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Постановка проблеми. Сучасне життя, особливо сьогодення, наповнене 

багатьма викликами та труднощами, що суттєво впливають на психофізіологічний 

стан людини. На психологічне та фізичне самопочуття впливають не лише осо-

бисті умови життя, а й умови політичної й економічної кризи, в яких перебуває 

наразі країна загалом, а також тиск інформаційного простору, світові катаклізми 

[5]. За таких умов дослідження життєстійкості людини, її складових та факторів, 

що на неї впливають, набувають особливо важливого значення та актуальності [1; 

3; 6; 11]. Різні аспекти проблеми життєстійкості отримали достатньо широке 

висвітлення і в спеціальній, і в філософській літературі у контексті розгляду таких 

явищ як особистісне зростання, особистісна майстерність, особистісне са-

моздійснення, розвиток потенціалу, життєвий шлях особистості, життєві сценарії, 

суб'єктна активність, смисложиттєві орієнтації, стиль і сенс життя, життєвий світ, 

онтологічні питання буття тощо [2; 4; 7; 10; 12]. Оскільки доросла людина в се-

редньому 8 годин щоденно проводить на роботі, то професійна діяльність, її умови 

великою мірою зумовлюють психофізіологічний стан людини. Таким чином, ак-

туальним є дослідження саме професійної життєстійкості [8; 9]. 

Робоча гіпотеза базується на припущенні, що всі складові і компоненти 

професійної життєстійкості нерозривно пов’язані між собою та обумовлюють за-

гальний рівень розвитку професійної життєстійкості.  

Мета дослідження – в результаті аналізу емпіричного дослідження  визна-

чити загальний рівень професійної життєстійкості працівників профспілок та ха-

рактер зв’язків між її складовими та компонентами. 
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Виклад методики і результатів досліджень. Експериментальне до-

слідження проводилося у профспілкових організаціях, що підпорядковуються 

Київській міській раді профспілок. Загальна кількість досліджуваних – 32 

працівників профспілок різного віку і статі. Під час дослідження було викори-

стано Опитувальник професійної життєстійкості. 

Результати обробки даних Опитувальника професійної життєстійкості 

наведено в Таблиці1. 

Таблиця 1 

Відсотковий розподіл досліджуваних профспілкових працівників 

(n = 32) за рівнем професійної життєстійкості 

№ з/п Рівень професійної життєстійкості Бали Кількість (у %) 

1. Низький 0 - 19 - 

2. Нижчий за середній 20 - 38 - 

3. Середній 39 - 57 39,0 

4. Вищий за середній 58 - 76 61,0 

5. Високий 77 - 96 - 
 

Дані Таблиці 1 свідчать, що за рівнем професійної життєстійкості загальна 

кількість досліджуваних розподілилася таким чином: жоден із досліджуваних не 

виявив низького, нижчого за середній та високого рівня професійної життєстій-

кості. Серед обстежуваних 39,0% виявили середній рівень професійної жит-

тєстійкості, а  більшість обстежуваних – 61,0% –  виявили вищий за середній 

рівень.   

Описову статистику середніх показників професійної життєстійкості за-

гальної кількості досліджуваних  наведено у Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Середні значення показників професійної  

життєстійкості профспілкових працівників 

№ 
з/п 

Показники професійної життєстійкості 
Діапазон 

показників 

Середнє 

значення 

Середнє 

кв. відх. 

1. 
Загальний рівень професійної жит-

тєстійкості 
0 - 96 60,0 8,3 

2. Рівень професійної включеності 0 - 32 18,6 5,3 

3. Рівень професійного контролю 0 - 32 21,5 1,4 

4. Рівень професійного прийняття ризику 0 - 32 19,5 3,0 

5. Рівень емоційного компоненту 0 - 24 14,1 3,1 

6. Рівень мотиваційного компоненту 0 - 24 17,4 2,2 

7. Рівень соціального компоненту 0 - 24 15,0 2,6 

8. Рівень професійного компоненту 0 - 24 13,3 2,1 

Аналізуючи дані Таблиці 2, можемо зробити висновок, що серед загальної 

кількості обстежуваних профспілкових працівників  середні значення всіх показ-

ників та компонентів професійної життєстійкості мають вищий за середній 

рівень розвитку.  
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Аналіз кореляційної матриці показників професійної життєстійкості профспі-

лкових працівників нами одержано такі дані. 

Таблиця 3 

Кореляційні зв’язки показників професійної  

життєстійкості профспілкових працівників 
№з/п Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Загальний рівень про-

фесійної життєстійкості 
1 ,953** ,297* ,900** ,932** ,737** ,630** ,834** 

2. Рівень професійної вклю-

ченості 
,953** 1 ,111 ,740** ,823** ,612** ,789** ,717** 

3. Рівень професійного кон-

тролю 
,297* ,111 1 ,379* ,393* ,408* ,085 ,235 

4. Рівень професійного 

прийняття ризику 
,900** ,740** ,379* 1 ,926** ,748** ,282 ,888** 

5. Рівень емоційного компо-

ненту професійної жит-

тєстійкості 

,932** ,823** ,393* ,926** 1 ,637** ,466** ,910** 

6. Рівень мотиваційного 

компоненту професійної 

життєстійкості 

,737** ,612** ,408* ,748** ,637** 1 ,142 ,535** 

7. Рівень соціального ком-

поненту професійної жит-

тєстійкості 

,630** ,789** ,085 ,282 ,466** ,142 1 ,337* 

8. Рівень професійного ком-

поненту професійної жит-

тєстійкості 

,834** ,717** ,235 ,888** ,910** ,535** ,337* 1 

Примітки: * – кореляція достовірна на рівні p  0,05; ** – p  0,01. 
 

Загальний рівень професійної життєстійкості має прямий достовірний зв’язок 

з усіма її окремими складовими і компонентами. Отже, ми можемо зробити висно-

вок, що рівень розвитку кожного окремого показника  значно впливає та обумовлює 

загальний рівень професійної життєстійкості працівників профспілок. 

Розглянемо зв’язки між окремими складовими та компонентами про-

фесійної життєстійкості.  

Дані Таблиці 3 свідчать про те, що рівень професійної включеності прямо і 

достовірно корелює (p  0,01) з усіма показниками професійної життєстійкості, 

крім рівня професійного контролю. Отже, рівень професійної включеності є важ-

ливим чинником розвитку інших компонентів професійної життєстійкості та її 

загального рівня розвитку. 

Рівень професійного контролю має прямий достовірний зв’язок з рівнем 

професійного прийняття ризику, рівнем емоційного компоненту та рівнем моти-

ваційного компоненту професійної життєстійкості (p  0,05). 

Рівень професійного прийняття ризику має достовірний прямий зв'язок з 

усіма складовими і компонентами професійної життєстійкості, крім рівня 

соціального компоненту. Отже, можна зробити висновок про те, що здатність 

фахівця усвідомлювати ризики у професійній діяльності та вміння прогнозувати 

її наслідки є дуже важливим фактором професійної життєстійкості. 
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Рівень емоційного компоненту прямо і достовірно корелює з рівнем про-

фесійного контролю (p  0,05) та має ще тіснфший достовірний зв'язок з рештою 

показників професійної життєстійкості (p  0,01). Цей факт говорить про те, що 

у професійній життєстійкості велику роль відіграє позитивний емоційний фон, 

емоційна стійкість та врівноваженість, здатність адекватно реагувати на будь-які 

життєві та професійні ситуації. 

Рівень мотиваційного компоненту має прямий достовірний зв'язок з усіма 

складовими та компонентами професійної життєстійкості, окрім соціального. 

Рівень соціального компоненту прямо і достовірно корелює з рівнем професійної 

включеності та рівнем емоційного компоненту (p  0,01) та з рівнем про-

фесійного компоненту (p  0,05). Рівень професійного компоненту має прямий 

достовірний зв'язок з усіма складовими та компонентами професійної життєстій-

кості, крім рівня професійного контролю. 

Тобто, за показниками Таблиці 3 ми можемо зробити висновок про те, що всі 

складові та компоненти професійної життєстійкості тісно взаємопов’язані між со-

бою та обумовлюють загальний рівень розвитку професійної життєстійкості.  

Висновки. Аналіз результатів дослідження виявив, що переважна біль-

шість досліджуваних продемонструвала середній та вищий за середній рівень 

прояву професійної життєстійкості, високого ж її рівня в обстежуваній групі не 

було виявлено. Отже, вважаємо за доцільне надання психологічної допомоги об-

стежуваним працівникам профспілок з метою підвищення  рівня розвитку  про-

фесійної життєстійкості. 

Серед загальної кількості обстежуваних профспілкових працівників  се-

редні значення всіх складових і компонентів професійної життєстійкості мають 

вищий за середній рівень розвитку. Таким чином, можна зробити висновок, що 

фахівці в обстежуваній групі достатньою мірою набули та розвинули життєві та 

професійні навички та досвід, сформували належний рівень розвитку про-

фесійно-важливих якостей та професійної компетентності. 

Аналіз кореляційної матриці показників професійної життєстійкості проф-

спілкових працівників підтвердив нашу робочу гіпотезу про те, що складові та 

компоненти професійної життєстійкості тісно взаємопов’язані між собою, і ро-

звиток кожного з них впливає на загальний рівень професійної життєстійкості 

фахівців.  

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні  чинників 

професійної життєстійкості та розробці системи психологічних заходів, спрямо-

ваних на підвищення рівня професійної життєстійкості працівників профспілок. 
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Bolotnikova I.V. The features of constituents and components of trade union workers’ 

professional hardiness. The work examines the actual problem of professional hardiness and ana-

lyzes the experimental study conducted at trade union organizations subordinated to the Kyiv City 

Council of Trade Unions. We studied the features of trade union workers’ professional hardiness at 

the performed experimental study. 

The analysis of the obtained data determined the trade union workers’ general hardiness, as 

well as the peculiarities of relationships between the constituents and components of the examined 

professional hardiness. 

The analyzed results has led to the conclusion that since the overwhelming majority of the 

respondents demonstrated average or higher than average professional hardiness, but none of them 

showed really high hardiness. Thus, it would be useful to provide psychological assistance to the 

surveyed employees for the development of their professional hardiness. 

Because all indicators and components of professional hardiness were higher than the average 

at the examined sample, we can conclude that this surveyed group of specialists had sufficiently de-

veloped professional skills and life experience, and their professionally important qualities and pro-

fessional competence were developed highly enough. 

The analyzed correlation matrix revealed that all constituents and components of professional 

hardiness were closely interrelated and determined the overall level of trade union workers’ profes-

sional hardiness. 

Keywords: psychological hardiness, professional hardiness, constituents and components of 

trade’ union workers professional hardiness 

 

 

УДК: 159.938 

Войтович М.В., Завадська Т.В. 

АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ 

ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

Войтович М.В., Завадська Т.В. Аналіз професійної життєстійкості вихователів ди-

тячих навчальних закладів. У статті поданий аналіз результатів експериментального дослі-

дження професійної життєстійкості вихователів дитячих навчальних закладів. Зокрема, визна-

чені рівні професійної життєстійкості вихователів дитячих навчальних закладів, а також сере-

дні значення показників професійної життєстійкості вихователів. У статті наводяться та ана-

лізуються зв’язки між складовими і компонентами професійної життєстійкості вихователів ди-

тячих навчальних закладів. 

Ключові слова: вихователі ДНЗ; життєстійкість особистості; професійна життєстій-

кість; складові і компоненти професійної життєстійкості. 

Войтович М.В., Завадская Т.В. Анализ профессиональной жизнестойкости воспи-

тателей детских учебных заведений. В статье представлен анализ результатов эксперимен-

тального исследования профессиональной жизнестойкости воспитателей детских учебных за-

ведений. В частности, определены уровни профессиональной жизнестойкости воспитателей 


