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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження.Соціально-економічні, демографічні,  

соціокультурні зміни, що відбуваються у суспільстві, розвиток інформаційних 

технологій, суттєве збільшення міжкультурнихвідносин викликають 

необхідність у постійному поповненні й оновленні знань дорослої людини, 

оволодінні новими видами діяльності,втому числіпрофесійними. 

Будучиважливим чинником впливу на життєдіяльність,освіта набуває 

характеру неперервного процесу, що потребує від особистості постійного 

саморозвитку, самовдосконалення впродовж життя. Неперервна освітастає 

умовою й одним із соціокультурних механізмів розвитку людини та  охоплює 

різні вікові  категорії, серед яких чільне місце посідає освіта дорослих. 

У проблемі неперервної освіти дорослих переважно досліджено такі 

аспекти:  концептуальні засади формальної, неформальної та інформальної 

освіти (А. О. Вербицький, А. П. Владиславлев, П. Ленгранд, Н. Г. Нічкало,  

Т. В. Ткач та ін.); соціально-філософські (Т. Г. Браже, В. Г. Осипов  та ін), 

соціокультурні (С. Г. Вершловський, В. Г. Онушкін, О. П. Тонконога  та ін.), 

історико-педагогічні (Л. П. Вовк, Л.  Є.  Сігаєва, та ін.), андрагогічні  

(Т. Александер, В.  М. Буренко, С. І. Змєйов, І. А. Колесникова та ін.), 

акмеологічні (А. О. Деркач, О. В. Москаленко, В. О. Пятін, О. В. Селезньова та 

ін.), психолого-педагогічні (Ю. М.  Кулюткін, Г. С. Сухобська, та ін.), гендерні 

(О. В. Аніщенко, Г. М. Кот та ін.). 

Освіта дорослих розглядається як чинник соціалізації (У. Гартеншлягер, 

Є. Сиреліус та ін.) та соціальної інтеграції (І. С. Руснак та ін.). З’ясовуються 

критерії ефективності професійної (В. П. Беспалько, О. Л. Денисова, Н.  В.  

Кузьміна, В.  А. Савченко та ін.), післядипломної (І. Д. Бех, В. В. Олійник, 

В. А. Семиченко, ін.) та додаткової (В. Г. Бочаров, І. В. Висоцька, 

Т. М. Кононигіна та ін.) освіти дорослих.  

Розкрито психологічні аспекти навчання дорослого, а саме: психологічні та 

соціально-психологічні чинники, що впливають на процес навчання (Е. Ф. Зеєр, 

Л. М. Мітіна, Н. В. Кузьміна, А. Ю. Панасюк та ін.);особливості дорослого як 

суб’єкта навчання (Б. Г. Ананьєв, Л. І. Анциферова, С. П. Архипова, 

Є. І. Степанова, В. В. Рибалко та ін.); взаємозв’язок навчання й розвитку 

(Г. О. Балл, О. К. Дусавицький, С. Д. Максименко, Ю. М. Швалб та 

ін.);психологічні технології навчання та розвитку дорослої людини 

(С. В. Зінченко, О. А. Лавріненко, Г.  П.  Щедровицький та ін.). 

З усім тим, залишається малодослідженою проблема розвитку здатності 

людини до ефективної самоосвіти, самовдосконалення у різних сферах 

життєдіяльності. 

Розробка проблеми самоефективностіздійснюється зарубіжними та 

вітчизняними дослідниками, зокрема, з’ясовуютьсятеоретичні підходи до її 

концептуалізації (А. Бандура, Д. Зіглер, Дж. Капрара, Д. Сервон та ін.),зв’язки з: 

віковими та гендерними особливостями особистості (О. В. Селезньова, 

Д. О. Шапошник-Доменська); Я-концепцієюта її складовими (Н. Бранден, 
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О. В. Киричук, О. Н. Молчанова, О. О. Мітіцина, Д. Несдел, Р. С. Пантілєєв, 

К. Пинтер);  процесами саморегуляції (Д. О. Леонтьєв);проактивнимкопінгом 

(Р. Шварцер, Дж. С. Шмітц); лідерськими якостями особистості 

(Р. Л. Кричевський); специфікою домінуючої мотивації досягнення 

(Т. О. Гордєєва);життєстійкістю (С. О. Богомаз, С. Мадді, 

Р. Харвей);психологічним здоров’ям (Н. Є. Водоп’янова, 

О. В. Ляутеншлягер);позитивним перфекціонізмом (А. А. Золотарьова); 

ресурсами особистості (М. Ридигер, Н. В. Родіна, Е. Фройнд);адаптацією – 

соціальною (Т. В. Белих, Б. Зиммерман, М. Єрусалем, В. Міттаг, Г. Сміт), крос-

культурною (І. В. Брунова-Калісецька).  

У психології останніх десятиліть наукові пошуки спрямовані на 

дослідження видів самоефективності: соціальної, особистісної (Дж. Маддукс, 

М. Шеєр), емоційної (Дж. Вуд, К. В. Петридес, Е. Фернхем), професійної 

(Т. І. Васильєва, А. М. Рікель), управлінської (О. І. Бондарчук), кар’єрної (Н. Бец, 

Г. Хакетт), творчої (С. В. Богомазов, М. Г. Шишков), підприємницької 

(С. Єрлих, А. Ноубл, Д. Юнг), навчальної (І. І. Сняданко),комп’ютерної 

(Д. Компо, С. Хіггінс). 

Здебільшого досліджуються особливості розвитку самоефективності у 

молодшому шкільному віці (О. А. Шепелєва), у процесі підготовки майбутніх 

фахівців: психологів (М. І. Гайдар), педагогів (Ф. О. Байбанова, Т. І. Кремешна), 

менеджерів (В. Н. Кобец), працівників органів внутрішніх справ 

(Н. Ф. Ліпінська), медичних працівників (С. М. Мусейчук) та ін. Водночас, 

феномен навчальної самоефективності дорослих в умовах неперервної освіти на 

сьогодні є малодослідженим, що пов’язано з низкою суперечностей: 

-між швидким темпом приросту інформації у світі,тиражуванням і 

передачею її за допомогою технологічних засобів та наявними навчальними 

компетентностями дорослого, вміннями ефективно орієнтуватися в 

інформаційному  просторі; 

- між потребою сучасного суспільствау високопродуктивних спеціалістах, 

які здатні коректно оцінювати власні можливості, ефективно реалізовувати їх у 

життєдіяльності та наявністю психолого-педагогічних технологій навчання, 

перенавчання впродовж життя; 

- між традиційнимзовнішнім оцінюванням навчальноїуспішності суб’єкта та 

необхідністю переорієнтаціїсучасної системи освіти на врахування самооцінки і 

самоефективностідорослиху навчанні; 

- між потребою дорослих у власному виборі змісту освіти, самотворенні  

освітніх перспектив та обмеженою кількістю необхідних навчальнихпрограм. 

Таким чином, теоретична й практична значущість феномену навчальної 

самоефективності дорослих, недостатня вивченість його структури, 

властивостей та особливостей розвитку в умовах неперервної освіти й зумовили 

вибір теми дисертаційного дослідження: «Психологічні засади навчальної 

самоефективності дорослих в умовах неперервної освіти». 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 
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Дисертаційнаробота виконувалася відповідно до тем наукових досліджень 

факультету психологіїКиївського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Розвиток цілісноїособистості в контексті соціальних змін: соціальні, 

психологічні та педагогічніаспекти» (номер державної реєстрації 0114U003481) 

та кафедри соціальноїроботи «Інституалізація соціально-психологічних 

технологій в практиці соціальної роботи» (номер державної реєстрації 

0116U0082624).Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої радифакультету 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 6 від 24 грудня 2014 року). 

Мета дослідження: полягаєв теоретико-методологічному обґрунтуванні  

концепції та емпіричній апробації структурно-функціональної моделінавчальної 

самоефективності дорослих. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

1. У результаті теоретико-методологічного аналізу концепцій  та 

підходів до трактування самоефективності у вітчизняній і зарубіжній 

психології, визначити зміст феномену «навчальна самоефективність 

дорослого».  

2. Розробити структурно-функціональну концепцію навчальної 

самоефективності дорослого. 

3. Визначити психологічні особливості навчання дорослих в умовах 

неперервної освіти. 

4. Емпіричнодослідити особливості функціонування навчальної 

самоефективності у різних категорій дорослих, соціально-

психологічні детермінанти та бар’єри.  

5. Розробити стандартизований психодіагностичнийінструментарій  та 

визначити вікові особливості і рівні розвиткунавчальної 

самоефективності різних категорій дорослих. 

6. Розробити та експериментально перевірити психолого-педагогічну  

технологію розвитку навчальної самоефективності дорослих  в 

умовах формальної і  неформальної освіти. 

Об’єкт дослідження –навчальнасамоефективністьяк конструкт 

самосвідомості особистості. 

Предмет дослідження: психологічнаструктура, функції та розвиток 

навчальної самоефективності дорослих.  

Гіпотези дослідження:  

 навчальна самоефективність (НСЕ) є конструктом самосвідомості, що 

дозволяє рефлексивно встановити зв'язок між власною навчальною 

активністю (навчальними діями) і особистісними змінами (розвитком), що 

відбуваються у процесі навчання; 

 навчальна самоефективність має особливості у різних категорій дорослих, 

обумовлені віком, соціальним статусом, життєвими кризами тощо; 

 неперервна освіта є умовою для задоволення освітніх потреб дорослого та 

розвитку навчальної самоефективності; 
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 розвиток навчальної самоефективностідорослого передбачає створення 

спеціально організованого освітнього простору; 

 результат розвитку навчальної самоефективності може забезпечуватися 

поєднанням методів та технік розвитку особистості, диференційованого 

підходу та соціально-психологічного супроводу навчальної діяльності 

дорослого. 

Методологічну основу дослідження становлять:фундаментальні 

положення суб’єктно-діяльнісного(К. О. Абульханова-

Славська,А. В. Брушлинський, М. Й. Боришевський, О. М. Леонтьєв, 

Г. В. Ложкін, С. Д. Максименко, С. Л. Рубінштейн, В. О. Татенко, 

В. Д. Шадриковта ін.),компетентнісного (А. О. Деркач, Е. Ф. Зеєр, 

А. К. Маркова, О. М. Новіков, Ю. Г. Татур та ін.), системного (О. Є. Бочарова, 

А. В. Карпов, Б. Ф. Ломов, К. К. Платонов,П. Є. Рєшетніковта ін.), 

акмеологічного (Н. В. Кузьміна, О. О. Бодальов, А.О.Деркач, В. М. 

Зазикін),андрагогічного(В. М.  Буренко, С.  Г.Вершловський,   М. Ноулз та ін.), 

психосоціального (О. І. Власова, А. Б. Коваленко, Е. Л. Носенко) підходів; 

принципи організації навчальної діяльності дорослих (А. О. Вербицький, 

С. І. Змєєв, О. Капп, Ю. М. Кулюткін, Ф. Пеглер,Б. Самоловчев, Д. Савичевич, 

Р. Сміт, О. П. Тонконога, Т. Тенхавке, Л. Турос та ін.); положеннятеорії 

розвивального навчання (Г. О. Балл,Д. Б. Ельконін,В. В. Давидов, 

Ю. І. Машбиць, В. В. Репкін,Ю. М. Швалбта ін.);концепції: самоефективності 

(А. Бандура, М. Єрусалем, Дж. Капрара, Д. Сервон,Р. Шварцер, та 

ін),самодетермінації (Дж. Горді, Е. Десі, Р. Раян),психологічного супроводу 

навчальної та професійної діяльності (О. Ф. Бондаренко, Н. О. Євдокимова, 

В. Г. Панок, Н. В. Чепелєва, Т. С. Яценко). 

Методи дослідження.Для вирішення поставлених завдань у 

роботівикористано такі методи: а) теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, систематизація,класифікація, структурування та моделювання– 

для обґрунтування концептуальних основ феномену навчальної 

самоефективності дорослого тайого структурно-функціонального моделювання; 

б) емпіричні– анкетування, контент-аналіз,констатувальний і формувальний 

експерименти, тестування, зокрема,психодіагностичні методики:«Дослідження 

суб’єктивно значущих подій у психологічному часі особистості» (Є. І. Головаха, 

О. О. Кронік, модифікована автором відповідно до завдань дослідження) – для 

визначення життєвих смислів навчання дорослого; «Навчальна самоефективність 

студента» І. І. Сняданко, шкала загальної самоефективності особистості 

(Р. Шварцер, М. Єрусалем в адаптації В. Г. Ромека), МУН (А. А. Реан), тест 

«Впевненість у собі» (В. Г. Ромек); опитувальник самоорганізації діяльності 

(О. Ю. Мандрикова)– для перевірки  валідності авторської методики «Навчальна 

самоефективність дорослого»; в) математично-статистичної обробки даних – 

кількіснийопис (кореляційний аналізt-критерій Стьюдента, φ*-критерій кутового 

перетворення Фішера), процедурибагатовимірного моделювання даних 

(факторний, конфірматорний,дисперсійний аналізи).Статистичну обробку даних 
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і графічну презентацію результатів здійснено з використанням комп’ютерного 

пакету статистичних програм STATISTICA 8.0 

Емпірична база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

проводилася на базі Дніпропетровського  державного університету внутрішніх 

справ, Дніпровської академії неперервної освітиДніпровської обласної ради 

(раніше Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти), університету третього віку (Університет імені А. Нобеля), державних 

центрів зайнятості м. Дніпра; навчального центру компанії «АТБ-маркет».Всього 

у дослідженні взяли участь 834 особи, з них на констатувальному  етапі 

624особи (220 студентів заочного факультету, 104 педагога, 142 безробітних, 76 

працівників бізнес-структур, 82 слухача університету третього віку); на 

формувальному  етапі –  210 осіб (23 студенти експериментальної групи і 23 – 

контрольної, 26 педагогів експериментальної групи і 26 – контрольної, 19 

працівників бізнес-структур експериментальної групи і 19 – контрольної, 16 

безробітних експериментальної групи і 16 – контрольної, 21 слухач університету 

третього віку експериментальної групи і 21 – контрольної).  

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у 

тому,що:  

– вперше:  

- обґрунтовано теоретичні та методологічні основи навчальної 

самоефективності дорослого  як конструктусамосвідомості, розкрито його 

роль у навчальній успішності дорослого та особливості функціонування у 

різних категорій дорослих; 

- розроблено та обґрунтовано структурно-функціональну модельнавчальної 

самоефективності дорослого, що містить компоненти: ціннісно-смисловий, 

самооцінний, мотиваційно-цільовий, прогностично-рефлексивний, 

персональноївідповідальності за навчання та розвиток; 

- визначено психологічні особливості навчальної діяльності дорослих та 

встановлено її види за показником цільової спрямованості (на засвоєння 

нових знань, на оволодіння новітніми практиками та на підвищення 

набутої майстерності); 

- доведено, що навчальна самоефективність дорослих є стійким конструктом 

самосвідомості (Я-образу), в якому відображується рефлексивне уявлення 

особи про власну спроможність до самозмінювання через навчання та 

визначено систему соціальних (суспільні вимоги до особистості, 

особливості організації навчального процесу, наявність можливості 

вільного вибору змісту і форм навчання) тапсихологічних чинників 

(потреба у знаннях, цінність освіти, психологічна зрілість особи, 

прагнення до саморуху та самозмінення впродовж життя), які впливають 

на якість самоефективності; 

- розроблено та стандартизовано психодігностичний 

інструментарій для дослідження структури та рівнів навчальної 

самоефективності дорослого, який містить п’ять вимірювальних шкал: 

«ціннісно-смисловеставлення до навчальної діяльності»,«впевненість у 
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власній навчальній здатності» «мотиваційно-цільова спрямованість у 

навчанні»,«прогностично-рефлексивна здатність до навчання», 

«персональна  відповідальність за навчання та розвиток»; 

- показано наявність стійких особливостей структуринавчальної 

самоефективності дорослих у п’яти категорій дорослих, які найчастіше 

включені до системи неперервної освіти; 

- розроблено та апробовано психолого-педагогічну технологію 

розвитку навчальної самоефективності різних категорій дорослих, яка 

містить систему спецкурсів, тренінгових програм та технік особистісного 

зростання; 

- поглиблено та розширено:  

- уявлення прозмістовні та функціональні характеристики  навчальної 

самоефективності дорослого, психологічний зміст понять 

«самоефективність особистості», «навчальна самоефективність суб’єкта 

навчання»; 

- концептуальні положення педагогічної та вікової психології щодо 

функціонування навчальноїсамоефективності дорослого, психолого-

педагогічних умов її розвитку;  

- набули подальшого розвитку:  

- уявлення про зміст навчальних компетентностей дорослого в 

умовах неперервної освіти, зокрема, тих, якіпов’язані з навчальним 

цілепокладанням,самоуправлінням у навчальній  діяльності,  управлінням 

інформацією, емоційними станами у процесі навчання, самоаналізом 

навчальної діяльності та її результату, особистісним самовдосконаленням. 

Практична значущістьрезультатів дослідженняполягає уможливостіїх 

використання у психодіагностичній, консультативній, навчальній діяльності 

дорослих для підвищення навчальної успішності та професіоналізму майбутніх 

фахівців: академій неперервної освіти та інститутів післядипломної освіти – для 

формування готовності до ефективної самоосвіти, стимулювання саморозвитку 

педагогів; навчальних центрів бізнес-організацій при проведенні навчальних 

занять з розвитку персоналу; державних центрів зайнятості – для підвищення 

здатності безробітних до ефективного працевлаштування; Університетів 

третього віку –для ефективної організації навчання людей старшого віку. 

Результати дослідження та рекомендації можуть бути корисними в діяльності 

психологічних служб закладів вищої освіти. 

Теоретичні та емпіричні положення можуть бути використаніпри 

викладанні навчальних дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Вікова 

психологія», «Педагогічна психологія», «Психологія особистості»,«Психологія 

управління», «Психологія успіху»,«Психологія мотивації», «Основи педагогічної 

діяльності та педагогічна майстерність» та ін. 

Результати дослідження впровадженоу навчальний 

процесДніпропетровського державного університету внутрішніх справ (довідка 

№1/3170 від 23.07.2018); Дніпровського гуманітарного університету (довідка № 

102 від 08.04.2018), Міжнародного класичного університету ім. П. Орлика 
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(довідка № 32 від 27.07.2018), Дніпровської академії  неперервної  освіти  

Дніпровської обласної ради (довідка № 541 від 03.09.2018), Івано-Франківського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 265 від 

23.05.2018), а також у діагностичні та навчальні програми державних центрів 

зайнятості м. Дніпра (довідка № 345 від 10.05.2018),  програми розвитку 

персоналу навчального центру компанії «АТБ-маркет» (довідка № 188 від 

25.04.2018),  навчальні програми Університету третього віку(довідка № 627/1 від 

26.06.2018). 

Надійність і вірогідність отриманих результатів дослідження 

забезпечено теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних положень, 

використаннямкоректно дібраного комплексу методів, що відповідають об’єкту, 

предмету, меті та завданням дослідження, репрезентативністю вибірки 

досліджуваних, достатнім обсягом емпіричного матеріалу, застосуванням 

сучасних методів математичної статистики. 

Особистий внесок здобувача.У колективній монографії «Соціально-

психологічні аспекти розвитку персоналу в організаціях та на підприємствах», 

автору дисертації належить розділ «Мотивація розвитку персоналу», що 

становить 25 % її змісту. Ідеї співавторів у дисертації не використовуються. 

Апробація та впровадження результатів дослідження. 
Основні положення і результати дослідження доповідалися та 

обговорювалися на науково-практичних конференціях і семінарах різних рівнів, 

а саме:V Міжнародній науково-практичній конференції "Стратегія якості у 

промисловості і освіті" (м. Варна, Болгарія, 2009 р.);Міжнародній науково-

практичній конференції «Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні 

та пріоритетні напрямки досліджень» (м. Київ, 2015 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та 

психології» (м. Львів, 2015 р.),  Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями 

наукових досліджень» (м. Київ, 2015 р.),  Міжнародній науково-практичній 

конференції  «Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем виховання і 

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

«Сучасні тенденції розвитку науки» (м. Київ, 2017 р.), I Міжнародній науково-

практичній конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових 

досліджень» (м.   Переяслав-Хмельницький, 2017 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Роль і місце психології у формуванні сучасної 

особистості» (м.  Харків, 2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі» 

(м. Київ, 2017 р.), ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Вища 

освіта України у контексті  інтеграції до європейського освітнього простору»(м. 

Київ, 2017 р.), І  Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Сучасний рух науки» (м. Дніпро, 2018 р.);Всеукраїнськомукруглому столі 

«Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології» 

(м. Київ, 2017 р.). 
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Публікації. Результати дослідження відображено в 45 публікаціях, з них: 2 

монографії (1 – одноосібна, 1 – колективна), 20 статей у наукових фахових 

виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України (5 з яких 

входять до міжнародних наукометричних баз), 13 статей і 12 тез у збірниках 

матеріалів конференцій та інших виданнях. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 5 розділів, висновків, 

додатків, списку використаних джерел та додатків. Список використаних джерел 

містить: 400 найменувань, з них 69 – іноземною мовою. Загальний обсяг роботи 

становить 487 сторінок. Основний зміст викладено на 385 сторінках. Робота 

містить 73 таблиці (на 41 сторінці), 82 рисунки (на 25 сторінках) та 10 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; визначено об’єкт, предмет, 

сформульовано мету та завдання дослідження; висвітлено наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення, використані методи; подано відомості про 

апробацію, публікації та структуру дисертаційної роботи. 

У першому розділі–«Методологічні засади самоефективності 

особистості»– викладено результати теоретико-методологічного аналізу 

феномену самоефективності особистості, визначено основні підходи  до його 

вивчення у працях зарубіжних та вітчизняних учених. 

Теоретичний аналіз засвідчить, що проблема ефективного функціонування 

людинирозглядаєтьсяу філософії (В. Джемс, Дж. Дьюї,Ф. Ніцше, Ч. Пірс), 

педагогіці (Ф. А.Байбанова, Т. І.Кремешна), організаційному менеджменті 

(Т. Брайан, П. Друкер, С. Кові).У психології основні положення концепції 

самоефективності(А. Бандура, Д. Зіглер, Дж. Капрара, Д. Маддукс, Д. Сервон та 

ін.)спираються на концептуальні засади теорій: локусу контролю(Дж. Роттер), 

очікуваної цінності (Дж. Аткінсон), каузальних атрибуцій (Б. Вайнер), 

сприйнятої я-компетенції (Р. Уайт), самодетермінації (Е. Десі, Р. Райан). 

У концепції самоефективності, як і в теоріях локусу контролю, каузальних 

атрибуцій тасамодетермінації,чинник контролю є вирішальним. На відміну від 

локусу контролю, самоефективність є динамічним, специфічно-ситуативним 

конструктом, що сприяє контролю дій, спрямованих на досягнення очікуваних 

результатів. У концепції самоефективності акцентується увага на уявленнях 

людини про власні здібності (компетентності), що у перспективі можуть 

вплинути на поведінку, а не на аналіз особистістю причин подій, як утеорії 

каузальних атрибуцій(Б. Вайнер).Самоефективність, як і потреба у 

самодетермінації(Е. Десі, Р. Райан), надає людині внутрішньої свободи вибору та 

підштовхує її до активних дій. Самоефективність є набутою (на основі досвіду) 

системою переконань, а не вродженою потребою, як у теорії сприйнятої я-

компетенції(Р. Уайт). 

Ефективність особистості через розвиток певних психологічних функцій 

розглядали представники неофрейдизму (К. Г. Юнг,Е. Фромм),гуманістичної 

(А. Маслоу, К. Роджерс) тапозитивної психології (Н. Пезешкіан, Н. Піл, 

М. Селігман).  
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Конструкт самоефективності має спільні характеристики та зв’язокз 

феноменами продуктивності, самоактуалізації, позитивного мислення та ін. 

Зокрема, самоефективність, як і продуктивність (Е. Фромм),є настановою, до 

якої здатна кожна людина,вона пов’язана з вірою в себе та сприяє повноцінному 

існуванню.Умовою для розвитку самоефективності, як і самоактуалізації 

(К. Роджерс),є позитивне сприймання себе, віра у процеси всередині 

себе.Самоефективність, як і потреба у самоповазі (А. Маслоу), виникає завдяки 

власним досягненням, де важливу роль відіграє впевненість у собі, оцінка 

власної компетентності, майстерності, самостійності.Самоефективність, як і 

позитивне мислення (Н. Пазешкіан, М. Селігман),спрямована на формування 

образу самого себе, завдяки інтерпретації минулих успіхів і невдач, впливає на 

успішне функціонування особистості та її емоційний стан. 

У сучасній психологічній науці поняття самоефективності трактується 

як:когнітивний компонент самосвідомості, процес інтеграції когнітивних, 

соціальних та поведінкових компонентів (А. Бандура, Р. Шварцер, М. Єрусалем); 

віра та реалістичне сприймання себе (К. Роджерс); невичерпний ресурс 

особистості (Е. Фройнд, М. Ридигер).  

З’ясовано підходи, в яких самоефективність розглядають як інтегральну 

характеристику самосвідомості, систему ментальних репрезентацій–суб’єктно-

діяльнісний (І. В. Брунова-Калісецька, М. Г. Остроушко);когнітивний предиктор 

мотивації досягнення та цілепокладання–мотиваційний(Т. О. Гордєєва); 

комплексіндивідуально-психологічнихособливостей, компонент самосвідомості 

– компетентнісний(О. О. Богатирьова, Т. Д. Марцинковська, О. О.  Мітіцина); 

метаякість, що носить ситуаційно-специфічний характер, особистісну когнітивну 

змінну– особистісно-діяльнісний(М. І. Гайдар, О.  А. Шепелева); здібність 

людини, усвідомлений універсальний конструкт, прояв самодетермінації 

особистості, індивідуально-психологічну характеристику– 

діяльнісний(Т. І. Кремешна, Д. О. Шапошник-Доменська); прояв влади Я, 

інваріант професіоналізму, психологічний еквівалент акме– 

акмеологічний(А. О. Деркач, В. Г. Зазикін, Р. Л. Кричевський); когнітивний 

диспозиційний ресурс –суб’єктно-ресурсний  (Н.Є. Водоп’янова).   

Самоефективність особистості як самостійний конструктпредставленоу 

структурі інших психологічних явищ, зокрема, в 

моделях:копінгу(Р. Шварцер,О.А. Погорелов), особистісного 

потенціалу(Д. О. Леонтьєв), Я-концепції (О. Н. Молчанова), самоставлення 

(С. Р. Пантелєєв, О. О. Мітіцина), самооцінки (Н. Бранден) та ін. 

Виокремлюють види самоефективностізалежно від сфери діяльності та 

психологічних властивостей носія:індивідуальна, колективна, 

загальна,соціальна,особистісна, комунікативна, емоційна, творча, професійна, 

кар’єрна  та ін. Навчальну самоефективність особистості переважно 

досліджують у шкільному та студентському  віці. 

З’ясовано, що самоефективність здебільшого визначають як конструкт 

очікування, переконання, впевненості у здатностілюдини реалізовувати 

поведінку, необхідну для продуктивної діяльності; вона є предиктором 
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активності і результативності особистості у різних сферах життєдіяльності 

тасамоуправлінні.  

У структурі самосвідомості(рис.1) самоефективність (тобто Я-ефективне) 

визначається зв’язками з: Я-минулимчерез уявлення про минулі успіхи та досвід;  

Я-актуальним через уявлення про наявні власні психічні особливості;Я-

майбутнім через прагнення до самозмінення, самовдосконалення 

(конструктивний перфекціонізм).  

 
Рис.  1.Самоефективність у структурі самосвідомості особистості. 

 

Самоефективність (Я-ефективне) виникає там, де у структурі 

самосвідомості в системі життєсенсових цінностей, є прагнення до самозмінення 

та самовдосконалення. Уявлення особи про самоефективність формуються на 

основі рефлексії Я-образу та самоідентифікації. 

Самоефективністьє ставленнямособистості до власної здатності успішно 

співвідносити наявні ресурси з вимогами цілей, підвищувати резервні 

можливості власної психіки,спрямовані на самозмінювання та саморух упродовж 

життя. Самоефективність виникає на основі успішного досвіду виконання 

практичних дій та прагнення досягти особистісно значущої мети 

діяльності.Відповідно до теорії досвіду (за О. М. Лактіоновим, Ю. М. Швалбом) 

негативний життєвий досвід впливає на визначення особистісних обмежень в 

різних видах діяльності, тому безпосередньо не входить до структури 

самоефективності особистості. 

У другому розділі –«Навчальна самоефективність особистості у 

контексті неперервної освіти»–розкрито особливості навчальної 

самоефективності як виду самоефективності таобґрунтовано її концептуальні 

основи. 

Структурно-функціональна модель навчальної самоефективності 

дорослого містить смисловий, оцінний, мотиваційний, цільовий, прогностичний 
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компоненти, а саме:смисловий(«для чого я  вчусь?»), тобто усвідомлення 

життєвих смислів навчання, що сформовані на основі потреб та цінностей 

особистості;оцінний («я можу вчитися») –  складається з системи самооцінок 

власних можливостей, ресурсів(наявності або відсутності досвіду розв’язання 

задач певного типу, власних навчальних здібностей, компетентностей, рис 

характеру, емоційних станів, готовності долати психологічні бар’єри  та 

обмеження);мотиваційний(«я хочу вчитися») – містить сформовані навчально-

пізнавальні мотиви,  інтерес, що спонукає суб’єкта навчання до активності та 

вольових зусиль;цільовий («я буду вчитися») – містить постановку цілей, 

визначення навчальних завдань, активізує цілеспрямованість 

особистості;прогностичний(«завдяки навчанню я стану, зможу») – містить 

прогноз майбутніх успіхів, власних змін. 

З’ясовано, щоу структурі Я-концепції, в підструктурі Я-ефективне, 

функціонують два види самоефективності особистості: 1)  в освоєнні 

принципово нового (практик, сфер діяльності, знань) – впевненість у здатності 

ефективно засвоювати нову діяльність або нові знання; 2) у підвищенні 

майстерності (самовдосконаленні) наявних практичних знань і вмінь –  

впевненість у власних можливостях постійно самовдосконалювати набуту 

майстерність, покращувати і нарощувати набуті у процесі діяльності 

компетентності. 

Психологічнімеханізми рефлексії та самоідентифікації особистостіяк 

суб’єкта навчання забезпечують утворення конструкту навчальної 

самоефективності та дозволяютьдорослому оптимально функціонувати в нових 

навчальних ситуаціях. 

Проведений аналіз дозволяє виокремити чотири функції навчальної 

самоефективності:а) оцінна – оцінка особою значущості навчання для власної  

життєдіяльності;б) аналітична – усвідомлення внутрішніх та зовнішніх 

можливостей для успішного досягнення навчальної мети;в) самопідтримки – 

оптимізація емоційного стану особистості у подоланні дисонансу між наявними 

навчальними потребами й страхами, що можуть виникнути у процесі 

передбачення наслідків навчальних дій; г) самоуправління, що пов’язана з 

вольовим процесом та активністю індивіда у виконанні навчальних дій. 

Навчальна самоефективність визначається психологічними тасоціальними 

чинниками, зокрема, психологічними (потребами: пізнавальними, у досягненні 

успіху, самореалізації; цінностями: самозмінення, освіти; психологічноюзрілістю 

індивіда);  соціальними (макросоціальними: суспільними цінностями, 

культурою, освітніми стандартами;мікросоціальними: родиною, навчальною 

групою, педагогічним або професійним колективами). 

 Умовами розвитку навчальної самоефективності є: попередній навчальний 

досвід; навчання на досвіді успішних соціальних моделей через соціальне 

порівняння;вербальне схвалення, соціальна підтримка; зворотний зв'язок з тим, 

хто навчає; емоційна саморегуляціяза допомогою психологічних інструментів 

самопідтримки, самопереконання, візуалізації. 
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Навчальна самоефективністьмає вікові етапистановлення, зокрема: 1)  

дошкільний – перші, найпростіші уявлення про власну самоефективність, що 

формуються через довіру, родинні приклади та підтримку близьких; 2)  

молодший шкільний– створюються диференційовані уявлення про власну 

навчальну ефективність завдяки ставленню вчителів та академічній успішності; 

3)  підлітковий – зростає здатність до самоаналізу, бажання діяти автономно і 

продуктивно; 4) юнацький– підвищується рівень відповідальності за власне 

майбутнє, рефлексивність, бажання самостійно визначати навчальні цілі та 

управляти власним розвитком.Розвиток навчальної  самоефективності 

відбувається у дорослому віці в процесі професіогенезу та післяпрофесійного 

життя людини завдяки  включенню  у неперервну освіту(рис 2). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.Структурно-функціональна модель навчальної самоефективності 

дорослого 

Неперервна освіта спрямована на задоволення актуальних освітніх потреб 

людини. Усі напрями освіти (формальна, неформальна таінформальна)  

створюють умови для розвитку навчальної самоефективності особистості.  

У третьому розділі –«Навчальна самоефективність дорослого як 

суб’єкта неперервної освіти»–розроблено положення концепціїнавчальної 
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самоефективності дорослого.Показано, щонавчальна самоефективність 

дорослого залежить від специфіки вікового періоду.  

Освіта дорослих є важливою умовою професійного й інтелектуального 

розвитку людини, збереження її психічного здоров’я та соціальної активності. 

Вважається, що потребу дорослих у навчанні детермінують соціальні 

(економічні умови, демографічна ситуація, особливості полікультурного 

середовища тощо) та психологічні чинники (професійна самосвідомість, мотиви 

професійних досягнень і професійної самореалізації, внутрішньоособистісні 

протиріччя). 

Утруднюють процес навчання дорослих психологічні бар'єри (упереджені 

судження, психологічні кризи, стагнації розвитку, професійні деформації тощо), 

які призводять до відчуження від нового знання і досвіду. Проблема 

ефективності навчання дорослих пов’язана, першою чергою, з подоланням 

психологічних бар'єрів.  

 Визначено психологічні особливості категорій дорослих як суб’єктів 

навчання. Дослідження свідчать, щосамоефективністьмає різні впливи: 1) у 

студентів –  на навчання (предиктор академічних досягнень, навчальної 

мотивації, швидкого досягнення навчальних успіхів, адаптацію першокурсників 

до навчання у закладах вищої освіти, застосування когнітивних і 

метакогнітивних стратегій при розв’язанні навчальних задач, передбачення 

успіху на іспитах)  та особистісні якості(наполегливість, цілеспрямованість, 

працьовитість, оптимістичність, рівень тривожності, пізнавальну активність, 

творчі можливості, формування позитивної Я-концепції); 2) у педагогів – на 

особистісні якості (впевненість, професійну мотивацію, оптимістичність, довіру 

до себе, професійні деформації, професійне емоційне вигорання, переживання 

стресових ситуацій), на ставлення до педагогічної діяльності (рівень організації 

та планування, відкритість до нових ідей та інновацій, інтерес до роботи); 3) у 

працівників бізнес-організацій – на організаційні процеси та навчання 

персоналу; 4) у безробітних – на особистісні якості (рівень стресостійкості, 

психологічне благополуччя, актуалізацію потреби і інтенсивність у постійному 

пошуку нових варіантів працевлаштування), на процес навчання і перенавчання; 

5) у літніх людей–на адаптацію до нових реалій життя,  активність та 

психофізичні процеси старіння. 

Навчальна самоефективність дорослого має особливості, а саме, дорослий 

як суб’єкт навчання: а)  володіє широким набором цільових задач: професійно-

практичних, навчально-практичних, теоретичних, навчальних та ін.; б) здійснює 

самоуправління навчальною діяльністю та суб’єктивне визначення навчальних 

цілей; в) володіє широким репертуаром навчальних дій та компетентностей, має 

сформовану структуру навчальної діяльності, знання чому навчатися і як; 

його навчальна діяльність є самодетермінованою. У професійній сфері на 

навчальну самоефективність дорослого впливають професійні деформації, 

стагнації, що знижують потребу у самоосвіті, самовдосконаленні; з віком 

знижується динаміка перебігу когнітивних та емоційних процесів. Навчальна 
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самоефективність дорослого існує у двох видах: в освоєнні нового та у 

підвищенні набутої майстерності. 

Навчальна самоефективність виникає тоді, коли дорослий,як суб’єкт, 

усвідомлюєнеобхідність розв’язання життєвих або професійних задач за 

допомогою навчання. При цьому здійснюється рефлексія попереднього 

навчального досвіду та наявних компетентностей. Уйого психологічному 

просторі з’являється впевненість у власних навчальних можливостях 

тавідбувається прогнозування здатності розв’язувати нові задачі. Усвідомлення 

смислу життєвих або професійних завданьформує інтенцію до виборузмісту та 

форм освіти, підвищує навчальну мотивацію,що приводить до постановки 

системи навчальних цілей (на освоєння нового або вдосконалення наявного 

досвіду). 

Навчальна самоефективність дорослого, як конструкт 

самосвідомості,визначає якісні особистісні зміни, що відбулися у процесі 

навчання, характеризує людину як суб’єкта власного розвитку, здатного 

ефективно застосовувати навчальні компетентності для розв’язання професійних 

та особистісних задач. Поштовхом до навчальної самоефективності є 

незадоволеність наявним рівнем розвитку, необхідність самостійного вирішення  

життєвих проблем. 

 Навчальна самоефективність дорослоговиявляється у таких 

компетентностях: а) компетентності, що пов’язані з навчальним 

цілепокладанням (здатністьдо диференціації цілей навчання;  трансформації 

професійних, життєвих цілей у цілі навчальної діяльності;  вміння 

конкретизувати навчальну мету відповідно до набутого суб’єктом досвіду;  

здатність до продукування цілей власного розвитку та вміння знаходити засоби, 

навчальний зміст для їх реалізації);б) самоуправління навчальною  діяльністю 

(вміння проектувати, моделювати власну навчальну діяльність; володіння 

освітніми стратегіями та навчальними технологіями самоосвіти,  вміння 

застосовувати навчальний та життєвий досвід для розв’язання навчальних 

задач); в)управління інформацією (вміння знаходити, переробляти, здійснювати 

критичний аналіз навчальної інформації; вміння працювати з цифровими  

носіями, комп’ютерна грамотність;  вміння працювати з іноземними 

джерелами);г) самоуправління емоційними станами у процесі навчання(вміння 

здійснити самопідтримку в ситуаціях навчальної невизначеності, страху, 

тривоги; отримання задоволення, переживання радості від процесу навчання та 

власних змін);д) самоаналізу навчальної діяльності та її результату (вміння 

здійснювати рефлексивний контроль власної навчальної діяльності;вміння 

оцінювати новоутворення особистості в процесі навчання);є)  особистісного 

самовдосконалення (вміння орієнтуватися в освітньому просторі для вирішення 

завдань самотворення; вміння проектувати власну освітню траєкторію, 

управляти процесом самонавчання, самоосвіти).  

Застосування навчальних компетентностей у самонавчанні (самоосвіті) 

сприяє здатності особистості досягати бажаного навчального результату в 

умовах самокерованої освіти. 
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У четвертому розділі –«Вивчення структурних компонентів 

навчальної самоефективності дорослих»–розкрито мету, завдання, принципи, 

етапи, процедурно-методичне забезпечення  емпіричного дослідження 

навчальної самоефективності дорослих.  

 У досліджені взяло участь 624 особи: 220 осіб – студенти заочного 

факультетуДніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

(ДДУВС);104 особи – педагоги, що проходять навчання у Дніпровській академії 

неперервної освітиДніпропетровської обласної ради (раніше Дніпропетровський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ДОІППО)різних за 

стажем роботи та категорій;76 осіб – працівники компанії«АТБ-маркет», 

спеціалісти різного профілю (менеджери, тренери навчального центру, 

молодший торговий персонал); 142 особи – безробітніДержавних центрів 

зайнятості м.  Дніпра різних вікових категорій та терміну перебування на обліку; 

82 особи – слухачі Університету третього віку (УТВ)Університету імені 

А. Нобеля віком від 60 до 78 років. 

Для забезпечення репрезентативності вибірки емпіричне дослідження 

проведено з дорослими, що різняться за такими критеріями: участю суб’єктів 

навчання в інституційних формах освіти (формальна– студенти-заочники, 

педагоги, неформальна – працівники бізнес-структур, безробітні, слухачі УТВ), 

віком (молодість, середня та пізня дорослість), тривалістю навчання 

(довготривале, короткотривале). Для дослідження обрані категорії дорослих, які 

у сучасній реальності включені у базові форми освіти на постійній основі. 

На основі порівняльного аналізукомпонентів навчальної 

самоефективності окреслено спільні риси та відмінності у різних категорій 

дорослих, визначено життєві смисли навчання (табл. 1). 

           Таблиця 1. 

Життєві смисли навчання дорослих (у %) 
Категорії  та 

підкатегорії життєвих 

смислів  освіти 

Студенти- 

заочники 

Педагоги Праців-

ники 

Безробіт

ні 

Слухачі 

УТВ 

 професійні 91,81 95,19 90,78 34,64 - 

п
р

аг
м

ат
и

ч
н

і 

   

отримання 

диплому або 

підтвердження 

категорії  

44,03 76,92 32,89 - - 

працевлаштуван

ня 

29,09 - - 47,88 - 

матеріальні 21,36 17,30 10,52 26,76 - 

о
со

б
и

ст
іс

н
і 

       

розвивальні 48,63 16,34 1,31 7,04 51,21 

емоційні  18,2 - 23,41 2,81 2,43 

самореалізації 11,0 14,42 - -  

самовдосконален

ня 

9,10 - 2,63 - 19,21 

самопізнання 8,20 - - 4,22 4,87 
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саморегуляції - 13,46 5,26 5,36 2,43 

цільові 5,5 - - - - 

самооцінні 3,66 10,57 - - - 

духовні 1,82 - - - - 

попередження 

інволюційних 

процесів 

- - - - 17,07 

со
ц

іа
л
ьн

і 

(с
та

ту
сн

і

) 

кар’єрні, 

статусні 

18,63 7,30 26,84 - - 

соціалізації 11,81 - - - 21,95 

громадські 11,0 - - -  
 

Продовженнятабл.1. 

 сімейні 9,17 - - -  

комунікативні 8,20 6,54 7,89 12,67 4,87 

культурні 5,5 2,88 - -  

соціального 

захисту 

- - - 2,81 - 

 інформаційні 20,45 - - - 12,19 

З’ясовано, що соціальні та особистісні смисли навчання наявні вусіх 

досліджуваних. Вони найбільш вираженіу слухачів УТВ, зокрема, соціальні – 

19,64 % (у працівників бізнес-структур –18,42 %,у студентів-заочників–13,51 %, 

у безробітних–8,91 %,у педагогів–7,63%), серед них провідне 

місцепосідаєсоціалізація – 21,95 %; особистісні– 71,42 % (у студентів-заочників 

–21,94 %, у педагогів – 20,73%, у працівників бізнес-структур – 9,22 %, у 

безробітних  – 12,87 %),серед особистісних смислів провідне місце посідають 

розвивальні – 51,21 %, самовдосконалення –19,21 % тапопередження 

інволюційних процесів–17,07 %. Люди старшого віку відчувають певну 

соціальну ізоляцію, навчання в університеті допомагає їм розширити коло 

спілкування, відчути себе повноцінними, активними членами суспільства. 

Професійні смисли найбільш вираженіу працівників бізнес-структур– 

44,73 % (у педагогів– 36,0 %, у студентів-заочників– 33,48 %,у безробітних– 

25,74 %). Прагматичні смисли першочергове значення мають для безробітних – 

52,47 % (у педагогів 35,64 %, у студентів-заочників – 25,87 %, у працівників 

бізнес-структур– 27,63 %),при цьому провідне місце займає потреба у 

працевлаштуванні – 47,88 %. Відсутність професійних та прагматичних смислів 

у слухачів УТВ обумовлено виходом на пенсію та бажанням звернути більше 

уваги на власний розвиток.  

Інформаційні смисли навчання характерні для студентів (20,45%) і 

слухачів УТВ (12,19 %). Прагнення отримати інформацію без усвідомлення її 

життєвого значення вказує на формальне ставлення частини дорослих до 

навчання. Характерною особливістю дорослих є переважання професійних і 
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прагматичних смислів у професіогенезіта особистісних і соціальних смислів у 

післяпрофесійний період. 

Аналіз самооцінки навчальної успішності дорослихсвідчить, що 65,91 % 

студентів-заочників, 39,02 % слухачів УТВ, 8,45 % безробітних, 1,32 % 

працівників бізнес-структур не впевнені у власній навчальній успішності, що 

негативно впливає на мотивацію навчання. 

Структура самооцінки навчальної успішності (ефективності) дорослих 

визначається зовнішніми і внутрішніми критеріями, зокрема:у студентів-

заочників вона є відображенням зовнішніх(академічна успішність, соціальне 

визнання, оцінка викладача та інших студентів) та частково внутрішніх оцінок 

(особистісні якості та навчальні компетентності);у педагогів –внутрішніх 

(навчальні компетентності, професійні та особистісні якості, серед яких важливе 

значення мають вольові); у працівників бізнес-структур –внутрішніх (навчальні 

компетентності, особистісні якості) та зовнішніх (успішне проходження 

атестації); убезробітних – зовнішніх(успішне працевлаштування) та 

внутрішніхоцінок (вольові, мотиваційні якості, досвід, інтелектуальні 

здібності);у слухачів УТВ – лише внутрішніх(особистісних якостей та 

навчальних компетентностей). 

Самооцінка дорослими  навчального досвіду свідчить, що у 21,36 % 

студентів-заочників, 7,04 %безробітних відсутній успішний навчальний досвід, 

3,85 %  педагогів і 4,77 % працівників бізнес-структур не змогли визначитися з 

відповіддю. Відсутність успішного навчального досвідувикликає негативні 

емоції та позначається на рівнінавчальної самоефективності. 

Визначено внутрішні та зовнішні психологічні бар’єри, що впливають на 

навчальну ефективність дорослих, зокрема,до внутрішніх дорослі відносять 

мотиваційні (відсутність інтересу до навчальної діяльності), інтелектуальні 

(проблеми з увагою, пам’яттю, помилкові та упереджені судження), поведінкові 

(проблеми з самоорганізацією), емоційні (страхи), вікові проблеми та відсутність 

перспектив; до зовнішніх–надмірне навантаження,  низький професіоналізм 

викладачів, що навчають дорослих.Найбільш характерними психологічними 

бар’єрами у навчанні для студентів-заочників є:проблеми з самоорганізацією 

(30,9 %), низька навчальна мотивація (26,36 %), невпевненість у навчальних 

здібностях (24,1 %) та професійному майбутньому(12,72 %).Педагогам заважає 

навчатися низька навчальна мотивація (48,4 %), надмірне навантаження (30,9 %), 

зайва робота (14,88 % ), упередженні судження, страхи та негативні стереотипи 

(16,11%).Працівникам бізнес-структур перешкоджаютьпроблеми з 

самоорганізацією(79,16 %), з систематизацією та засвоєнням великої кількості 

навчальної інформації за обмежений час (22,91%).Безробітним заважають 

навчатися проблеми з самоорганізацією (33,94 %), відсутність віри, що навчання 

допоможе працевлаштуванню (26,76 %). Для слухачів УТВ психологічними 

бар’єрами є: проблеми з самоорганізацією (21,95%), недостатній професіоналізм 

викладачів, що навчають (21,95 %), незадоволення організацією навчального 

процесу (17,07 %), низька самооцінка (14,63 %), вікові змінита проблеми зі 

здоров’ям (14,63 %), страхи, помилкові та упереджені судження (7,31 %). 
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З’ясовано відмінності у здатності різних категорій дорослих визначати цілі 

власного розвитку:26,36 % студентів-заочників, 76,92 % педагогів, 82,89 % 

працівників бізнес-структур, 85,27 % безробітних, 83,65 % слухачів УТВздатні 

до самопокладання  цілей розвитку; відсутність цілей свідчить про формальне 

ставлення частини дорослих до навчальної діяльності. 

Дослідження рефлексії психічних новоутворень, що виникли у результаті 

навчання (контент-аналіз) засвідчив, що дорослі визначаютьзміни у знаннях, 

компетентностях,проте, менше звертають уваги на зміни в особистісних 

характеристиках. Зокрема, у студентів-заочниківвиявлено зміни у такихсферах: 

мотиваційній (підвищення інтересу до професії – 54,09 %),пізнавальній 

(розширення світогляду – 44,54 %, покращення пам’яті – 40,45 %, формування 

професійної мови – 35,34 %), особистісній (підвищення відповідальності – 

35,34 %), навчальних компетентностях (вміння аналізувати навчальну 

інформацію – 34,09 %) ін.;у педагогів –у професійних знаннях (55,35 %), 

компетентностях (63,09 %), у мотивації (підвищення інтересу до професії 

(22,61 %) та розширенні професійного кола (65,47 %);у працівників бізнес-

структур– у професійних компетентностях(59,52 %), мотиваційній сфері 

(43,33 %), знаннях(41,90 %);убезробітних – у знаннях (69,43 %),професійних 

компетентностях (60,59 %), мотиваційній сфері (44,92 %), самооцінці 

(29,43 %)ін.;у слухачів  УТВ –  у знаннях (58,53 %), навчальних компетентностях 

(48,76 %), в емоційному стані (26,82 %), у взаємодії з оточуючими (29,26 %), 

інтелектуальному розвитку (17,07 %), підвищенні впевненості у собі (17,07 %)  

ін. Найбільше їхспостерігається у працівників бізнес-структур, найменше у 

студентів-заочників. 

Дослідження суб’єктивно значущих подій у психологічному часі 

особистості (таб. 2.) виявило, що освітні події мають першочергове значення у 

минулому для більшості респондентів за рейтингами: кількості осіб, що 

визначають освітні події та частотою згадувань. За оцінкою емоційної 

впливовості на особистість, освітні події мають такі місця у рейтингу: третє –  у 

слухачів УТВ, четверте – у працівників бізнес-структур, п’яте – у безробітних, 

студентів-заочників та педагогів. Найвище місце  в рейтингу мають  слухачі 

УТВ. Отже,позитивне сприймання навчання у минулому посилює навчальну 

мотивацію людей старшого віку.  

          Таблиця 2. 

Рейтинг суб’єктивно значущих освітніх подій у психологічному часі 

дорослого 

п
си

х
о

л
о

г.
 

ч
ас

 о
со

б
и

 Категорії 

дорослих 

Кількість 

осіб, що 

визначають 

події (у%) р
ей

ти
н

г 

Коефіцієнт 

за 

частотою 

згадування 

події 

р
ей

ти
н

г 

Оцінка 

емоційної 

впливовості 

події 

(середній бал) 

р
ей

ти
н

г 

м
и

н
у

л
е 

студенти-

заочники 

79,31 1 2,412 1 6,94 5 

педагоги 92,3 1 2,96 1 6,26 5 
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працівники 73,80 2 0,96 2 6,12 4 

безробітні 69,01 1 2,07 1 7,26 5 

слухачі УТВ 87,80 1 1,67 1 7,84 3 

те
п

ер
іш

н
є 

студенти-

заочники 

93,10 1 1,827 1 7,29 4 

педагоги 57,69 2 0,62 3 7,25 6 

працівники 80,95 2 0,81 2 8,64 2 

безробітні 50,16 3 0,81 3 8,56 6 

слухачі УТВ 34,14 2 0,62 3 7,87 2 

м
ай

б
у

тн
є 

студенти-

заочники 

82,75 1 1,103 2 7,31 6 

педагоги 3,84 8 0,04 7 1,5 9 

працівники 21,42 4 0,21 5 6,12 4 

безробітні 23,23 4 0,23 5 6,5 4 

слухачі УТВ 60,97 2 0,98 3 8,33 3 

У теперішньому часі освітні події у зазначених рейтингах посідають 

відповідно місця:у студентів-заочників –  перше, перше, четверте;педагогів – 

друге,третє, шосте; працівників бізнес-структур –друге,друге, друге;слухачів 

УТВ –  друге, третє, друге; безробітних – третє,третє,шосте. Отже,безробітні 

менше приділяють уваги навчанню, ніж інші досліджувані. Пошук роботи для 

них є більш актуальним, включення у навчальну діяльність залежить від 

конкретних вимог ринку праці (роботодавця). 

У майбутньому часі найнижчі місця рейтингів мають педагоги. Навчання 

для них має системний характер, пов'язане з вирішенням професійних задач, 

можливо, тому вони не надають йому особливого значення. 

Аналіз рейтингів освітніх подій різних категорій дорослих свідчить, що 

їхня потреба в навчанні і саморозвитку є не постійною, залежить від 

індивідуальних особливостей,  вимог професійної діяльності, життєвої ситуації. 

У п’ятому розділі –«Оцінка рівнів розвитку навчальної 

самоефективності різних категорій дорослих»–з’ясовано рівень розвитку 

навчальної самоефективності дорослих, побудовано профілі навчальної 

самоефективності різних категорій дорослих. 

Для кількісного вимірювання навчальної самоефективності 

розробленоавторський опитувальник «Навчальна самоефективність дорослого» 

та здійснено його психометричну перевірку. Вибірка склала 436 осіб: 104 

студенти-заочники ДДУВС, 104 педагога Академії неперервної освіти 

Дніпропетровської обласної ради, 71 безробітний районних центрів зайнятості 

м. Дніпро, 76 працівників компанії «АТБ-маркет», 82  слухача УТВ. 

На підставі факторного аналізурезультатів опитування визначено п’ять 

груп показників НСЕ дорослих, а саме:1. Ціннісно-смислове ставлення до 

навчання – характеризує рівень усвідомленості дорослим сенсу свого навчання, 

наявність / відсутність упереджених, помилкових суджень, негативних 

стереотипів, що стають психологічними бар’єрами у навчальній 

самоефективності. 2. Впевненість у власній навчальній здатності – характеризує 
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можливості підвищення власної майстерності.3. Мотиваційно-цільова 

спрямованість у навчанні –визначає рівень здатності дорослого до постановки 

задач власного розвитку та наполегливості в їх досягненні.4. Прогностично-

рефлексивна здатність до навчання –характеризує рівень розвитку здатності до 

навчальної рефлексії та прогнозування.5. Персональна відповідальність за 

навчання та розвиток – з’ясовує рівень відповідальності дорослого за результати 

свого навчання. 

Встановлено зв’язки між загальною навчальною самоефективністю 

дорослого та загальною самоефективністю особистості (шкала Р. Шварцер, 

М. Єрусалем в адаптації В. Г. Ромека) r=0,55 (при p≤0,01); між загальним 

показником навчальної самоефективності дорослого і навчальної 

самоефективності студента (методика І. І. Сняданко) r=0,67 (при p≤0,01); між 

шкалами навчальної самоефективності дорослого та мотивацією успіху або 

запобігання невдачі (методика А. А. Реана), а саме: між  шкалами «Мотиваційно-

цільова спрямованість у навчанні» (авторський опитувальник) та мотивацією 

успіху або запобігання невдачі r= 0,59 (при р≤0,01),  між шкалами «Загальний 

показник навчальної самоефективності» та «Страх невдачі – надія на  успіх» r=  

0,45 (при  р≤0,01); між шкалами «Впевненість у власній навчальній здатності» 

(авторського опитувальника) та «Впевненість у собі» (методика В. Г. Ромека) 

r= 0,58 (при  р≤0,01); між шкалами навчальної самоефективності дорослого і 

самоорганізації діяльності (методика О.  Ю. Мандрикової), а саме:між шкалами 

«Прогностично-рефлексивної здатності до навчання» та «Планування» r= 0,62 

(при р≤0,01), між шкалами «Мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні» та 

«Цілеспрямованістю» r=0,56 (при р≤0,01), між шкалами «Ціннісно-смислове 

ставлення до навчальної діяльності (освіти)» та «Самоорганізацією» r=0,54 (при 

р≤0,01), між шкалами «Загальний показник навчальної самоефективності» та 

«Загальний показник самоорганізації» r=0,56 (при р≤0,01). 

За результатами дисперсійного аналізу виявлено вікові відмінності за 

шкалами опитувальника «Навчальна самоефективність дорослих» у трьох 

вікових групах: I(25 –  34  років), II(35– 59 років),III(60 – 76 років). 

Ціннісно-смислове ставлення до навчальної діяльностіта персональна 

відповідальність за навчання і розвитокз віком зростають, 

зокрема:показникціннісного ставлення до навчання є найнижчим у групі І(30,56) 

і найвищим– у групі ІІІ (35,87)F=20,63(при p≤0,01);показник персональної 

відповідальності за навчання та розвиток зростаєз 16,6 балів у групі І до 17,85 у 

групіІІІF=3,75(при p≤0,01).Ціннісно-смисловий аспект навчання детермінується 

життєвим досвідом людини,розумінням меж своїх знань та незнань, 

внутрішньою потребою в отриманні важливих для дорослого життєвих 

компетентностей. Зростання персональної відповідальності за навчання та 

розвиток з віком обумовлено прагненням людей старшого віку за допомогою 

навчання запобігти негативнимвікових змінам, зниженню соціальної адаптації та 

посилити внутрішню пізнавальну активність. 

З віком зростає впевненість у власній навчальній здатності  у групах І 

(32,28) та ІІ (34,51), однак, з 60 років і старше (група ІІІ) вона знижується 
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(33,87)F=4,49(при p≤0,01), що підтверджено численними дослідженнями 

пізнавальних та інволюційних процесів дорослих.   

Мотиваційно-цільова спрямованість у навчанніу групах І та ІІ активно 

зростає (від 22,22 до 24,33), а у групі ІІІ  відбувається незначне її зниження  

(23,91)F=5,92(при p≤0,01).Динаміка мотиваційної структури дорослих має такі 

особливості: зовнішні навчальні мотиви (отримання диплому, кар’єрного 

зростання, авторитету,  орієнтації на успішних інших тощо) стають 

незначущими, авнутрішні мотиви –(саморозвитку, самовдосконалення, пізнання 

власних можливостей) домінантними,при цьому,досяжність найвищих 

результатів у пізнавальній діяльності втрачає актуальність. 

Прогностично-рефлексивна здатність до навчанняз вікомзмінюється, 

зокрема, зростає (з 22,42 до 25,51) у І та ІІ групах, активно знижуєтьсяу ІІІ групі 

(24,53)F=12,41(при p≤0,01). Дорослі менше приділяють уваги аналізу власних 

психічних новоутворень, що виникли у результаті навчання. 

 Вивчення розвитку навчальної самоефективності (табл. 3.) свідчить, що 

досліджувані здебільшого мають середній рівень загальної навчальної 

самоефективності та її показників. Високий рівеньзагальної НСЕ характерний 

для працівників бізнес-структур (34,21%), безробітних (28,57 %) та слухачів 

УТВ (27,50 %), низький – у студентів-заочників(34,61% ) і педагогів (17,30 %). 

        Таблиця 3. 

Розподіл  показників навчальної самоефективності за рівнями (у %) 

Шкали навчальної 

самоефективності та 

рівні 

Студенти
-

заочники 

Педагоги Працівники 

бізнес-

структур 

Безробітні Слухачі 

УТВ 

за
га

л
ь
н

а 

н
ав

ча
ль

н
а 

са
м

о
еф

ек

ти
в
н

іс
ть

 високий 1,92 5,76 34,21 28,57 27,50 

середній 63,48 76,94 63,16 71,42 67,5 

низький 34,61 17,30 2,63 - 2,50 

ц
ін

н
іс

н
о
-

см
и

сл
о
в
е 

ст
ав

л
ен

н
я
 

д
о
 н

ав
ч

ан
н

я
 

високий 7,69 5,76 18,42 17,14 34,72 

середній 69,24 88,48 78,95 77,14 65,18 

низький 23,07 5,76 2,63 5,71 - 

в
п

ев
н

ен
іс

ть
 

у
 в

л
ас

н
ій

 

н
ав

ч
ал

ь
н

ій
 

зд
ат

н
о

ст
і високий 5,76 3,84 31,57 22,85 22,5 

середній 76,53 82,30 65,80 71,44 75,0 

низький 17,69 13,84 2,63 5,71 2,50 

м
от

и
ва

ц
ій

н
о-

ц
іл

ьо
ва

 

сп
ря

м
ов

ан
іс

ть
 

у
 н

ав
ч
ан

н
і високий 1,92 1,92 36,84 25,71 2,50 

середній 78,84 88,48 63,16 74,29 85,0 

низький 19,23 9,60 - - 12,50 

п
ро

гн
ос

ти
ч-

ре
ф

ле
кс

и
вн

а 

зд
ат

н
іс

ть
 д

о
 

н
ав

ч
ан

н
я
 високий 3,84 23,07 57,89 12,85 2,5 

середній 50,67 69,54 42,11 87,15 87,5 

низький 45,38 7,69 - - 10,0 
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п
ер

со
н

ал
ь
н

а

в
ід

п
о

в
ід

ал
ь

н
іс

ть
 з

а 

н
ав

ч
ан

н
я
 високий 19,23 26,98 60,52 37,14 45,0 

середній 57,70 61,53 36,85 57,15 47,50 

низький 23,07 11,53 2,63 5,71 7,50 

 

На основі розрахункусереднього значення шкал навчальної 

самоефективності побудовано п’ять профілівгруп (рис.3), які мають умовні 

назви:«відповідальні-нерефлексивні», «відповідальні-невмотивовані», «впевнені 

– сумніваються у цінності навчання».«відповідальні– уникають довготривалого 

навчання», «аматорське непрагматичне ставлення до навчання». 

 
Примітка. Назви шкал: ціннісно-смислове ставлення до навчання (ЦССН), відчуття 

впевненості у власній навчальній здатності (ВВНЗ), мотиваційно-цільова спрямованість у 

навчанні (МЦСН), прогностично-рефлексивна здатність до навчання (ПРЗН), персональна 

відповідальність за навчання та розвиток  (ПВНР) 

Рис. 3. Профілі навчальної самоефективності дорослих 
 

Профіль навчальної самоефективності «відповідальні-нерефлексивні» 

характерний для студентів-заочників, відрізняється тим, що найвищим 

показником у ньому є почуття відповідальності за навчання та розвиток (4,56), 

найнижчим –ціннісно-смислове ставлення до навчання (4,27).Студенти-заочники 

усвідомлюють необхідність навчання (освіти), проте не аналізують самозміни, 

психічні новоутворення, що виникли у процесі навчання. 

Профіль навчальної самоефективності «відповідальні-

невмотивовані»характерний для педагогів, має найвищий показник персональної 

відповідальності за навчання і розвиток (4,30), а найнижчий – мотиваційно-

цільову спрямованість у навчанні(3,81),що означає відповідальне ставлення до 

засвоєння знань і розвитку професійних компетентностей, проте, перевтома, 
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професійні деформації, розчарування (у оплаті праці, соціальному статусі) 

знижують прагнення до постійного саморозвитку. 

Профіль навчальної самоефективності «впевнені – сумніваються у цінності 

навчання»характерний длябезробітних, має найвищий показник – впевненість у 

власній навчальній здатності (4,48), найнижчий –ціннісно-смислове ставлення до 

навчання  (4,11).Безробітні вірять у власні навчальні здібності, при цьомумають 

сумніви, що навчання зможе вирішити важливі життєві проблеми (наприклад, 

проблему працевлаштування). 

Профіль навчальної самоефективності «відповідальні – уникають 

довготривалого навчання»характерний дляпрацівників бізнес-

структур.Найвищим є показник почуття відповідальності за навчання і розвиток 

(4,56), найнижчим – ціннісно-смислове ставлення до навчання (4,27). 

Працівники бізнес-структур відповідально ставляться до процесу навчання, 

протеуникають довготривалих навчальних програм, навчання має цінність лише 

для досягнення конкретних професійних цілей. 

Профіль навчальної самоефективності«аматорське непрагматичне 

ставлення до навчання» характерний дляслухачів УТВ, відрізняється високим 

показникомціннісно-смислового ставлення до навчання(4,48), низьким – 

мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні(3,92).Слухачі УТВ 

усвідомлюють цінність знань для власного розвитку, проте результати навчання 

не мають професійного спрямування, їх досяжність не є обов’язковою. 

Визначені профілі та рівні розвитку НСЕ стали підґрунтям для розробки 

психологічної моделі та програм розвитку навчальної самоефективності 

дорослих. 

У шостому розділі– «Розвиток навчальної самоефективності 

дорослих,оцінка ефективності психологічної моделі та розвивальних 

програм»–описано психологічну технологіюрозвитку навчальної 

самоефективності дорослого та тренінгові програми, здійснено кількісний та 

якісний аналіз отриманих результатів щодо ефективності впровадження 

розробленої моделі та тренінгових програм. 

 Психолого-педагогічнамодель розвитку навчальної самоефективності 

дорослого містить: 1) психолого-педагогічні умовирозвитку навчальної 

самоефективності; 2) форми роботи; 3) блоки та технологіїрозвитку навчальної 

самоефективності (блоки: інформаційний, інструментальний та самоаналізу); 

4) психологічний супровід. 

 Психолого-педагогічна модель розвитку навчальної 

самоефективностідорослого ґрунтується на акмеологічному, системному, 

суб’єктно-діяльнісномута компетентнісному підходах; спирається на принципи: 

безпеки та поваги до освітніх інтересів і потреб; самодетермінації,діалогічності 

та партнерського спілкування. 

 Розвиток навчальної самоефективності дорослих відбувається за таких 

психолого-педагогічних умов:індивідуалізації навчального процесу;створення 

атмосфери взаємоповаги, довіри між учасниками навчального процесу; свободи 

вибору змісту освіти, форм та методів навчання;актуалізації потреби дорослих в 
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ефективному управлінні власною освітою; застосування методів і технік 

розвитку особистості, серед яких найбільш дієвими є тренінги, активні та 

інтерактивні психологічні вправи. 

 Психолого-педагогічна модель розвитку навчальної 

самоефективностідорослого містить комплекс взаємопов’язаних заходів, що 

проводяться з дорослими тапедагогами, які навчають дорослих. 

Робота з розвитку навчальної самоефективності дорослих здійснюєтьсяу два 

етапи залежно від форми роботи (спецкурс, тренінги): у студентів –спецкурс 

«Психологічні основи навчальної самоефективності особистості», соціально-

психологічнийтренінг«Навчальна самоефективність студента – чинник 

майбутньої професійної самореалізації»; у педагогів – спецкурс «Навчальна 

самоефективністьпедагога –складова професійної майстерності», соціально-

психологічний тренінг «Розвиток навчальної самоефективностіпедагога»; у 

працівників бізнес-структур – семінар-тренінг «Навчальна 

самоефективністьперсоналу –  необхідна умова компанії, що самонавчається і 

здійснює саморозвиток»; у безробітних – семінар-тренінг «Роль навчальної 

самоефективностіособистості у розвитку професійних компетентностей, 

затребуваних на сучасному ринку праці»;у слухачів УТВ – семінар-тренінг 

«Розвиток навчальної самоефективності людей старшого віку». 

 Спецкурс та соціально-психологічний тренінг (семінар-тренінг)містять 

теми, які розкриваються у блоках: 1) інформаційному – створення 

комунікативного простору для обговоренняфеномену навчальної 

самоефективності,  його ролі у навчанні та успішній самореалізації особистості; 

2) інструментальному – застосування методів та технікрозвитку навчальної 

самоефективності; 3) самоаналізу – рефлексивна фіксація психічних 

новоутворень, що відбулися у процесі виконання вправ (в усній або письмовій 

формі самозвіту). 

 Психологічний супровід розвитку навчальної самоефективності дорослих 

реалізується шляхом: 1)  діагностики, яка дозволяє протягом навчання виявляти 

особистісні обмеження, що впливають на навчальну самоефективність; 

2) консультування, яке спрямовує дорослих на ефективну самоосвіту впродовж 

життя;3) проведення корекційних та розвивальних заходів. 

У формувальному експериментівзяли участь 210 осіб: студенти-заочники 

експериментальної (ЕГ)і  контрольної (КГ) груп по 23 особи;педагогиЕГ і КГ по 

26 осіб;працівники бізнес-структур ЕГ і КГ  по 19 осіб;безробітніЕГ і КГ по 16 

осіб; слухачіУніверситету третього віку ЕГ і КГ по 21 особі. 

Встановлено, що показники навчальної самоефективності досліджуваних 

експериментальної та контрольної груп до проведення формувального 

експерименту не відрізнялися (за t-критерієм Стьюдента). 

Порівняльний аналіз показників розвитку навчальної самоефективності ЕГ 

дорослих до та після експерименту свідчить: 1) у студентів-заочників найбільш 

суттєві зміни відбулися за показниками: мотиваційно-цільової спрямованості у 

навчанні,кількість респондентів з високим рівнем зросла на 34,78  % (φ*=3,16 

при p≤0,01), впевненості у навчальній здатності та персональна відповідальність 
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за навчання –  на 30,43 %,(φ*=2,85 при p≤0,01), найменші зміни спостерігаються 

за показниками:ціннісно-смислового ставлення до навчання та прогностично-

рефлексивної здатності – на 26,08 % (φ*=2,55 при p≤0,01);2) у педагогів за 

показникоммотиваційно-цільової спрямованості у навчанні кількість 

досліджуванних з високим рівнем зросла на 34,61 % (φ*=3,11 при p≤0,01), 

ціннісно-смислового ставлення до навчання,впевненості у навчальній здатності 

та персональна відповідальність за навчання –на 26,92 % (φ*=2,82 при 

p≤0,01),найменші зміни відбулися за показником прогностично-рефлексивної 

здатності до навчання – на 23,07 % (φ*=2,51 при p≤0,01); 3) у працівників бізнес-

структур за показниками впевненості у навчальній здатності та персональної 

відповідальності за навчання кількість осіб з високим рівнем зросла на 36,84 % 

(φ*=2,93 при p≤0,01), найменші зміни спостерігаються за показникамиціннісно-

смислового ставлення до навчання та прогностично-рефлексивної здатності до 

навчання –на 21,05 % (φ*=1,92 при p≤0,05);4)у безробітних найбільш суттєві 

зміни відбулися за показниками: впевненості у навчальній здатності кількість 

досліджуваних з високим рівнем зросла на 56,25 %(φ*=3,72 при p≤0,01), 

мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні – на 37,5 % (φ*=2,66 при p≤0,01), 

найменші зміни – за показником ціннісно-смислового ставлення до навчання –на 

25,0 % (φ*=2,29 при p≤0,01); 5)у слухачів УТВ найбільші зміни відбулися за 

показником прогностично-рефлексивної здатності до навчання,кількість 

досліджуваних з високим рівнем зросла на 38,09 % (φ*=3,19 при p≤0,01), 

найменші – за показником мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні – на 

28,57 % (φ*=2,56 при p≤0,01). 

Порівняльний аналізсереднього значення показника загальної навчальної 

самоефективностів ЕГ до тапісляексперименту (табл. 4), свідчить про суттєві 

зміни у навальній самоефективності. 

        Таблиця 4. 

Порівняльний аналізсереднього значення показника загальної 

навчальної самоефективності  в ЕГ до та після  формувального 

експерименту (у балах) 

Примітка: **P≤0,01 – ступень достовірності різниці за t-критеріюСтьюдента 

*P≤0,05;– ступень достовірності різниці за t-критеріюСтьюдента 

 

Групи 
дорослих 

Зріз 1 Зріз 2 t 

Студенти-заочники n =23 122,68 
+15,47 

188,16 
+6,52 

4,71** 

Педагоги  n =26 128,61 
+8,70 

174,31 
+6,83 

3,74* 

Працівники бізнес-структур n=19 141,83 
+8,01 

164,04 
+7,11 

2,77* 
 

Безробітні n=16 134,62 
+8,84 

161,81 
+6,96 

2,42* 

Слухачі УТВ n=21 134,28 
+13,55 

164.84 
+6,13 

2,05* 
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Метод парних порівнянь за t-критерієм Стьюдента виявив відмінності між  

показниками загальної навчальної самоефективності в експериментальних 

групахдо та після впровадження формувального експерименту.В 

експериментальних групах після формувального експерименту відбулося 

значуще підвищеннязагальної навчальної самоефективності, а саме: у студентів 

(t =4,37 при p≤0,01), у педагогів (t =3,74 при p≤0,05), у працівників бізнес-

структур (t =2,77 при p≤0,05), у безробітних (t =2,42 при p≤0,05), у слухачів УТВ 

(t =2,05 при p≤0,05). 

У контрольних групах достовірних змін до і після експерименту не 

встановлено. 

Результати, отримані після апробації моделі,свідчать про доцільність її 

впровадження у практикуорганізації навчальної діяльності дорослих  з метою їх 

самовдосконалення та самореалізації у життєвому просторі особистості. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та 

емпіричне дослідження навчальної самоефективності дорослихв умовах 

неперервної освіти, що дає підстави зробити таківисновки: 

1. У результаті теоретичного аналізу з’ясовано, що феномен 

самоефективності розробляється в різних наукових галузях, має подібні 

характеристики та зв'язок з поняттями самооцінки, 

самоактуалізації,самореалізації, продуктивності, компетентності, позитивного 

мислення та ін.,активно досліджується сучасними зарубіжними та вітчизняними 

вченими; дефініції цього поняття на сьогодні є нечітко визначеними.  

2. Навчальна самоефективність дорослого є одним з видів 

самоефективності особистості. Це стійкий конструкт самосвідомості, що 

характеризує сформоване суб’єктивне судження про власну здатність 

актуалізувати внутрішній потенціал для самостійного, активного, продуктивного 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності та досягнення особистісно-

значущого освітнього результату. Навчальна самоефективність дорослого 

визначається як рефлексивний зв'язок між власною навчальною активністю 

(навчальними діями) і особистісними змінами (розвитком), що відбулися у 

процесі навчання. Умовою виникнення навчальної самоефективності (Я-

ефективний у навчанні) є потреба дорослого у самозміненні, самовдосконаленні 

через навчання. Навчальна самоефективність характеризується суб’єктивним 

очікуванням успіху, сприяє перетворенню дорослого на суб’єкта власного 

розвитку, що здатний ефективно застосовувати навчальні компетентності для 

розв’язання особистісних та професійних задач. Завдяки навчальній 

самоефективності освітня діяльність стає самодетермінованою, самокерованою. 

 3.  У результаті емпіричного дослідження навчальної самоефективності 

уточнено та встановлено, що у свідомості дорослого трансформуються: 

мотиваційний та цільовий компоненти в цілісну мотиваційно-цільову 

спрямованість на навчання (відбувається зсув мотиву на мету); смисловий– у 

ціннісно-смислове ставлення до навчання (поєднуються смисл навчальної 

діяльності та цінність самозмінення через навчання), прогностичний –у 
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прогностично-рефлексивну здатність до навчання. Особливого значення набуває 

персональна відповідальність дорослого за навчання та розвиток, яка детермінує 

вольову саморегуляцію. 

Провідними функціяминавчальної самоефективності є:а) оцінна (полягає  в 

оцінці особою значущості навчання для власної життєдіяльності),  б)  

аналітична(забезпечує усвідомлення внутрішніх та зовнішніх ресурсів для 

успішного досягнення навчальної мети), в) самопідтримки (сприяє оптимізації 

емоційного стану особистості у подоланні дисонансу між наявними навчальними 

потребами й суб’єктивними бар’єрами, що можуть виникнути у процесі 

передбачення наслідків навчальних дій),г) самоуправління(за допомогою 

вольового процесу, забезпечує активністьдорослого у виконанні навчальних дій). 

Психологічними механізмами, що забезпечують утворення 

конструктунавчальної самоефективностіі дозволяють особистості оптимально 

функціонувати в нових навчальних ситуаціях є механізми рефлексії та 

самоідентифікації  особистості як суб’єкта навчання. 

 З’ясовано, що навчальна самоефективність дорослого має два види: 1)  в 

освоєнні принципово нового (практик, сфер діяльності, знань) – впевненість у 

здатності ефективно засвоювати нову діяльність або нові знання; 2) у підвищенні 

майстерності (самовдосконаленні), наявних практичних знань і вмінь – 

впевненість у власних можливостях постійно самовдосконалювати набуту 

майстерність, покращувати і нарощувати набуті у процесі життєдіяльності 

компетентності. 

4. Встановлено, що навчальна самоефективність дорослих детермінована 

двома групами чинників, соціальними і психологічними. Соціальні чинники, 

пов’язані з розв’язанням соціально-економічних та професійних задач 

життєдіяльності, можливістю вільного вибору форм і змісту навчання; 

психологічні – з успішним навчальним досвідом особистості, наявністю 

навчальних компетентностей, прагненням до саморозвитку. 

З’ясовано психологічні особливості функціонування навчальної 

самоефективності дорослих: 1) у більшості дорослих переважають професійні та 

прагматичні смисли навчання; 2) особистісні смисли мають першочергове 

значення лише для слухачів УТВ); 3) у студентів-заочників і безробітних 

переважають зовнішні критерії оцінки навчальної успішності, а у слухачів 

університету третього віку, педагогів, працівників бізнес-структур  – внутрішні; 

4) негативно впливають на навчальну самоефективність дорослих психологічні 

бар’єри:мотиваційні (відсутність інтересу до навчальної діяльності), 

інтелектуальні (помилкові та упереджені судження), поведінкові (проблеми з 

самоорганізацією), емоційні (страхи), вікові; 5)  потреба в навчанні і 

саморозвитку у дорослих не є постійною та залежить від індивідуальних 

особливостей, вимог професійної діяльності, життєвих ситуацій тощо. 

5. Розроблено та стандартизовано психодігностичнийінструментарій: 

авторський опитувальник «Навчальна самоефективність дорослого» для 

дослідження структури та рівнів навчальної самоефективності  різних категорій 

дорослих. Виявлено значущі кореляційні зв’язки між загальною навчальною 
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самоефективністю дорослогота мотивацією успіху (або запобігання невдачі), 

відчуттям впевненості у собі, соціальної сміливості, ініціативи у соціальних 

контактах, самоорганізації діяльності. 

Встановлено значущий вплив віку на показники навчальної 

самоефективності дорослого: ціннісно-смислове ставлення до навчальної 

діяльності, персональна відповідальність за навчання і розвиток з віком 

зростають, а впевненість у власній навчальній здатності, мотиваційно-цільова 

спрямованість у навчанні, прогностично-рефлексивна здатність до навчання з 25 

до 59 років зростають,  з 60 років і старше –знижуються. 

6. З’ясовано п’ять профілів груп дорослих за показниками навчальної 

самоефективності: 1) «відповідальні-нерефлексивні»– усвідомлюють 

необхідність навчання, протене аналізують самозмінення, психічні 

новоутворення, що відбулися у процесі навчання(цей профіль переважно є 

характерним для студентів-заочників); 2) «відповідальні-невмотивовані»– 

відповідально ставляться до засвоєння знань, розвитку професійних 

компетентностей, проте перевтома, професійні  деформації, знижують прагнення 

до постійного саморозвитку(цей профіль переважно є характерним для 

педагогів); 3) «впевнені  – сумніваються у цінності навчання»– вірять у власні 

навчальні здібності, при цьому мають сумніви, що навчання зможе вирішити 

важливі життєві проблеми(цей профіль переважно є характерним для 

безробітних);4) «відповідальні – уникають довготривалого навчання»–

відповідально ставляться до процесу навчання, проте уникають довготривалих 

навчальних програм (цей профіль переважно є характерним дляпрацівників 

бізнес-структур);5) «аматорське непрагматичне ставлення до навчання»–

усвідомлюють цінність знань для власного розвитку, проте результати навчання 

не мають професійного спрямування, їх досяжність не є обов’язковою(цей 

профіль переважно є характерним дляслухачів УТВ). 

 7. Розроблено та експериментально перевірено психолого-педагогічну  

технологію розвитку навчальної самоефективності дорослих в умовах 

формальної і неформальної освіти, яка містить систему  спецкурсів, тренінгових 

програм та технік особистісного зростання. Теоретичним підґрунтям психолого-

педагогічної  моделі визначено інтеграцію акмеологічного, системного, 

суб’єктно-діяльнісного та компетентнісного підходів. 

Встановлено, що психолого-педагогічними умовами розвиткунавчальної 

самоефективності дорослихє:свобода вибору форм і змісту освіти; актуалізація 

потреби дорослих в ефективному управлінні власною освітою;індивідуалізація 

навчального процесу;створення атмосфери взаємоповаги, довіри між учасниками 

навчального процесу.Спецкурси та тренінгові програми орієнтовані на розвиток 

структурних компонентів навчальної самоефективності (ціннісно-смислового, 

мотиваційно-цільового, самооцінного, прогностично-

рефлексивного,персональної відповідальності), складаються з тем, що 

містятьблоки: інформаційний,інструментальний та самоаналізу.Психологічний 

супровід дозволяє впродовж навчання виявляти особистісні бар’єри, що 

впливають на навчальну самоефективність та здійснити їх корекцію. 
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Перспектива подальших досліджень полягає у розробці теоретико-

методологічних засад розвитку навчальної самоефективності дорослого в умовах 

інформальної освіти,побудові цілісного уявлення про становлення навчальної 

самоефективності особистості в онтогенезі, професіогенезі,з’ясуваннігендерного 

аспекту навчальної самоефективності,кроскультурних 

відмінностей,взаємозв’язку навчальної самоефективності та інших видів 

самоефективності особистості,впливунавчальної самоефективності на 

життєдіяльністьта життєтворчість людини.Крім того, потребують подальшої 

розробки та апробації психодіагностичні методикидослідженнянавчальної 

самоефективностідорослих та інших вікових категорій, а також створення 

програмїї розвитку. 
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Окрім того, окремі положення дисертації відображено у 15 тезах доповідей на 

наукових конференціях (загальним обсягом 4,2 д.а.). 

 

Гальцева Т.О.Психологічні засади навчальної самоефективності 

дорослих в умовах неперервної освіти. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.07 –педагогічна та вікова психологія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне та емпіричне дослідження 

навчальної самоефективності дорослих в умовах неперервної освіти. 

На теоретичному та методологічному рівнях обґрунтовано концептуальні 

основи навчальної самоефективності, які дозволяють сформувати цілісне 

психологічне уявлення про феномен. 

Розроблено структурно-функціональну модель навчальної 

самоефективності дорослого, що містить компоненти: ціннісно-смислового 

ставлення до навчання, мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні, 

впевненості у власній навчальній здатності, прогностично-

рефлексивноїздатності до навчання,персональної відповідальності за навчання та 

розвиток. 

З’ясовано, щоу структурі Я-концепції, в підструктурі Я-ефективне, 

функціонують два види навчальної самоефективності дорослого: 1)  в освоєнні 

принципово нового (практик, сфер діяльності, знань) – впевненість у здатності 

ефективно засвоювати нову діяльність або нові знання; 2) у підвищенні 

майстерності (самовдосконаленні) наявних практичних знань і вмінь –  

впевненість у власних можливостях постійно самовдосконалювати набуту 

майстерність, покращувати і нарощувати набуті у процесі діяльності 

компетентності. 

Визначено чинники, що детермінують навчальну самоефективність дорослих,та 

побудованопрофілі дорослих за показниками навчальної самоефективності. 

Розроблено та апробовано технологію розвитку навчальної самоефективності 

дорослого, яка містить систему  спецкурсів, тренінгових програм та технік 

особистісного зростання та побудована на засадах інтеграціїакмеологічного,  

системного, суб’єктно-діяльнісного та компетентнісного підходів. 

Ключові слова:навчальна самоефективність дорослого, освіта впродовж 

життя, життєві смисли навчання, мотивація навчання,  цілепокладання, 

рефлексія, психічні новоутворення, самозмінювання особистості, «Я-

ефективне», «Я-концепція». 
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В диссертационной работе осуществлено теоретическое и эмпирическое 

исследование учебной самоэффективности взрослых в условиях непрерывного 

образования. 

 На теоретическом и методологическом уровнях обоснованы 

концептуальные основы учебной самоэффективности, которые позволяют 

сформировать целостное психологическое представление о феномене. Учебная 

самоэффективность взрослого рассматривается как конструкт самосознания, 

характеризующий сформированное субъективное суждение о собственной 

способности актуализировать внутренний потенциал для самостоятельного, 

активного, продуктивного осуществления учебно-познавательной деятельности 

и достижения личностнозначимого результата. 

 Учебная самоэффективность взрослого позволяет установить рефлексивную 

связь между собственной учебной активностью (учебными действиями) и 

личностными изменениями (развитием), произошедшие в процессе обучения. 

Условием возникновения учебной самоэффективности (Я-эффективное в 

обучении) выступает потребность взрослого в самоизменении, 

самосовершенствовании через обучение. 

 Разработана структурно-функциональная модель учебной 

самоэффективности взрослого, содержащая такие компоненты: 1) ценностно-

смысловой (ценностное отношение к образованию, готовность решать 

личностные и профессиональные проблемы через обучение) 2) самооценочный 

(субъективная убежденность личности в собственной результативности, учебной 

способности решать определенный класс учебных задач); 3)мотивационно-

целевой (активизация внутренних и внешних ресурсов для достижения 

личностно значимой учебной цели); 4) прогностично-рефлексивный (прогноз 

учебного результата и качественных личностных изменений, происходящих  в 

процессе обучения); 5) персональной ответственности за обучение и развитие. 

Определеныфункции учебной самоэффективности: а) оценочная 

(заключается в оценке личностью значимости обучения для собственной 

жизнедеятельности), б) аналитическая (осознаниевнутренних и внешних 

ресурсов для успешного достижения учебной цели), в) самомотивации и 

самоподдержки (способствует оптимизации эмоционального состояния 

личности, в преодолении диссонанса между имеющимися учебными 

потребностями и страхами, которые могут возникнуть в процессе предвидения 

последствий учебных действий), г) саморегуляции исамоуправления (с 

помощьюволевых процессов, способствует учебной активности личности). 

 Показано, что психологическими механизмами учебной самоэффективности 

выступают рефлексия и самоидентификация личности как субъекта обучения. 

 Установлено, что учебная самоэффективность взрослого имеет два вида: 1) 

в освоении принципиально нового (практик, сфер деятельности, знаний) – 

уверенность в способности эффективно усваивать новую деятельность или 

новые знания; 2) в повышении мастерства (самосовершенствовании) имеющихся 

практических знаний и умений – уверенность в собственных возможностях 
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постоянно совершенствовать свое мастерство, улучшать и наращивать 

компетентности, приобретенные в процессе жизнедеятельности.  

 Определены факторы, детерминирующие учебную самоэффективность 

взрослых: социальные, связанные с решением социально-экономических и 

профессиональных задач жизнедеятельности, возможностью свободного выбора 

форм и содержания обучения; психологические – с наличием успешного 

учебного опыта, учебных компетентностей, стремления к саморазвитию. 

 Учебная самоэффективность взрослого формируется в онтогенезе. 

Становление ее происходит в дошкольном, младшем школьном, подростковом и 

юношеском возрасте. Важным условием развития учебной самоэффективности 

является привлечение взрослого к системе непрерывного образования. 

 Разработан и стандартизирован авторский опросник «Учебная 

самоэффективность взрослого» для исследования структуры и уровней учебной 

самоэффективности различных категорий взрослых. Установлено влияние 

возраста на показатели учебной самоэффективности взрослого. 

 Построены профили разных категорий взрослых по показателям учебной 

самоэффективности, условно названные: «ответственные–нерефлексивные»–

этотпрофильхарактерный для студентов-заочников; «ответственные– 

немотивированные»–этот профиль характерный для педагогов; «уверенные – 

сомневающиеся в ценности обучения» – этот профиль характерный для 

безработных; «ответственные – избегающие длительного обучения»– этот 

профиль характерный для работников бизнес-структур; «аматорское не 

прагматичное отношение к учебе»– этот профиль характерный для слушателей 

УТВ. 

 Построена и экспериментально проверена психолого-

педагогическаямодель развития учебной самоэффективности взрослых в 

условиях формального и неформального образования, содержащая систему 

спецкурсов, тренинговых программ и техник личностного роста для субъектов 

обучения, а также рекомендации для педагогов, которые обучают взрослых. 

 Теоретическим основанием психолого-педагогической модели стала 

интеграцияакмеологического, системного, субъектно-деятельностного и 

компетентностного подходов.  

 Ключевые слова:учебная самоэффективность взрослого, непрерывное 

образование, жизненные смыслы обучение, мотивация обучения, целеполагание, 

рефлексия, психические новообразования, самоизменение личности, «Я-

эффективное», «Я-концепция». 
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 In the dissertation work the theoretical and empirical research of educational 

self-efficiency of adults in the conditions of continuous education is carried out. 

 Theoretical and methodological levels substantiate the conceptual foundations of 

educational self-efficacy, which allow forming a coherent psychological presentation 

about the phenomenon. 

 Structural-functional model of educational self-efficacy of an adult that contains 

the components is developed: value-semantic attitude to learning, motivation-target 

orientation in teaching, confidence in own educational ability, prognostic-reflexive 

ability to study, personal responsibility for training and development. 

 It is revealed that in the structure of the I-concept, in the I-efficient substructure, 

two types of educational self-efficacy of an adult function are functioning: 1) in 

mastering fundamentally new (practices, spheres of activity, knowledge) – confidence 

in the ability to effectively master new activities or new knowledge; 2) in the increased 

skill (self-improvement) of available practical knowledge and skills – the confidence 

in their own abilities to constantly self-improvement acquired skills, improve and build 

up acquired in the process of competence. 

 The factors that determine the educational self-efficacy of adults, the 

constructed profiles of adults according to the indicators of training self-efficacy are 

determined. 

The technology of development of adult self-efficacy training, which contains a 

system of special courses, training programs and techniques of personal growth, is 

developed and tested, and is based on the principles of integration of acmeological, 

systemic, subject-activity and competence approaches. 

 Key words: adult self-efficacy training, life-long education, life-style meanings 

of learning, motivation of training, goal-setting, reflection, psychological neoplasms, 

self-change of personality, "I-effective", "I-concept". 

 

 


