

рефлексивності діяльності 

 

Відповідно до даних таблиці 3.2 серед працівників сфери торгівлі 3 

досліджуваних мають високий рівень рефлексивності діяльності, шо складає 

10%, 23 досліджуваних, тобто 77%, мають середній рівень і 4 респондентів 

продемонстрували низький рівень рефлексивності діяльності, що складає 

13% (рис. 3.3). 

 

10%

77%

13%

високий

середній

низький

 

Рис. 3.3. Розподіл працівників сфери торгівлі за рівнями рефлексивності 

діяльності 



10 
 

 

На підставі даних, наведених у таблиці 3.2 і на рис. 3.2 і 3.3 варто 

зазначити, що серед працівників бібліотечної сфери високий рівень 

рефлексивності діяльності складає 53%, а серед працівників сфери торгівлі – 

10%. (рис 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Розподіл досліджуваних за рівнями рефлексивності діяльності 

 

Середній рівень рефлективності діяльності серед бібліотекарів складає 

40%, серед продавців – 77%, низький рівень рефлексивності діяльності серед 

бібліотекарів складає 7%, серед продавців – 13%. 

Отже, результати дослідження рівня розвитку професійної рефлексії 

працівників бібліотечної сфери і працівників сфери торгівлі вказують на те, 

що серед працівників бібліотечної сфери високий рівень рефлективності 

діяльності складає 53%, що вище ніж у працівників сфери торгівлі, який 

відповідно складає лише 10%. Варто зазначити, що респонденти, які мають 

високий рівень рефлексивності діяльності надають перевагу роботі, а не 

відпочинку, мають постійний інтерес і ціленаправленість щодо своєї 

діяльності. 
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Середній рівень рефлективності діяльності серед працівників 

бібліотечної сфери складає 40%, що менше ніж серед працівників сфери 

торгівлі – 77%. Низький рівень рефлективності діяльності серед працівників 

бібліотечної сфери складає 7%, що менше ніж серед працівників сфери 

торгівлі – 13%. Отже, для досліджуваних з низьким рівнем рефлективності 

діяльності властива імпульсивність дій і вчинків, непоміркованість при 

прийнятті рішень, часта зміна інтересів, бажання швидкого результату, 

необхідність зовнішнього контролю, слабкий самоконтроль. 

 

3.2. Визначення суб’єктивних особливостей професійного 

становлення  

 

Опитування показало, що серед працівників бібліотечної сфери 15 

респондентів мають вищу спеціальну освіту і 15 – середню спеціальну. 

Трудовий стаж роботи становить від 3 до 28 років, з них 13 респондентів 

мають трудовий стаж роботи в бібліотечній сфері 3 роки. 

 

 

Рис. 3.5. Найбільш значущі події професійного життя працівників 

бібліотечної сфери 
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Отже, на рис. 3.5 видно, що найбільш значущі події для свого 

професійного життя працівники бібліотечної сфери пов’язують, переважно, із 

закінченням навчання і пошуком роботи за фахом – 22 респонденти (73%), 

закінчення навчання і працевлаштування як молодого спеціаліста (переїзд і 

інше місто) – 3 респонденти (10%), зміна сфери діяльності – 5 досліджуваних 

(17%). 

В якості значущих для професійного становлення подій усі 

респонденти відмітили процес професійної адаптації. На стадії професійної 

адаптації молоді спеціалісти входять у нову ситуацію професійного розвитку, 

перед ними відкривається система нових обов’язків, нова соціальна роль, 

нова система виробничих і неформальних відносин у колективі. Наступає 

фаза апробації засвоєних навичок і знань, реального виконання професійних 

функцій. Цей процес може стати конфліктним внаслідок невідповідності між 

реальним професійним життям і сформованими й усталеними професійними 

уявленнями й очікуваннями молодого спеціаліста. 

Результати, отримані при описанні суб’єктивних труднощів даного 

періоду працівниками бібліотечної сфери представлені на рис. 3.6 і 

узагальнені в наступні категорії: 

 

Рис. 3.6. Суб’єктивні труднощі на стадії професійної адаптації 

працівників бібліотечної сфери 
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- переживання емоційних станів (страх і невпевненість при спілкуванні 

з читачами, хвилювання перед публічними виступами, не сприйняття 

керівництва, високі вимоги  до діяльності  та ін.) – 27 респондентів (90%); 

- когнітивна сфера (невідповідність теоретичних і практичних навичок і 

знань, незнання певних специфічних особливостей бібліотечної роботи) – 17 

респондентів (57%); 

- виконання дій, пов’язаних із професійними завданнями (розширена 

зона посадових обов’язків, ведення документації, оформлення виставок, 

проведення масових заходів) – 11 досліджуваних (37%). 

На рис. 3.7 представлені результати, отримані при описанні 

суб’єктивних підсумків подій на стадії професійної адаптації працівниками 

бібліотечної сфери узагальнені в наступні категорії: 

- позитивні досягнення (налагодження контакту з читачами, підтримка 

колег та ін.) – 7 досліджуваних (23%); 

- негативні (не отримує задоволення від роботи) – 3 респондентів 

(10%); 

- фіксація закінчення події – 12 респондентів (40%); 

- зміни в особистому житті (декретна відпустка, виховання дітей) – 8 

досліджуваних (27%). 

Відомо, що криза професійного росту (30–33 роки) виникає при 

завершенні стадії первинної професіоналізації, коли спеціаліст свідомо чи 

несвідомо відчуває потребу в подальшому професійному рості, у 

професійному самоствердженні. Подальший професійний розвиток спеціаліста 

приводить його до вторинної професіоналізації і охоплює період 38–40 років. 

Тому проаналізуємо результати дослідження працівників бібліотечної сфери 

в процесі професійного становлення на стадії первинної та вторинної 

професіоналізації. Загальна кількість досліджуваних 17 осіб. 
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Рис. 3.7. Суб’єктивне бачення підсумків подій на стадії професійної 

адаптації працівників бібліотечної сфери 

 

Результати дослідження працівників бібліотечної сфери, які отримані 

при описанні суб’єктивних труднощів на стадії первинної та вторинної 

професіоналізації і представлені на рис. 3.8, були узагальнені в наступні 

категорії:  

- переживання емоційних станів (психологічна несумісність з 

керівництвом, високі вимоги  до діяльності, відсутність підтримки з боку 

колег) – 6 респондентів (35%); 

- когнітивна сфера (впровадження комп’ютерних технологій і нових 

форм масової роботи) – 4 респондентів (24%); 

- виконання дій, пов’язаних із професійними завданнями (розширена 

зона посадових обов’язків) – 7 досліджуваних (41%). 

 



15 
 

 

Рис. 3.8. Суб’єктивні труднощі на стадії первинної та вторинної 

професіоналізації працівників бібліотечної сфери 

 

На рис рис. 3.9 відображені результати, отримані при описанні 

суб’єктивного бачення підсумку подій на стадії первинної та вторинної 

професіоналізації працівниками бібліотечної сфери і узагальнені в наступні 

категорії: 

- позитивні досягнення (налагодження контакту стосунків з новим 

колективом, підвищення на посаді, професійний ріст, задоволення від праці) 

– 14 респондентів (82%); 

- негативні (не отримує задоволення від роботи) – 1 досліджуваний 

(6%); 

- фіксація закінчення події – 2 досліджуваний (12%).  

Наступна стадія професійного становлення – стадія майстерності, яка 

характеризується творчим та інноваційним рівнем виконання професійної 

діяльності. Проаналізуємо результати дослідження працівників бібліотечної 

сфери в процесі професійного становлення на стадії майстерності. Загальна 

кількість досліджуваних складає 6 осіб. 
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Рис. 3.9. Суб’єктивне бачення підсумків подій на стадії первинної та 

вторинної професіоналізації працівників бібліотечної сфери 

 

За результатами дослідження працівників бібліотечної сфери, які 

отримані при описанні суб’єктивних труднощів на стадії майстерності були 

узагальнені в наступні категорії: 

- переживання емоційних станів (хвилювання за невідповідність 

вимогам) – 1 досліджуваний (17%); 

- ненормативні кризи (закриття закладу, скорочення штату) – 5 

респондентів (83%). 

При описі суб’єктивного бачення підсумку подій на стадії майстерності 

усі 6 досліджуваних зазначили позитивні досягнення, що складає 100%. 

Для узагальнення отриманих результатів проведемо аналіз показників 

на різних стадій професійного становлення працівників бібліотечної сфери, а 

саме: 

1) суб’єктивних труднощів на стадії професійної адаптації, первинної 

та вторинної професіоналізації та стадії майстерності (рис. 3.10); 

2) суб’єктивних підсумків подій на стадії професійної адаптації, 

первинної та вторинної професіоналізації та стадії майстерності (3.11). 
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Отже, аналіз даних (рис. 3.10) свідчить, що суб’єктивні труднощі 

працівників бібліотечної сфери, які пов’язані із переживанням емоційних 

станів на стадії професійної адаптації відмітили 90% респондентів, на стадії 

первинної та вторинної професіоналізації цей показник зменшується і 

складає – 35%, а на стадії майстерності – 17% респондентів. 

Суб’єктивні труднощі, пов’язані із когнітивною сферою на стадії 

професійної адаптації відчули 57% респондентів, на стадії первинної та 

вторинної професіоналізації кількість досліджуваних також зменшується і 

складає – 24%. 

 

 

Рис. 3.10. Суб’єктивні труднощі на стадії професійної адаптації, 

первинної та вторинної професіоналізації та стадії майстерності працівників 

бібліотечної сфери 

 

Суб’єктивні труднощі при виконанні дій, пов’язаних із професійними 

завданнями на стадії професійної адаптації зазначили 37% досліджуваних, а 

на стадії первинної та вторинної професіоналізації цей показник збільшився 

до  41%. 
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83% респондентів на стадії майстерності зазначили труднощі, пов’язані 

із ненормативною кризою, а саме – закриттям установи. 

Суб’єктивне бачення підсумків подій на стадії професійної адаптації, 

первинної та вторинної професіоналізації та стадії майстерності працівників 

бібліотечної сфери, які представлені на рис. 3.11 свідчать, що позитивні 

досягнення на стадії професійної адаптації відмітили 23% досліджуваних, на 

стадії первинної та вторинної професіоналізації кількість досліджуваних 

збільшилась і складає – 82% респондентів. На стадії майстерності усі 6 

досліджуваних, що складає 100% відмітили позитивні досягнення.  

 

 

Рис. 3.11. Суб’єктивне бачення підсумків подій на стадії професійної 

адаптації, первинної та вторинної професіоналізації та стадії майстерності 

працівників бібліотечної сфери 

 

Негативні прояви на стадії професійної адаптації зазначили 10% 

респондентів, на стадії первинної та вторинної професіоналізації цей показник 

зменшився і кількість досліджуваних складає 6%. 
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Фіксацію закінчених подій на стадії професійної адаптації відмітили  

40% респондентів і на стадії  первинної та вторинної професіоналізації їх 

кількість зменшилась до 12%. 

Зміни в особистому житті зазначили 27% досліджуваних на стадії 

професійної адаптації, на стадії первинної та вторинної професіоналізації такі 

дані відсутні. 

Серед працівників сфери торгівлі 4 респондентів мають вищу освіту, 26 

– середню. Трудовий стаж становить від 2 до 10 років, з них 10 респондентів 

мають трудовий стаж роботи в сфері торгівлі 2 роки. 

В результаті дослідження було виявлено, що найбільш значущі події 

для своєї професійної діяльності працівники сфери торгівлі пов’язують, 

переважно, із закінченням навчання і пошуком роботи – 22 респонденти 

(73%), зміна сфери діяльності – 8 досліджуваних (27%). 

В якості значущих для професійного становлення подій усі 

респонденти відмітили процес професійної адаптація. За результатами, які 

отримані при описанні суб’єктивних труднощів даного періоду працівниками 

сфери торгівлі представлені на рис. 3.12 і узагальнені в наступні категорії: 

- переживання емоційних станів (страх і невпевненість при спілкуванні 

з покупцями, матеріальна відповідальність, контроль і високі вимоги з боку 

керівництва та ін.) – 20 респондентів (67%); 

- когнітивна сфера (відсутність практичних навичок, незнання певних 

специфічних особливостей роботи) – 27 респондентів (90%); 

- виконання дій, пов’язаних із професійними завданнями (ведення і 

облік документації, оформлення заявок, неуміння працювати із касовим 

апаратом) – 23 респонденти (77%). 
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Рис. 3.12. Суб’єктивні труднощі на стадії професійної адаптації 

працівників сфери торгівлі 

 

На рис. 3.13 представлені результати, які отримані при описанні 

суб’єктивного бачення підсумків подій на стадії професійної адаптації 

працівниками сфери торгівлі і узагальнені в наступні категорії: 

- позитивні досягнення (встановлення контакту з покупцями, освоєння 

касового апарату, підтримка співробітників ) – 12 респондентів (40%); 

- негативні (незручний графік роботи, велике фізичне навантаження, 

несприятливі умови роботи) – 6 респондентів (20%); 

- фіксація закінчення події – 8 досліджуваних (27%); 

- зміни  в особистому житті (декретна відпустка, виховання дітей) – 4 

досліджуваних (13%).  

Проаналізуємо результати дослідження працівників сфери торгівлі в 

процесі професійного становлення на стадії первинної та вторинної 

професіоналізації. Загальна кількість досліджуваних 20 осіб. 
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Рис. 3.13. Суб’єктивне бачення підсумків подій на стадії професійної 

адаптації працівників сфери торгівлі 

 

За результатами дослідження (рис. 3.14), які отримані при описанні 

суб’єктивних труднощів на стадії первинної та вторинної професіоналізації 

були узагальнені в наступні категорії: 

- переживання емоційних станів (психологічні складності при 

спілкуванні з покупцями, високі вимоги з боку керівництва, відсутність 

підтримки з боку колег) – 6 респондентів (30%); 

- когнітивна сфера (ненормований робочий час, переведення на інші 

ділянки роботи) – 6 респондентів (30%); 

- виконання дій, пов’язаних із професійними завданнями (розширена 

зона трудової діяльності) – 8 досліджуваних (40%). 
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Рис. 3.14. Суб’єктивні труднощі на стадії первинної та вторинної 

професіоналізації працівників сфери торгівлі 

 

На рис. 3.15 представлено результати, отримані при описанні 

суб’єктивного бачення підсумків подій на стадії первинної та вторинної 

професіоналізації працівниками сфери торгівлі, які узагальнені в наступні 

категорії: 

- позитивні досягнення (налагодження контакту стосунків з новим 

колективом, професійний ріст) – 15 респондентів (75%); 

- негативні (фізичні навантаження) – 2 досліджуваний (10%); 

- фіксація закінчення події – 3 досліджуваний (15%). 
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Рис. 3.15. Суб’єктивне бачення підсумків подій на стадії первинної та 

вторинної професіоналізації працівників сфери торгівлі 

 

Отже, на стадії професіоналізації професійний розвиток особистості 

вже повністю сформований і серед працівників сфери торгівлі цей показник 

складає 75% (15 респондентів). 

Для узагальнення отриманих результатів проведемо аналіз показників 

на різних стадій професійного становлення працівників сфери торгівлі. 

Так, суб’єктивні труднощі працівників сфери торгівлі (рис. 3.16), які 

пов’язані із переживання емоційних станів на стадії професійної адаптації 

зазначили 67% респондентів, на стадії первинної та вторинної 

професіоналізації вже 30%, що вказує на зменшення кількості респондентів. 

Суб’єктивні труднощі, пов’язані із когнітивною сферою на стадії 

професійної адаптації відмітили 90% респондентів, а на стадії первинної та 

вторинної професіоналізації їх кількість зменшилась до 30%. 

Складності при виконанні дій, пов’язаних із професійними завданнями 

на стадії професійної адаптації зазначили 77% досліджуваних, на стадії 

первинної та вторинної професіоналізації також зменшилась кількість 

респондентів до 40%. 
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Рис. 3.16. Суб’єктивні труднощі на стадії професійної адаптації, 

первинної та вторинної професіоналізації працівників сфери торгівлі 

 

Дані суб’єктивного бачення підсумків подій на стадії професійної 

адаптації, первинної та вторинної професіоналізації працівників сфери 

торгівлі представлені на рис. 3.17. 

Так позитивні досягнення на стадії професійної адаптації зазначили 

40% респондентів, а на стадії первинної та вторинної професіоналізації  

позитивні досягнення вже відмітили 75% респондентів, що вказує на 

збільшення кількості досліджуваних за цим показником. 

На негативні прояви на стадії професійної адаптації вказали 20% 

досліджуваних, а на стадії первинної та вторинної професіоналізації цей 

показник зменшився до 10%. 

Фіксацію закінчених подій на стадії професійної адаптації відмітили  

27% досліджуваних, а на стадії  первинної та вторинної професіоналізації 

кількість досліджуваних зменшилась до 15%. 

Зміни в особистому житті зазначили тільки на стадії професійної 

адаптації 13% досліджуваних. 
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Рис. 3.17. Суб’єктивне бачення підсумків подій на стадії професійної 

адаптації, первинної та вторинної професіоналізації працівників сфери 

торгівлі 

 

Проведемо порівняльний аналіз показників різних стадій професійного 

становлення досліджуваних обох груп.  

Відповідно до отриманих даних, які представлені на рис. 3.18, 

суб’єктивні труднощі на стадії професійної адаптації досліджуваних обох 

груп пов’язані: 

- із переживанням емоційних станів у працівників бібліотечної сфери 

складає 90%, що вище ніж у працівників сфери торгівлі, у яких цей показник 

відповідно складає 67%; 

- у когнітивній сфері цей показник вище у працівників сфери торгівлі і 

складає 90%, тоді як у  працівників бібліотечної сфери – 57%; 

- суб’єктивні труднощі, пов’язані із виконанням професійних завдань 

також вище у працівників сфери торгівлі і складає 77%,  у працівників 

бібліотечної сфери − 37%. 
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Рис. 3.18. Суб’єктивні труднощі на стадії професійної адаптації 

досліджуваних обох груп 

 

Суб’єктивні труднощі на стадії первинної та вторинної 

професіоналізації досліджуваних обох груп відображені на рис. 3.19, 

пов’язані: 

- із переживанням емоційних станів у досліджуваних обох груп мають 

незначні відмінності. Так цей показник у працівників бібліотечної сфери 

складає 35%, а у працівників сфери торгівлі − 30%. Це вказує на те, що у 

досліджуваних обох груп на даній стадії  показник суб’єктивних труднощів, 

пов’язаних із переживанням емоційних станів має тенденців до зменшення: у 

бібліотекарів з 90% до 35% на стадії адаптації, у продавців з 67% до 30%. 

- у когнітивній сфері: у бібліотекарів  цей показник складає 24%, у 

продавців – 30%; зменшення у бібліотекарів від 57% до 24%, у продавців від 

90% до 30%; 

- суб’єктивні труднощі при виконанні дій, пов’язаних із професійними 

завданнями у бібліотекарів і продавців майже однакові і цей показник 

складає 41% 40% відповідно. При цьому у бібліотекарів цей показник  

збільшився від 37% до 41%, у продавців зменшився від 77% до 40% 
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Рис. 3.19. Суб’єктивні труднощі на стадії первинної та вторинної 

професіоналізації досліджуваних обох груп 

 

Проведемо порівняльний аналіз суб’єктивного бачення підсумків подій 

різних стадій професійного становлення досліджуваних обох груп. 

Дані суб’єктивного бачення підсумків подій на стадії професійної 

адаптації досліджуваних обох груп представлені на рис. 3.20:  

- позитивні досягнення зазначили 23% бібліотекарів і 40% продавців, 

при цьому цей показник вище у працівників сфери торгівлі; 

- негативні досягнення також вище у продавців (20%) ніж у 

бібліотекарів (10%); 

- 40% працівників бібліотечної сфери і лише 27% працівників сфери 

торгівлі просто зафіксували певну закінчену подію; 

- зміни в особистому житті відмітили 27% бібліотекарів і 13% 

продавців. 
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Рис. 3.20. Суб’єктиве бачення підсумків подій на стадії професійної адаптації 

досліджуваних обох груп 

 

Результати досліджуваних обох груп на стадії первинної та вторинної 

професіоналізації суб’єктивного бачення підсумків подій представлені на 

рис. 3.21:  

- позитивні досягнення відмітили 82% бібліотекарів і 75% продавців. 

Це вказує на те, що у досліджуваних обох груп на стадії первинної та 

вторинної професіоналізації підвищився рівень позитивних досягнень у 

порівнянні із стадією професійної адаптації: у бібліотекарів з 23% до 82%, у 

продавців з 40% до 75%;  

- негативні прояви зазначили лише 6% працівників бібліотечної сфери і 

10% працівників сфери торгівлі, тобто на стадії первинної та вторинної 

професіоналізації зменшився рівень негативних проявів у порівнянні із 

стадією професійної адаптації: у бібліотекарів з 10% до 6%, у продавців з 

20% до 10%; 

- певну закінчену подію зафіксували 12% бібліотекарів і 15% 

продавців, тоді як на стадії професійної адаптації цей показник у 
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бібліотекарів був вище і складав 40%, у продавців також був вище і складав 

27%. 

- зміни в особистому житті на стадії первинної та вторинної 

професіоналізації досліджуваних обох груп не виявлено, тоді як на стадії 

професійної адаптації цей показник у бібліотекарів складав 27%, у продавців 

– 13%. 

 

 

Рис. 3.21. Суб’єктивне бачення підсумків подій на стадії первинної та 

вторинної професіоналізації досліджуваних обох груп 

 

Отже, проведений порівняльний аналіз показників різних стадій 

професійного становлення досліджуваних обох груп виявив, що суб’єктивні 

труднощі, пов’язані із переживанням емоційних станів на стадії первинної та 

вторинної професіоналізації мають тенденцію до зменшення у порівнянні із 

стадією професійної адаптації: у працівників бібліотечної сфери з 90% до 

35% на стадії професійної адаптації, у працівників сфери торгівлі відповідно 

з 67% до 30%. У когнітивній сфері також відмічено зміни у бік зниження, а 

саме: у працівників бібліотечної сфери цей показник на стадії професійної 

адаптації складав 57%, а на стадії первинної та вторинної професіоналізації 
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знизився до 24%, у працівників сфери торгівлі відповідно від 90% до 30%. 

Суб’єктивні труднощі при виконанні дій, пов’язаних із професійними 

завданнями серед працівників бібліотечної сфери мають тенденцію до 

збільшення на стадії первинної та вторинної професіоналізації до 41% у 

порівнянні із стадією професійної адаптації  (37%); у працівників сфери 

торгівлі цей показник на стадії первинної та вторинної професіоналізації 

зменшується до 40% у порівнянні із стадією професійної адаптації (77%). 

Порівняльний аналіз суб’єктивного бачення підсумків подій різних 

стадій професійного становлення досліджуваних обох груп виявив наступне: 

рівень позитивних досягнень на стадії первинної та вторинної 

професіоналізації у працівників бібліотечної сфери значно підвищився у 

порівнянні із стадією професійної адаптації від 23% до 82%, у працівників 

сфери торгівлі також виявлено підвищення від 40% до 75%. Негативні 

прояви на стадії первинної та вторинної професіоналізації мають тенденцію 

до зменшення у порівнянні із стадією професійної адаптації: у працівників 

бібліотечної сфери з 10% до 6%, у працівників сфери торгівлі з 20% до 10%. 

Певну закінчену подію на стадії первинної та вторинної професіоналізації 

зафіксували 12% бібліотекарів і 15% продавців, що менше у порівнянні із 

стадією професійної адаптації: у працівників бібліотечної сфери 40%, у 

працівників сфери торгівлі 27% відповідно. Зміни в особистому житті на 

стадії первинної та вторинної професіоналізації досліджуваних обох груп не 

виявлено, тоді як на стадії професійної адаптації цей показник у працівників 

бібліотечної сфери складав 27%, у працівників сфери торгівлі – 13%. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Аналіз результатів дослідження рівня розвитку рефлексії діяльності у 

працівників бібліотечної сфери і працівників сфери торгівлі засвідчив 

наступне: 
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- Показники міри вираженості ретроспективної рефлексії (РРД), 

ситуативної рефлексії (РСД)  у працівників бібліотечної сфери вище, ніж у 

працівників сфери торгівлі, а саме, середнє значення показника міри 

вираженості ретроспективної рефлексії (РРД) у працівників бібліотечної 

сфери складає 32,17 балів, тоді як у працівників сфери торгівлі – 27,2 бали; 

середнє значення показника міри вираженості ситуативної рефлексії (РСД) у 

працівників бібліотечної сфери складає 35,57 балів, а у працівників сфери 

торгівлі – 31,26 балів. 

- Показники міри вираженості перспективної рефлексії (РМД) і міри 

вираженості рефлексії у спілкуванні та взаємодії з іншими людьми (РС) у 

працівників бібліотечної сфери і працівників сфери торгівлі відрізняються 

неістотно, хоча у працівників бібліотечної сфери показник міри вираженості 

рефлексії у спілкуванні та взаємодії з іншими людьми (РС)  дещо виший, а 

саме, середнє значення показника міри вираженості перспективної рефлексії 

(РМД) у працівників бібліотечної сфери складє 36,2 бали і у працівників 

сфери торгівлі – 35,4 бали;  середнє значення за показником міри 

вираженості рефлексії у спілкуванні та взаємодії з іншими людьми (РС) у 

працівників бібліотечної сфери  складає 34,17 балів і працівників сфери 

торгівлі – 32,23 бали. 

- У результаті дослідження рівня розвитку рефлексії діяльності 

виявлено, що високий рівень рефлективності діяльності виявлено у 53% 

працівників бібліотечної сфери і лише 10% у працівників сфери торгівлі. 

Середній рівень рефлективності діяльності зафіксовано у 40% працівників 

бібліотечної сфери і 77% у працівників сфери торгівлі. 

Низький рівень рефлективності діяльності виявлено у працівників 

бібліотечної сфери – 7%, у працівників сфери торгівлі – 13%. 

Аналіз результатів дослідження суб’єктивних особливостей 

професійного становлення працівників бібліотечної сфери і працівників 

сфери торгівлі засвідчив наступне: 
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- основні суб’єктивні переживання професійного становлення 

працівників бібліотечної сфери на стадії професійної адаптації пов’язані з 

переживанням емоційних станів (страх і невпевненість при спілкуванні з 

читачами, хвилювання перед публічними виступами, високі вимоги  до 

діяльності – 90% респондентів); у когнітивній сфері (невідповідність 

теоретичних і практичних навичок і знань, незнання певних специфічних 

особливостей бібліотечної роботи – 57%); при виконанні дій, пов’язаних із 

професійними завданнями (розширена зона посадових обов’язків, ведення 

документації, оформлення виставок, проведення масових заходів – 37%); 

- на стадії первинної та вторинної професіоналізації: психологічна 

несумісність з керівництвом, високі вимоги до діяльності, відсутність 

підтримки з боку колег – 35% респондентів; впровадження комп’ютерних 

технологій і нових форм масової роботи – 24%; розширена зона посадових 

обов’язків – 41%.; 

- на стадії стадії професійного становлення – стадії майстерності: 

хвилювання за невідповідність вимогам; закриття закладу, скорочення штату. 

При цьому отримані результати при описанні підсумку подій на стадії 

майстерності працівників бібліотечної сфери мають позитивні досягнення, 

тобто усі шестеро респондентів продовжили свою професійну кар’єру в 

інших бібліотекам. Рушійним фактором подальшого професійного розвитку 

досліджуваних стає потреба в самореалізації у професійній сфері; 

- основні суб’єктивні переживання професійного становлення працівників 

сфери торгівлі на стадії професійної адаптації пов’язані з переживанням 

емоційних станів (страх і невпевненість при спілкуванні з покупцями, 

матеріальна відповідальність, контроль і високі вимоги з боку керівництва – 

67% респондентів); в когнітивній сфері (відсутність практичних навичок, 

незнання певних специфічних особливостей роботи – 90%); при виконанні 

дій, пов’язаних із професійними завданнями (ведення і облік документації, 

оформлення заявок, неуміння працювати із касовим апаратом – 77% 

респондентів); 
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- на стадії первинної та вторинної професіоналізації: психологічні 

складності при спілкуванні з покупцями, високі вимоги з боку керівництва, 

відсутність підтримки з боку колег – 30% респондентів; ненормований 

робочий час, переведення на інші ділянки роботи – 30%; розширення зони 

трудової діяльності – 40% досліджуваних. Важливо зазначити, що власне на 

цій стадії відбувається максимальна реалізація в професійній діяльності, 

прояв професійного потенціалу особистості, максимальне підвищення 

професіоналізму та професійної компетенції. 
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ВИСНОВКИ 

 

Теоретичний аналіз та емпіричне дослідження психологічних 

особливостей суб’єктивного переживання професійного становлення у 

дорослому віці дали можливість зробити наступні висновки. 

1. Здійснивши теоретичний аналіз проблеми професійного розвитку 

особистості, ми виявили, що при професійному розвитку фахівця розуміють 

процес прогресивної зміни його особистості в результаті соціальних впливів, 

професійної діяльності та самореалізації, спрямованої на самореалізацію, 

досконалість і самореалізація. У той же час формування обов'язково 

передбачає необхідність розвитку та саморозвитку, можливості та реальності 

її задоволення, а також необхідність професійного самозбереження. 

2. З метою вивчення особливостей професійного становлення 

працівників бібліотечної сфери і працівників сфери торгівлі нами було 

використано методи теоретичні – аналіз літератури для розкриття поняття 

«професійне становлення», «професійна рефлексія»; синтез, порівняння, 

узагальнення теоретичних та емпіричних даних для розробки теоретичної 

моделі; емпіричні – діагностичні методи. Для вивчення професійної рефлексії 

було обрано методику діагностики рефлексивності А.В. Карпова, В.В. 

Пономарьової і для вивчення суб'єктивних особливостей професійного 

становлення людини було обрано методику  Г.В. Пирог «Професійний шлях».  

3. У результаті дослідження було виявлено, що: 

- міра вираженості ретроспективної рефлексії (РРД) у працівників 

бібліотечної сфери вище, ніж у працівників сфери торгівлі, тобто бібліотекарі 

більшою мірою, схильні до аналізу діяльності, яку вони виконували в 

минулому, мотивів і причин подій, змісту своєї поведінки, допущених 

помилок. Ця форма рефлексії може служити для виявлення можливих 

помилок, знаходження причини власних невдач і успіхів досліджуваних; 

- міра вираженості ситуативної рефлексії (РСД) у працівників 

бібліотечної сфери також вище, ніж у працівників сфери торгівлі, тобто для 
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працівників бібліотечної сфери більш актуальний безпосередній контроль 

поведінки в реальній ситуації, осмислення її елементів, аналіз того, що в 

даний момент відбувається, підпорядкування власних дій ситуації та їх 

координація відповідно до власного стану та умов діяльності. Працівники 

бібліотечної сфери орієнтовані на рефлексію «тут і тепер», що забезпечує 

більшу безпосередню їх включеність у ситуацію, можливість співвідносити з 

предметною ситуацією власні дії, координувати, контролювати елементи 

діяльності відповідно до мінливих умов; 

- міра вираженості перспективної рефлексії (РМД) у працівників 

бібліотечної сфери і працівників сфери торгівлі відрізняються неістотно, 

тобто роздуми про майбутню діяльність, уявлення про її хід, планування, 

вибір найбільш ефективних способів виконання, прогнозування можливих 

результатів однаково є важливими для досліджуваних; 

- міри вираженості рефлексії у спілкуванні та взаємодії з іншими 

людьми (РС) у працівників бібліотечної сфери і працівників сфери торгівлі 

відрізняються несуттєво, хоча у працівників бібліотечної сфери він дещо 

виший; 

- серед працівників бібліотечної сфери більший відсоток респондентів із 

високим рівнем рефлективності діяльності ніж серед працівників сфери 

торгівлі. Загалом, досліджувані із високим рівнем рефлективності діяльності 

великою мірою схильні звертатися до аналізу своєї діяльності і вчинків 

інших людей, виявляти причини і наслідки своїх дій як в минулому, так в 

сьогоденні і майбутньому. Для них властиво обмірковувати свою діяльність у 

найдрібніших деталях, ретельно її планувати і прогнозувати всі можливі 

наслідки. Ймовірно також, що таким особистостям легше зрозуміти іншого, 

поставити себе на його місце і передбачити його поведінку. Особистості з 

високим рівнем рефлексії можуть більш адекватно оцінити та організувати 

свою роботу і, як наслідок, досягти успіху; 



36 
 

- серед працівників сфери торгівлі із середнім рівнем рефлективності 

діяльності виявлено більше респондентів, ніж серед працівників бібліотечної 

сфери; 

- з низьким рівнем рефлективності діяльності зафіксовано більше 

респондентів серед працівників сфери торгівлі ніж серед працівників 

бібліотечної сфери. Досліджуваним із низьким рівнем рефлективності 

діяльності в меншій мірі властиво замислюватися над причинами своїх дій і 

вчинків інших людей, над їх наслідками. Такі люди не завжди планують свою 

діяльність, бувають імпульсивні і обмежуються розглядом меншої кількості 

деталей при прийнятті рішення. У них можливе виникнення труднощів у 

спілкуванні з іншими людьми через неможливість завжди точно зрозуміти 

іншого, передбачити його реакцію. 

Важливо зазначити, що низькорефлексивність передбачає імпульсивність 

дій і вчинків, необдуманість рішень, часту зміну цілей, інтересів, бажання 

швидкого результату, необхідність зовнішнього контролю, низьку концентрацію 

уваги, слабкість самоконтролю. Високорефлексивність, навпаки, передбачає 

перевагу роботі, а не відпочинку, постійність інтересів і цілеспрямованість, 

ретельність у підготовці до майбутньої діяльності при великих витратах часу. 

У високорефлексивних людей вище стійкість уваги, вони ефективніше 

використовують зворотний зв'язок, такі люди домінантні. 

4. За результатами дослідження професійного становлення особистості 

на основі визначення суб'єктивних переживань, виявлено: 

- основні суб’єктивні переживання професійного становлення 

досліджуваних обох груп на стадії професійної адаптації найбільше пов’язані 

з переживанням емоційних станів; менше з когнітивними проблемами; з 

виконанням професійних завдань (актуально для виборки  продавців). 

- на стадії первинної та вторинної професіоналізації переживання 

емоційних станів і когнітивних проблем значно зменшується; найбільш 

вираженими стають переживання, пов’язані із виконанням професійних 

завдань. Отримані показники вказують на те, що на стадії первинної та 
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вторинної професіоналізації досліджувані обох груп відчувають більшу 

впевненість у своїх знаннях і вміннях, підвищується їх рівень виконання 

професійних обов’язків. 

- основні суб’єктивні переживання професійного становлення на стадії 

майстерності пов’язуються із хвилюванням за невідповідність вимогам та 

ненормативними кризами (актуально для виборки  бібліотекарів); 

- суб’єктивне бачення підсумків подій, пов’язаних із рівнем позитивних 

досягнень на стадії первинної та вторинної професіоналізації значно 

підвищується у порівнянні зі стадією професійної адаптації. Негативні 

прояви на стадії первинної та вторинної професіоналізації мають тенденцію 

до зменшення у порівнянні із стадією професійної адаптації. Закінчену подію 

на стадії первинної та вторинної професіоналізації зафіксовано менше у 

порівнянні із стадією професійної адаптації. Зміни в особистому житті на 

стадії первинної та вторинної професіоналізації не виявлено, тоді як на стадії 

професійної адаптації цей показник зафіксовано. 

- суб’єктивне бачення підсумку подій на стадії майстерності виявлено 

серед працівників бібліотечної сфери і зазначено, як позитивні досягнення. 

Отже, суб’єктивне переживання професійного становлення у кожної 

людини особливе та специфічне, воно тісно пов'язане зі ступенем його 

усвідомлення, а також зі здатністю до рефлексування. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Текст методики по визначенню індивідуальної міри вияву 

рефлективності А.В. Карпова, В.В. Пономарьової 

 

1. Прочитавши хорошу книгу, я завжди потім довго думаю про неї, хочу її 

з кимось обговорити. 

2. Коли мене раптом несподівано про щось запитають я можу відповісти 

перше, що прийшло в голову. 

3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити у справі, я зазвичай 

в думках планую майбутню розмову. 

4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відвернутися від 

думок про нього. 

5. Коли я роздумую над чимось або розмовляю з іншою людиною, мені 

буває цікаво раптом пригадати, що послужило початком ланцюжка 

думок. 

6. Приступаючи до важкого завдання, я прагну не думати про майбутні 

труднощі. 

7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі 

мають другорядне значення. 

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось незадоволений мною. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини. 

10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи. 

11. Мені було б важко написати серйозний лист, якби я заздалегідь не 

склав план. 

12. Я вважаю за краще діяти, а не роздумувати над причинами своїх 

невдач. 

13. Я досить легко ухвалюю рішення стосовно дорогої покупки. 

14. Як правило, щось задумавши, я прокручую в голові свої задуми, 

уточнюю деталі, розглядаю всі варіанти. 

15. Я хвилююся про своє майбутнє. 

16. Думаю, що в більшості ситуацій треба діяти швидко, керуючись 

першою думкою, що прийшла в голову. 

17. Деколи я ухвалюю необдумані рішення. 

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, приводячи 

все нові і нові аргументи в захист своєї точки зору. 
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19. Якщо відбувається конфлікт, то, роздумуючи над тим, хто в нім винен, 

я в першу чергу починаю з себе. 

20. Перш ніж ухвалити рішення, я завжди стараюся все ретельно обдумати 

і зважити. 

21. У мене бувають конфлікти тому, що я деколи не можу передбачити, 

якої поведінки чекають від мене оточуючі. 

22. Буває, що, обдумуючи розмову з іншою людиною, я ніби в думках веду 

з нею діалог. 

23. Я прагну не замислюватися над тим, які думки і відчуття викликають в 

інших людях мої слова і вчинки. 

24. Перш ніж зробити зауваження іншій людині, я обов'язково подумаю, в 

яких словах це краще зробити, щоб її не образити. 

25. Вирішуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли 

займаюся іншими справами. 

26. Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе 

винним. 

27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане. 
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Додаток Б 

Методика «Професійний шлях» 

 

Дана методика спрямована на вивчення особливостей професійного 

становлення, професійного розвитку людини.  

Просимо Вас відповісти на ряд питань і виконати ряд завдань. 

Стать ___________________              Вік _____________________ 

Освіта __________________                Місце роботи _________________ 

Дата ___________________ 

Інструкція: Лінія на малюнку умовно зображує Ваше життя. 

1. Позначте на лінії колами моменти в житті, які є найбільш значущими 

для Вашого професійного становлення, кар’єри (зокрема ті, які 

викликали найбільші проблеми й переживання). 

 

 

2. Випишіть в таблицю кожен вказаний віковий період і подію цього 

періоду, що має значення для Вашого професійного життя. 

3. Відзначте в таблиці емоційний фон кожної події: "-" – якщо період 

пов'язаний з переживанням негативних емоцій, "+" – позитивних, "0" – 

емоційно нейтральний період, "+ -" – амбівалентний, пов'язаний з 

переживанням і позитивних, і негативних емоцій. 

4. Вкажіть в таблиці труднощі, які супроводжували цей період. 

5. Запишіть у таблицю, чим закінчився для Вас значимий період, які 

рішення Ви приймали, які способи подолання труднощів 

використовували тощо. 

Вік Подія Емоційний фон Труднощі Підсумок подій 

  
 

   

0 5 10 15

55 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Рокі

в 
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Додаток В 

Результати опитування працівників бібліотечної сфери за 

методикою діагностики рефлективності А.В. Карпова, В.В. 

Пономарьової 

 

Дос-ні РРД СРД РМД РС Заг Σ Стени Рівень 

1 34 28 35 32 129 5 середній 

2 36 22 24 36 118 4 середній 

3 30 42 38 38 148 8 високий 

4 30 25 23 34 112 3 низький 

5 28 38 37 31 134 6 середній 

6 32 42 44 36 154 8 високий 

7 27 39 45 38 149 8 високий 

8 29 41 34 31 136 6 середній 

9 34 35 36 27 132 6 середній 

10 35 28 32 36 131 6 середній 

11 26 42 46 37 151 8 високий 

12 16 35 23 33 107 2 низький 

13 27 49 41 31 148 8 високий 

14 31 34 38 42 145 7 високий 

15 28 42 37 25 132 6 середній 

16 33 29 26 32 120 4 середній 

17 30 38 32 29 129 5 середній 

18 28 34 38 24 124 5 середній 

19 27 39 42 27 135 6 середній 

20 35 38 34 35 142 7 високий 

21 37 38 32 36 143 7 високий 

22 38 29 39 43 149 8 високий 

23 37 35 31 37 140 7 високий 

24 39 35 38 28 140 7 високий 

25 41 32 48 40 161 9 високий 

26 37 43 42 44 166 9 високий 

27 33 33 44 37 147 7 високий 

28 32 29 32 29 122 4 середній 

29 38 35 34 37 144 7 високий 

30 37 38 41 40 156 8 високий 
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Додаток Г 

Результати опитування працівників сфери торгівлі за методикою 

діагностики рефлективності А.В. Карпова, В.В. Пономарьової 

Дос-ні РРД СРД РМД РС Заг Σ Стени Рівень 

1 28 30 32 30 120 4 середній 

2 32 24 38 32 126 5 середній 

3 30 28 34 28 120 4 високий 

4 29 32 26 25 112 3 низький 

5 27 35 34 31 127 5 середній 

6 16 26 32 27 101 2 низький 

7 26 35 32 31 124 5 середній 

8 30 36 39 36 141 7 високий 

9 27 34 37 29 127 5 середній 

10 28 25 35 33 91 1 низький 

11 26 28 34 31 119 4 середній 

12 27 36 38 35 136 6 середній 

13 24 38 35 34 131 6 середній 

14 30 30 37 36 133 6 середній 

15 28 28 38 32 126 5 середній 

16 27 32 32 31 124 5 середній 

17 30 34 42 35 141 7 високий 

18 26 35 37 34 132 6 середній 

19 32 26 41 38 137 6 середній 

20 26 32 35 32 125 5 середній 

21 18 34 32 27 111 3 низький 

22 28 35 34 36 133 6 середній 

23 30 26 37 36 129 5 середній 

24 27 28 34 29 118 4 середній 

25 31 38 44 34 147 7 високий 

26 26 34 32 35 127 5 середній 

27 30 28 42 32 132 6 середній 

28 26 30 36 33 125 5 середній 

29 24 32 32 28 116 4 середній 

30 27 29 31 37 124 5 середній 

 


