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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ 

ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ТРЕНІНГУ

Актуальність. Психологізація сучасної освіти випливає з потреби 
інтенсифікувати процес входження в професію в умовах динамічного ринку праці. 
У зв’язку з цим вимогою часу є психологічний супровід ВНЗ [6, с.50-55], ефективним 
засобом якого є професійно зорієнтований тренінг майбутніх фахівців.

Аналіз останніх публікацій. На попередніх етапах дослідження ми 
визначили мету тренінгових впливів на майбутніх інженерів-педагогів у процесі 
їхньої професійної підготовки до адекватного виконання виробничих функцій 
– формування їхньої особистісно-професійної самоконгруентності [3, с.39-46.]. 
Виходячи зі структури особистісно-професійної самоконгруентності як цілісного 
особистісного утворення й особливого режиму взаємодії людини з професією, що 
включає індивідну та суб’єктну компетентності, особистісно-професійну ідентичність 
та індивідуальну креативність ([4, с.59-61]), та оцінюючи досліджуване явище за 
когнітивним, емоційно-ціннісним і практично-дійовим критеріями, ми обґрунтували 
відповідний діагностичний інструментарій [1, с.138-160.]. Аналіз результатів 
діагностики кожного компонента особистісно-професійної самоконгруентності 
(в тому числі й особистісно-професійної ідентичності) у 214-ти досліджуваних –  
інженерів-педагогів із різним стажем роботи та студентів інженерно-педагогічного 
факультету – став підставою для створення професійно зорієнтованого тренінгу 
майбутніх фахівців [2, с.267-282.]. Після реалізації розробленої програми тренінгу 
завданням наступного етапу дослідження є перевірка його ефективності щодо 
формування індивідної компетентності, яка забезпечує базову працездатність [5, 
с.68-71.], суб’єктної компетентності, яка є основою адекватної активації особистих 
ресурсів та особистісної інтенційності професіонала, а також особистісно-
професійної ідентичності й індивідуальної креативності. 

Метою статті є оцінка ефективності формування особистісно-професійної 
ідентичності (як компоненту особистісно-професійної самоконгруентності) в 
майбутніх інженерів-педагогів засобами професійно зорієнтованого тренінгу.

Виклад основного матеріалу. Формувальний експеримент охопив дві 
експериментальні групи (першокурсників (n=14) і випускників (n=12) інженерно-
педагогічного факультету) і три контрольні (контрольна №1 група інженерів-
педагогів із різним стажем роботи – майстри виробничого навчання, слухачі курсів 
підвищення кваліфікації; контрольна №2 група першокурсників із представників 
паралельних до експериментальної №1 груп; контрольна №3 група випускників із 
представників паралельних до експериментальної №2 груп).

Представимо аналіз результатів тренінгу особистісно-професійної 
самоконгруентності за даними третього компоненту досліджуваного явища – 
особистісно-професійної ідентичності. Відповідно до трьох критеріїв оцінки, 
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покажемо динаміку змін у представників експериментальних груп і порівняємо її з 
контрольними групами, вказуючи в останніх лише кінцевий зріз (він відрізняється 
від першого лише десятими відсотка). 

1. За когнітивним критерієм особистісно-професійна ідентичність 
досліджуваних експериментальних і контрольних груп представлена такими даними. 
Нульовий рівень (неідентичність як відсутність уявлень про темперамент, характер, 
здібності та спрямованість особистості) на констатувальному етапі дослідження 
продемонстрували 5,8% інженерів-педагогів із різним стажем роботи (КГ№1), 31% 
першокурсників (КГ№2), 4% випускників (КГ№3), 42,9% представників першої 
експериментальної групи (ЕГ№1) і жодного випускника з ЕГ№2. Після здійснення 
формувального експерименту на нульовому рівні особистісно-професійної 
ідентичності не залишилося жодного представника експериментальних груп. Низький 
рівень (уявлення про особистісні характеристики людини) до початку тренінгу був 
у 55% працюючих (КГ№1), 57,7%  (КГ№2) і 50% (ЕГ№1) першокурсників, у 41,9% 
(КГ№3) і 75% (ЕГ№2) випускників. Після реалізації тренінгової програми на цьому 
рівні опинилися 14,3% першокурсників (ЕГ№1) і 8,3% випускників (ЕГ№2). Середній 
рівень особистісно-професійної ідентичності (знання власних темпераментних 
особливостей, характеру, здібностей і спрямованості особистості) у першому 
діагностичному зрізі проявили 24,6% інженерів-педагогів, 11,3% першокурсників 
КГ№2, 47,3% випускників КГ№3, 7,1% учасників ЕГ№1 і 16,7% ЕГ№2. Другий зріз 
показав такі зміни в результатах експериментальних груп: першокурсники – 50%, 
а випускники – 41,7% на середньому рівні досліджуваної ідентичності. Високий 
рівень цього компоненту особистісно-професійної самоконгруентності (розуміння 
механізму впливу своїх особистісних характеристик на професійну самореалізацію) 
до початку формувального експерименту було виявлено лише в 14,5% працюючих, 
в 6,8% випускників (КГ№3) і 8,33% ЕГ№2, тоді як жоден першокурсник не 
продемонстрував особистісно-професійної ідентичності на цьому рівні. Після 
професійно зорієнтованого тренінгу на високий рівень піднялися 35,7% учасників 
ЕГ№1 (5  із 14 першокурсників) та 50% ЕГ№2 (6 із 12 випускників).

2. За емоційно-ціннісним критерієм особистісно-професійна ідентичність 
досліджуваних представлена такими результатами. Нульовий рівень (неідентичність 
– байдуже або негативне ставлення до інформації про особистісні характеристики 
людини як підґрунтя її професійної активності) зафіксовано у 2,9% інженерів-педагогів, 
11,3% першокурсників (КГ№2), 2,7% випускників (КГ№3), в 2,7% представників ЕГ№1 
і 16,7% ЕГ№2. Цей рівень зазнав істотних змін в обох експериментальних групах, 
оскільки після тренінгу не виявилося жодного студента з байдужим чи негативним 
ставленням до психологічної самозарадності в плані активування професійних 
ресурсів через власні особистісні характеристики. Низький рівень особистісно-
професійної ідентичності за емоційно-ціннісним критерієм (позитивне ставлення 
до інформації про спрямованість особистості та можливість самореалізуватися 
в професії, а також про професійно важливі риси характеру та здібності людини) 
продемонстрували 13% інженерів-педагогів, 74,6% першокурсників КГ№2 і 78,6% 
ЕГ№1, 85% випускників КГ№3 і 66,7% ЕГ№2. Результати тренінгу такі: на низькому 
рівні залишилося тільки 35,7% першокурсників і 33,3% випускників відповідних 
експериментальних груп. На середньому рівні (позитивне налаштування на оцінку 



49

 Развитие гуманитарных наук. Проблемы и перспективы.
власних особистісних характеристик) особистісно-професійної ідентичності 
зареєстровано  81,2% працюючих досліджуваних, 14,1% першокурсників КГ№2 
і 7,1% ЕГ№1, 12,2% випускників КГ№3 і 8,3% ЕГ№2. Після реалізації тренінгової 
програми в ЕГ№1 і  ЕГ№2 цей показник зріс аж до 50%, що вказує на появу в половини 
студентів цих груп позитивного налаштування на оцінку особистісних ресурсів 
для забезпечення власної професійної самореалізації. Високий рівень особистісно-
професійної ідентичності за емоційно-ціннісним критерієм (спрямованість на 
оцінювання ставлення до професії себе та інших, ідентифікуючи себе з фахівцем 
і порівнюючи з іншими представниками професії) виявлено в 2,9% інженерів-
педагогів із різним стажем роботи та в одного випускника з ЕГ№2 (статистично 
він представлений аж 8,33%), тоді як решта експериментальних і контрольних груп 
взагалі не продемонстрували особистісно-професійної ідентичності за цим критерієм 
на високому рівні. Однак кардинально змінилася картина в ЕГ№1 і ЕГ№2 після 
професійно зорієнтованого тренінгу – на високий рівень перейшли 2 першокурсники 
(14,3%) і 2 випускники (16,7%).

3. За практично-дійовим критерієм психологічна самозарадність 
досліджуваних у плані їхньої професійної самоактуалізації розподілилася на такі рівні. 
Нульовий рівень (повну бездієвість у плані особистісно-професійного саморозвитку) 
продемонстрували аж 59,4% інженерів-педагогів КГ№1, 53,5% першокурсників КГ№2 
і 57,1% ЕГ№1, 48,6% випускників КГ№3 і 50% ЕГ№2. Результат тренінгу є надзвичайно 
показовим – жоден учасник тренінгових (експериментальних) груп не залишився 
бездієвим. Низький рівень особистісно-професійної ідентичності за практично-
дійовим критерієм (використання сильних і компенсація слабких сторін власних 
темпераменту, характеру та здібностей при вирішенні повсякденних проблем) 
продемонстрували 21,7% представників КГ№1, 42,3% першокурсників КГ№2 і 35,7% 
ЕГ№1, 45,9% випускників КГ№3 і 41,67% ЕГ№2. Після формувального експерименту 
на низькому рівні виявилося 42,9% першокурсників і 33,3% випускників, про яких 
можна сказати, що вони готові до використання сильних і компенсації слабких 
сторін власних темпераменту, характеру та здібностей при вирішенні повсякденних 
проблем. Середній рівень особистісно-професійної ідентичності (активна практика 
розвитку власних (в т. ч. професійно важливих) рис характеру, здібностей, інтересів) у 
13% інженерів-педагогів, 4,2% першокурсників КГ№2 і 7,14% ЕГ№1, 5,4% випускників 
КГ№3 і 8,33% ЕГ№2. Професійно зорієнтований тренінг істотно змінив стан речей у 
представників експериментальних груп: 35,7% першокурсників і 41,7% випускників 
продемонстрували середній рівень психологічної самозарадності в професійній 
активізації особистісних ресурсів. Високий рівень особистісно-професійної 
ідентичності за практично-дійовим критерієм передбачає стратегічну роботу із 
самовиховання, створення та реалізація індивідуальної програми особистісного 
розвитку, професійного становлення та кар’єрного зростання. Його виявлено лише 
у чотирьох досліджуваних інженерів-педагогів (5,8%), тоді як жоден представник 
решти експериментальних і контрольних груп його не продемонстрував. Значні 
зміни відбулися в учасників професійно зорієнтованого тренінгу: практично-дійову 
спроможність стратегічно актуалізувати в професійній сфері особистісні ресурси 
(практичний вихід особистісно-професійної ідентичності) показали аж 21,4% 
першокурсників і 25% випускників.
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Висновки. Результати оцінки особистісно-професійної ідентичності за 

когнітивним, емоційно-ціннісним і практично-дійовим критеріями показали 
ефективність реалізованої в експериментальних групаз програми професійно 
зорієнтованого тренінгу. Досліджувані в констатувальному й оцінному поперечних 
зрізах продемонстрували такі рівні особистісно-професійної ідентичності, 
очікуваним практичним виходом якої є адекватна професійна самоактуалізація. 
1. КГ№1 (інженери-педагоги від двох до тридцяти п’яти років стажу) – 22,7% 
нульовий рівень (неідентичність), 29,9% низький, 39,6% середній і лише 7,7% 
високий рівень психологічної самозарадності досліджуваних у особистісно-
професійній самоактуалізації. КГ№2 (першокурсники ІПФ) – 31,9% нульового 
рівня (особистісно-професійна неідентичність), 58,2% низького, 9,9% середнього і 0 
високого. КГ№3 (студенти п’ятого-шостого курсів ІПФ) – 18,43% нульовий рівень, 
57,6% низький, 19,9% середній і 2,26% високий. У жодній із контрольних груп рівень 
досліджуваного явища, зафіксований у попередньому зрізі, не змінився в показниках 
кінцевого зрізу експерименту. 2. ЕГ№1 (першокурсники) – до початку тренінгу 31,4% 
продемонстрували особистісно-професійну неідентичність, а після тренінгової 
програми – жодного представника нульового рівня особистісно-професійної 
ідентичності не зафіксовано; показник низького рівня з 54,8% зменшився до 31%; 
показник середнього рівня 7,1% збільшився до 45,2%; представників високого рівня 
збільшилося від 0 до 23,8%. 3. ЕГ№2 (випускники) – нульовий рівень до тренінгу 
був у 22,2% досліджуваних, після – в жодного; дані низького рівня – показник 61,1% 
зменшився до 25%; середнього – з 11,11% зріс до 44,5%; високого – із 5,53% став 30,5%.

Отже, оцінка особистісно-професійної ідентичності майбутніх інженерів-
педагогів продемонструвала ефективність розробленого професійно зорієнтованого 
тренінгу.

Список використаних джерел
1. Гера Татьяна. Диагностический инструментарий в обеспечении 

профессионально ориентированного тренинга будущих инженеров-
педагогов [Текст]/ Татьяна Игоревна Гера  // Материалы второй 
Международной заочной научно-практической конференции «Научная 
дискуссия: вопросы педагогики и психологии» (г.Москва, 13 июня 2012). – 
Москва: Международный центр науки и образования, 2012. – 176 с. – С.138-
160. – 1,15 ум.др.арк 

2. Гера Т. І. Психотерапевтичні засади організації професійно зорієнтованого 
тренінгу майбутніх інженерів-педагогів [Текст] / Т. І. Гера // Інноваційні 
підходи до науки ХХІ сторіччя: зб. наук. праць і матеріалів Міжнар. наук.-
практ. конф. (23-27 квітня 2012 р.) /год. ред. В. С. Рижиков. – Кіровоград: 
Науково-дослідний центр інноваційних технологій, 2012. – 400с. – С.267-282. 
– 1ум.др.арк.

3. Гера Тетяна. До проблеми предметної спрямованості психологічного 
супроводу майбутнього інженера-педагога [Текст] / Т. І. Гера // Науковий 
вісник Чернівецького національного університету. Вип.593. Педагогіка та 
психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 208с. – С.39-46.

4. Гера Тетяна. Професійна самоконгруентність майбутнього інженера-
педагога в контексті психологічної культури фахівця [Текст] / Т. І. Гера // 



51

 Развитие гуманитарных наук. Проблемы и перспективы.
Історичний досвід, стан та перспективи підготовки педагогічних і соціально-
педагогічних кадрів до роботи з різними соціальними групами: Матеріали 
Міжнар.наук.-практ.конф. (Чернівці, 3-5 листопада 2011р.). – Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 532с. – С.59-61

5. Гера Тетяна. Тренінг базової працездатності майбутніх інженерів-педагогів 
[Текст]/ Тетяна Ігорівна Гера // Сучасна психологія і педагогіка: дослідження 
та розробки. Матеріали науково-практичної конференції (м.Харків, Україна, 
18-19 травня 2012 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр 
педагогічних досліджень», 2012. – 80с. – С.68-71.

6. Гера Т.И. Психологическое сопровождение личностного и профессионального 
развития будущих инженеров-педагогов [Текст] / Татьяна Игоревна Гера / 
Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: 
сборник материалов XVIII Международной научно-практической 
конференции /Под общ.ред. С.С.Чернова. – Новосибирск: Издательство 
НГТУ, 2011. – 510с. – С.50-55.


