
Київський національний університет іміні Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

 Кваліфікаційна наукова праця  

на правах рукопису 

 

 

 

ГАЛЬЦЕВА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА 

 

 

                              УДК 159.9: 374.7 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ  

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАЛЬНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ 

ДОРОСЛИХ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  

 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія 

 
 

 Подається на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук  

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело  

__________________Т. О. Гальцева 

 

Науковий консультант:           Швалб Юрій Михайлович,  

доктор психологічних наук,  професор 

 

 

 

Київ – 2019 



2 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Гальцева Т.О. Психологічні засади навчальної самоефективності 

дорослих в умовах неперервної освіти. –  Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

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.  

Навчальна самоефективність дорослого розглядається як 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 результату. Навчальна самоефективність 

дорослого дозволяє встановити рефлексивний зв'язок між власною навчальною 

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

відбулися у процесі навчання. 

Навчальна самоефективність дорослого визначає якісні особистісні зміни, 

які 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. Завдяки навчальній 

самоефективності освітня діяльність стає самодетермінованою, самокерованою. 

З’ясовано, що у структурі Я-концепції, в підструктурі Я-ефективне,  

функціонують два види навчальної самоефективності дорослого: 1)  в освоєнні 
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принципово нового (практик, сфер діяльності, знань) – впевненість у здатності 

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

майстерності (самовдосконаленні) наявних практичних знань і вмінь –  

впевненість у власних можливостях постійно самовдосконалювати набуту 

майстерність, покращувати і нарощувати набуті у процесі діяльності 

компетентності. 

 Виокремлені функції навчальної самоефективності: а) оцінна – оцінка 

особою значущості навчання для власної  життєдіяльності;  б) аналітична – 

аналіз і оцінка 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. 

 Психологічними механізмами, що забезпечують утворення конструкту 

навчальної самоефективності є рефлексія та самоідентифікація  особистості як 

суб’єкта навчання. 

  Визначені чинники, що детермінують навчальну самоефективність дорослих, 

зокрема, психологічні (потреби: пізнавальні, у досягненні успіху, самореалізації; 

цінності: самозмінювання, освіти; психологічна зрілість індивіда); соціальні 

(макросоціальні: суспільні цінності, культура, освітні стандарти; мікросоціальні: 

родина, навчальна група, педагогічний або професійний колектив). 

З’ясовано, що навчальна самоефективність дорослого формується в 

онтогенезе.  Становлення її відбувається у дошкільному, молодшому 

шкільному, підлітковому та юнацькому віці. Важливою умовою  розвитку 

навчальної  самоефективності є залучення дорослого до системи неперервної 

освіти 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у тому, що:  

–  вперше:  



4 
 

- обґрунтовано теоретичні та методологічні основи навчальної 

самоефективності дорослого  як конструкту самосвідомості, розкрито 

його роль у навчальній успішності дорослого та особливості 

функціонування у різних категорій дорослих;  

- розроблено та обґрунтовано структурно-функціональну модель 

навчальної самоефективності дорослого, що містить компоненти: 

ціннісно-смисловий, самооцінний, мотиваційно-цільовий, прогностично-

рефлексивний, персональної відповідальності 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) 

та психологічних 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-смислове ставлення 

до навчальної діяльності»,  «впевненість у власній навчальній здатності» 

«мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні», «прогностично-

рефлексивна здатність до навчання», «персональна  відповідальність за 

навчання та розвиток»; 
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- показано наявність стійких особливостей структури навчальної 

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 про змістовні та функціональні характеристики  навчальної 

самоефективності дорослого, психологічний зміст понять 

«самоефективність особистості», «навчальна самоефективність суб’єкта 

навчання»; 

- концептуальні положення педагогічної та вікової психології щодо 

функціонування навчальної самоефективності дорослого, психолого-

педагогічних умов її розвитку;  

- набули подальшого розвитку:  

уявлення про зміст навчальних компетентностей дорослого в умовах 

неперервної освіти, зокрема, тих, які пов’язані з навчальним цілепокладанням, 

самоуправлінням у навчальній  діяльності,  управлінням інформацією, 

емоційними станами у процесі навчання, самоаналізом навчальної діяльності та 

її результату, особистісним самовдосконаленням 

Практична значущість результатів дослідження полягає у можливості їх 

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. 
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Результати дослідження та рекомендації можуть бути корисними в діяльності 

психологічних служб закладів вищої освіти. 

Розвиток навчальної самоефективності дорослих відбувається за таких 

психолого-педагогічних умов: індивідуалізації навчального процесу; створення 

атмосфери взаємоповаги, довіри між учасниками навчального процес; свободи 

вибору змісту освіти, форм та методів навчання; актуалізації потреби дорослих 

в ефективному управлінні власною освітою; застосування методів і технік 

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

інтерактивні психологічні вправи. 

Результати, отримані в процесі апробації психолого-педагогічної моделі 

розвитку навчальної самоефективності дорослих доводять її ефективність. 

Ключові слова: навчальної самоефективності дорослого, освіта упродовж 

життя, життєві смисли навчання, мотивація навчання,  цілепокладання, 

рефлексія, психічні новоутворення, самозмінювання особистості, «Я-

ефективне», «Я-концепція». 

 

 SUMMARY 

 Galtseva T.O. Рsychological principles of adults’ educational self-efficacy 

in the context of lifelong learning. – On the right of manuscript. 

 The dissertation thesis for the Doctor degree of psychological sciences, 

speciality 19.00.07 – Educational and Developmental Psychology. – Taras  

Shevchenko  National University of Kyiv оf the MES of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

 The dissertation thesis is devoted to the psychological principles of adults’ 

educational self-efficacy in the context of lifelong learning on the basis of theoretical 

and empirical research. 

The educational self-efficacy of adults is regarded as a stable construct of self-

consciousness, which is characterized by the formed subjective judgment of a 

personality’s ability to actualize the internal potential for the independent, active, 

productive implementation of the educational and cognitive activity to achieve 

significant results. The educational self-efficacy of adults is responsible for 
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establishing a reflexive ties between the personal learning activity (learning actions) 

and personal changes (development) that took place in the learning process. 

The adults’ educational self-efficacy determines the qualitative personal 

changes that have taken place in the process of learning, characterizes a person as a 

subject of his/her own development, is capable of applying educational competencies 

to solve the professional and personal problems. The reason for nurturing the learning 

self-efficacy is the person’s dissatisfaction with his/her current level of development, 

the need for self-solution of life problems. Thanks to such a personal characteristic as 

the educational self-efficacy the educational activity turns into self-determined, self-

directed one.  

It is revealed that there are two types of the adults’ educational self-efficacy that 

exist in the structure of Self-concept and in the substructure of Self-efficacy. These 

two types are the following: 1) mastering absolutely new information (practices, 

spheres of activity, knowledge) – this is a person’s confidence in the ability to master 

new activities or new knowledge in the most effective way; 2)  the improvement of 

available practical knowledge and skills (self-improvement) – a person’s confidence 

in his/her own ability to constant self-improvement of acquired skills, gaining new 

competences in the process of learning. 

The functions of the educational self-efficacy are the following: a) an evaluative 

function – a person’s assessment of the importance of learning for his/her own life; b) 

an analytical function – the analysis and evaluation of the person’s internal and 

external opportunities for achieving success in education; c) a function of self-support 

– an optimization of the emotional state of the individual by overcoming the 

dissonance between the existing learning needs and the fears that might appear in the 

process of predicting by a person of his/her educational actions results; d) a function 

of self-management, which is connected with the willingness process and activity of 

the individual in educational actions fulfillment. 

The learners’ reflections and self-identification are the psychological mechanisms that 

ensure the formation of the educational self-efficacy construct. The factors that have a 

significant impact on the adults’ educational self-efficacy are psychological and social ones. 
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The needs and values, i.e. cognitive needs, needs in the success achievement and self-

realization and values of self-improvement, education, psychological maturity of a 

personality are distinguished among psychological determinants. The social factors (macro-

social: social values, culture, educational standards, micro-social: family, educational group, 

pedagogical or professional groups) are determined. 

The adults’ educational self-efficacy is proved to be formed in ontogenesis. Its 

formation started in preschool, junior school, adolescence and youth. An important 

factor for the educational self-efficacy development is the involvement of an adult in 

the system of lifelong learning. 

The scientific novelty and theoretical significance of the research are the 

following: 

– for the first time: 

– the theoretical and methodological foundations of the adults’ educational self-

efficacy as a construct of self-consciousness are grounded, the role of 

educational self-efficacy in the adults’ educational achievement is revealed; 

– the structural and functional model of the adults’ self-efficacy is created. This 

model consists of the following components: a value-semantic component, a self-

esteem component, a motivational component, a prognostic-reflexive component, a 

personal responsibility component for the results in education; 

– the psychological peculiarities of adults’ learning activity are determined.  The 

types of adults’ learning activity are distinguished.  

– it is proved that the adults’ educational self-efficacy is a stable construct of 

self-consciousness (Self-image), in which  a person’s reflection about his/her own 

ability to self-change by means of education is defined. The system of social factors 

(social requirements to the person, the organization of the educational process, ability 

to choose the content and forms of learning) and psychological factors (need for 

knowledge, the value of education, the person’s psychological maturity, the desire for 

self-movement and self-change throughout the life) is defined; 

– the psychodiagnostic tools for the study of the structure and levels of the 

adults’ self-efficacy have been developed and standardized. There are five scales in 
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the psychodiagnostic tools: "The valuable and semantic attitude to the educational 

activity", "Self-confidence in self-learning ability", "Motivation and goal orientation 

in learning", "A prognostic-reflexive learning ability", "A personal responsibility for 

learning and development "; 

– the stable features in the structure of the adults’ self-efficacy were shown. The 

five categories of adults who were enrolled in the system of lifelong learning were 

distinguished; 

– the psychological and pedagogical technology of the educational self-efficacy 

development in different categories of adults are tested. This technology consists of 

the system of special courses, training programs and personal growth techniques; 

– The statements were made more profound and expanded about:  

– representation of the meaningful and functional characteristics of the adults’ 

educational self-efficacy, the psychological content of such notions as "Self-efficacy 

of the individual" and "the educational self-efficacy of learners"; 

– conceptual principles of Educational and Developmental Psychology as to the 

function of educational self-efficacy in adults, psychological and pedagogical 

conditions of their development; 

– The following statements were further developed: 

– an idea of the content of adults’ competencies in lifelong learning, in particular 

those characteristics that related to the learning placement, self-management in 

learning activity, information management, emotional states in the process of 

learning, self-analysis of learning activity and its results as well as personal self-

improvement. 

  The practical value of this study is the possibility of implementing the research 

results in psychological and diagnostic, counselling, and educational adults’ activity 

for improving the academic performance and professionalism of future specialists: 

lifelong education academies and institutes of postgraduate education – for forming 

readiness for effective self-education, stimulating self-development of teachers; 

training centers of business organizations during training sessions on personnel 

development; state employment centers – to increase the ability of the unemployed to 
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work effectively; "The third Generation Universities" – for the effective organization 

of training programmes for elderly people. 

Research results and recommendations can be used in work of the 

psychological and social services as well as Universities. 

The development of adults’ self-efficacy occurs when the following 

psychological and pedagogical characteristics have been created, i.e. the 

individualization of the educational process; the creating of the atmosphere of mutual 

respect, the trust among participants in the educational process; the freedom to 

choose the content of education, forms and methods of learning; to update the needs 

of adults in the effective management of their own education; the application of 

methods and techniques of personality development. The training programmes, active 

and interactive psychological exercises are the most effective methods of personality 

development. 

It has been found that the results obtained in the process of testing of the 

psychological and pedagogical model of the adults’ self-efficacy development proved 

its effectiveness. 

Key words: adults’ educational self-efficacy, life-long learning, the life 

meanings of learning, motivation of learning, goal-setting, reflection, mental growth, 

self-change of personality, "Self-efficacy", "Self-concept". 
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20 
 

− МЦСН – мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні; 

− ПРЗН – прогностично-рефлексивна здатність до навчання; 

− ПВНР – персональна відповідальність за навчання та розвиток 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 

Актуальність дослідження. Соціально-економічні, демографічні,  

соціокультурні зміни, що відбуваються у суспільстві, розвиток інформаційних 

технологій, суттєве збільшення міжкультурних відносин викликають 

необхідність у постійному поповненні й оновленні знань дорослої людини, 

оволодінні новими видами діяльності, в тому числі професійними. 

Будучи важливим чинником впливу на життєдіяльність, освіта набуває 

характеру неперервного процесу, що потребує від особистості постійного 

саморозвитку, самовдосконалення впродовж життя. Неперервна освіта стає 
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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.  
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Розробка проблеми самоефективності здійснюється зарубіжними та 

вітчизняними дослідниками, зокрема, з’ясовуються теоретичні 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-концепцією та її складовими (Н. Бранден, 

О. В. Киричук, О. Н. Молчанова, О. О. Мітіцина, Д. Несдел, Р. С. Пантілєєв, 

К. Пинтер);  процесами саморегуляції (Д. О. Леонтьєв); проактивним копінгом 

(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: 
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- 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 суспільства у високопродуктивних спеціалістах, 

які здатні коректно оцінювати власні можливості, ефективно реалізовувати їх у 

життєдіяльності та наявністю психолого-педагогічних технологій навчання, 

перенавчання впродовж життя; 

- між традиційним зовнішнім оцінюванням навчальної успішності суб’єкта 

та необхідністю переорієнтації сучасної системи освіти на врахування 

самооцінки і самоефективності  дорослих у навчанні;  

- між потребою дорослих у власному виборі змісту освіти, самотворенні  

освітніх перспектив та обмеженою кількістю необхідних навчальних програм. 

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. 

Дисертаційна робота виконувалася відповідно до тем наукових 

досліджень факультету психології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: 

соціальні, психологічні та педагогічні аспекти» (номер державної реєстрації 

0114U003481) та кафедри соціальної роботи «Інституалізація соціально-

психологічних технологій в практиці соціальної роботи»  (номер державної 

реєстрації 0116U0082624). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої 

ради факультету психології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 6 від 24 грудня 2014 року). 
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Мета дослідження: полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні  

концепції та емпіричній апробації структурно-функціональної моделі 

навчальної 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. Емпірично дослідити особливості функціонування навчальної 

самоефективності у різних категорій дорослих, соціально-

психологічні детермінанти та бар’єри.  

5. Розробити стандартизований психодіагностичний інструментарій  

та визначити вікові особливості і рівні розвитку навчальної 

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 – навчальна самоефективність як конструкт 

самосвідомості особистості. 

Предмет дослідження: психологічна структура, 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; 
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 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; 

 розвиток навчальної самоефективності дорослого 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. Шадриков та 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. Рєшетніков та 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.); положення теорії розвивального навчання 

(Г. О. Балл, Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов, Ю. І. Машбиць, В. В. Репкін, 

Ю. М. Швалб та 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). 
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Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 

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

узагальнення, систематизація, класифікація, структурування та моделювання – 

для обґрунтування концептуальних основ феномену навчальної 

самоефективності дорослого та його 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 – кількісний опис 

(кореляційний аналіз t-критерій Стьюдента, φ*-критерій кутового перетворення 

Фішера), процедури багатовимірного моделювання даних (факторний, 

конфірматорний, дисперсійний аналізи). Статистичну обробку даних 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 освіти Дніпровської 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 

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

76 працівників бізнес-структур, 82 слухача університету третього віку); на 
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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 конструкту самосвідомості, розкрито 

його роль у навчальній успішності дорослого та особливості 

функціонування у різних категорій дорослих;  

- розроблено та обґрунтовано структурно-функціональну модель 

навчальної самоефективності дорослого, що містить компоненти: 

ціннісно-смисловий, самооцінний, мотиваційно-цільовий, прогностично-

рефлексивний, персональної відповідальності 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) 

та психологічних чинників (потреба у знаннях, цінність освіти, 

психологічна зрілість особи, прагнення до саморуху та самозмінення 

впродовж життя), які впливають на якість самоефективності; 



28 
 

- розроблено та стандартизовано психодігностичний інструментарій для 

дослідження структури та рівнів навчальної самоефективності дорослого, 

який містить п’ять вимірювальних шкал: «ціннісно-смислове ставлення 

до навчальної діяльності»,  «впевненість у власній навчальній здатності» 

«мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні», «прогностично-

рефлексивна здатність до навчання», «персональна  відповідальність за 

навчання та розвиток»; 

- показано наявність стійких особливостей структури навчальної 

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 про змістовні та функціональні характеристики  навчальної 

самоефективності дорослого, психологічний зміст понять 

«самоефективність особистості», «навчальна самоефективність суб’єкта 

навчання»; 

- концептуальні положення педагогічної та вікової психології щодо 

функціонування навчальної самоефективності дорослого, психолого-

педагогічних умов її розвитку;  

–  набули подальшого розвитку:  

- уявлення про зміст навчальних компетентностей дорослого в умовах 

неперервної освіти, зокрема, тих, які пов’язані з навчальним 

цілепокладанням, самоуправлінням у навчальній  діяльності,  

управлінням інформацією, емоційними станами у процесі навчання, 

самоаналізом навчальної діяльності та її результату, особистісним 

самовдосконаленням.  
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Практична значущість результатів дослідження полягає у можливості їх 

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 використані при 

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 впроваджено у навчальний процес 

Дніпропетровського 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 

(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, 
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використанням коректно 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-
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практичній інтернет-конференції «Сучасний рух науки» (м. Дніпро, 2018 р.); 

Всеукраїнському круглому столі «Розвивальний потенціал сучасної соціальної 

роботи: методологія та технології» (м. Київ, 2017 р.).  

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.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ САМОЕФЕКТИВНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ 

У першому розділі викладено результати теоретико-методологічного 

аналізу феномену самоефективності особистості, визначено основні підходи  до 

його вивчення у роботах зарубіжних та вітчизняних вчених.  Розглянуті види 

самоефективності та побудовано низку моделей конструкту.  

 

1.1. Основні підходи до визначення поняття «самоефективності» в 

психології 

 

Успішність людини є важливим чинником розвитку суспільства, в якому 

якісно по-новому розглядається проблема використання людського потенціалу. 

Сьогодні дедалі більше зростає попит на високоефективних особистостей, які 

можуть коректно оцінювати власні здібності, можливості і результати своєї 

діяльності, вміють бути продуктивними при виконанні життєвих та 

професійних завдань. Феномен самоефективності розглядають як психологічну 

категорію успіху; це життєва стратегія людини, яка прагне реалізувати власний 

потенціал, досягти життєвого успіху та стати соціально затребуваною. Чим 

більше буде самоефективних особистостей, тим більш прогресивним, 

економічно стабільним та успішним буде суспільство.  

Поняття «самоефективність» широко вживається у різних наукових 

галузях: психології, педагогіці, менеджменті, медицині та ін., але однозначного 

трактування феномену «самоефективності» на сьогодні не існує. 

 Термін «самоефективність» складається з двох понять «само» та 

«ефективність». «Само» за толковим довідником під редакцією Д. Н. Ушакова – 

це дія, яка здійснюється власними силами, без сторонньої допомоги, 

спрямована на саму себе [283].  Ефективність (від лат еffectus – виконання, дія) 

у вікіпедії визначається як здатність виконувати роботу і досягати бажаного 

результату, ефекту (або поставлених цілей) з найменшою витратою часу і 

зусиль (ресурсів). Отже, дослівне трактування терміну «самоефективність» 
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можна визначити  як здатність людини змінювати себе, свою поведінку та 

досягати бажаного результату, ефекту (у роботі, навчанні тощо) з найменшою 

витратою особистих та інших ресурсів. Відмінність понять «ефективність» і 

«самоефективність» ми бачимо у різних видах оцінки: зовнішній або 

внутрішній. Оцінку ефективності (результату діяльності, людського капіталу, 

організації)  здійснює соціум (соціальне середовище), а самоефективність 

пов’язана з самооцінкою особистості  власних можливостей, здібностей, успіхів 

у діяльності. Зовнішня оцінка впливає на самоефективність, але не є для неї 

визначальною. 

Виготський Л. С. наголошує, що вищою стадією розвитку людини є 

оволодіння механізмами власної поведінки. «На вищій стадії розвитку людина 

приходить до оволодіння власною поведінкою, підпорядковує своїй владі 

власні реакції. Подібно до того, як вона підпорядковує собі дії зовнішніх сил 

природи, вона підпорядковує собі і власні процеси поведінки на основі 

природних законів цієї поведінки» [54, с. 154]. 

Отже, самоефективність як механізм управління власною поведінкою за 

змістом близький до понять продуктивність, успішність. 

 Ідея ефективного функціонування людини, що сприяє її продуктивності 

та успішності у життєдіяльності, виникла не сьогодні. Витоки 

самоефективності особистості беруть початок у філософських учіннях 

Ф. Ніцше, Ч. Пірса, В. Джемса, Дж. Дьюї [101; 105; 204; 222] та ін.  

Філософські погляди Ф. Ніцше, пов’язані з плеканням всередині себе 

«творця», надлюдини. Надлюдина – це людина, яка прийняла себе, опанувала 

свою волю для створення нових цінностей, усвідомила свої бажання і потреби, 

незалежна, вільна щодо самої себе, вміє «тримати у вузді енергію» [204, c.18]. 

Тобто людина, яка знає чого хоче, сильна, самостійна, вміє контролювати 

власні емоції та поважає саму себе. Це мета, ідеал до якого необхідно прагнути. 

Представники школи прагматизму Ч. Пірс, В. Джемс, Дж. Дьюї особливу 

увагу приділяють повсякденній діяльності та поведінці людини. Головним 

героєм філософії прагматизму є людина справи, енергійна, що вміє швидко 
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діяти, схильна до індивідуалізму, яка звикла спиратися у всьому на власні сили 

та досягати успіху. Відповідно до цієї точки зору, людська поведінка 

детермінована вірою, звичкою або переконанням. В основі прагматизму  

лежить теорія «сумніву-віри». Дія, що ґрунтується не на знанні, а на 

«прагматичній вірі» – це основа філософської доктрини Ч. Пірса, її суть. Ним 

розрізняються два стани свідомості: сумнів і віра. Сумнів є коливання між 

альтернативними рішеннями, що викликають неприємний психологічний стан, 

а віра – це готовність діяти певним чином, упевненість в успіху. «Вірування не 

заставляє нас діяти негайно, але ставить нас у такі умови, що ми будемо вести 

себе певним чином, коли з'явиться можливість», –  вказує вчений [222, с. 243]. 

Тобто віра у Ч. Пірса близька за значенням до переконання, звички. Віра, 

переконання – це зміст фактичних правил для дій.   

Джеймс У., розробляючи далі ідеї прагматизму, вводить поняття про 

волю до віри, ототожнює досвід і реальність. Істинним пропонує вважати те, що 

корисне, те, що приносить успіх. Свідомість людини, на думку У. Джеймса, це 

вибіркова активність, спрямована на відбір того, що відповідає цілям індивіда, 

його почуттям, настроям та емоціям. Віра при цьому відіграє важливу роль, 

вона є не лише внутрішнім психологічним утворенням, вона спрямовує 

людську активність, охоплює вольові процеси, впливає на поведінку. Виміром 

віри слугує готовність до дії. Віра є готовністю діяти заради цілі. Вчений вказує 

на позитивну роль віри у вирішенні проблемної ситуації. Вона дозволяє людині 

діяти в умовах недостатності інформації і відсутності засобів для її перевірки. 

Воля до віри визначає успіх людини у теорії та практиці [101].  

Дьюї Д. акцентує увагу на досвіді, під яким розуміє все те, що є у 

людській свідомості, як вроджене, так і придбане в процесі людського життя. 

Людині необхідно допомогти у потоці досвіду діяти у напрямку визначеної 

цілі. На його думку, досвід необхідно систематично вдосконалювати у всіх 

сферах людського життя через використання наукових методів, високих 

технологій, освіту, розвиток мислення. Завдання мислення Д. Дьюї бачить у 

перетворенні невизначеної (проблематичної) ситуації у визначену за 
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допомогою «інструментів»: понять, ідей, теорій. Проблематична ситуація – це 

внутрішня невпевненість, суб'єктивний стан людини, який не залежить від 

об'єктивних обставин. Поняття, ідеї і теорії – це інструменти, які 

використовуються  для виходу з проблематичної ситуації. Функція мислення, 

підкреслює Д. Дьюї, полягає у використанні «інструментів» успіху для 

досягнення ефективних та корисних взаємовідношень з оточуючим світом 

[105].  

Отже, на думку представників школи прагматизму, суб’єктивні 

переконання, воля до віри, вдосконалення досвіду, «інструменти» успіху – все 

це є засадами продуктивної успішної діяльності людини. Школа прагматизму 

звертається до активної діяльнісної природи людини, вважає, що до успіху 

людина  приходить через досвід та практичні дії. Все що служить дії, що дає 

людині вихід з конкретної ситуації, оголошується істинним. 

 У психологічній практиці поняття “самоефективність” закріпилось у 

другій половині ХХ століття. Для західної психології самоефективність є 

досить популярним та добре розробленим феноменом, особливо завдяки 

роботам А. Бандури, Д. Зіглера, Дж. Капрара, Д. Маддукса, Д. Сервона, 

Д. Майєрса, М. Ридигера, М. Єрусалема, Р. Шварцера, М. Шеєра, Р. Фреджера, 

Е. Фройнда [21; 126; 179; 290; 331-350; 355; 364; 370; 374 ] та ін.  

Концепт самоефективності (self-efficacy) канадсько-американський 

психолог Альберт Бандура запропонував у 1970-х році у рамках соціально-

когнітивної теорії, яка являє собою аналіз людської агентності з точки зору 

змін, розвитку та адаптації індивіда. Вчений вважав концепцію 

самоефективності  ключовою, стрижневою у соціально-когнітивній теорії.  

Причини функціонування людини А. Бандура бачить у безперервній 

взаємодії (взаємному детермінізмі) поведінки, пізнавальної сфери та 

соціального оточення індивіда. При цьому поведінка людини детермінована як 

внутрішніми чинниками, саморегуляцією, метою якої є забезпечувати 

самоефективність індивіда, так і зовнішніми –  соціальним оточенням. Індивід 
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також впливає на соціальне оточення, грає активну роль у створенні 

соціального довкілля та інших обставин [21].  

За гіпотезою вченого самоефективність є когнітивним компонентом 

самосвідомості особистості, одним з аспектів «Я», що відноситься до уявлень 

людини про власні здібності успішно діяти у конкретній ситуації. 

Самоефективність, стверджує А. Бандура, це не особистісна риса, а особливий 

когнітивний механізм «можу - не можу», що дозволяє суб'єкту аналізувати 

власні можливості при виконанні тих чи інших дій і на основі оцінки  своїх 

здібностей, планувати майбутні дії. У той же час, самоефективність як 

конструкт очікування, спільно з навколишнім середовищем, попередньою 

поведінкою та іншими характеристиками визначає майбутню поведінку 

особистості [126, с.5].  

Бандура А. наголошує, що люди, які вважають себе високоефективними, 

думають і відчувають по-іншому ніж ті, хто сприймають себе як неефективні. 

Вони створюють своє власне майбутнє, а не просто передбачають його. 

«Самоефективність – це судження людей про свої здібності організувати і 

виконувати ланцюг дій, необхідних для досягнення встановлених заздалегідь 

результатів діяльності» [21, с. 173]. Самоефективні люди, зазначає А. Бандура, 

є не тільки учасниками життєвих обставин, вони здатні до самоорганізації, 

ініціативності, саморегуляції  і самоаналізу [349, c.9]. Тобто автор концепції 

акцентує увагу на прогностичному і діяльнісному характері самоефективності, 

що дає можливість індивіду здійснювати прогноз наступних дій, передбачати 

успішну або неуспішну поведінку, впливати на різні аспекти психосоціального 

функціонування.  

Для уточнення конструкту самоефективності А. Бандура розрізняє 

очікування ефективності (efficacy expectation) і очікування результатів (outcome 

expectation). «Очікування результату – це судження про можливі наслідки 

певної поведінки. Очікування ефективності являє собою переконання у тому, 

що індивідуум здатний успішно здійснити поведінку, необхідну для досягнення 

очікуваних результатів. Різниця полягає у тому, що індивідуум може знати, що 
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деякі дії можуть призвести до певного результату, але не вірити у те, що він сам 

в змозі здійснити ці дії», підкреслює А. Бандура [21, с.115-116]. Саме віра у 

власні здібності, доходить висновку автор концепції, може змінити поведінку 

індивіда на краще, сприятиме ефективним діям та може допомогти у подоланні 

зовнішніх і внутрішніх перешкод на шляху до мети. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Схематичне зображення різниці між очікуванням ефективності і 

очікуванням результату [333, с. 86]. 

Здійснюючи аналіз концепції А. Бандури, Д. Майерс відзначає, що 

«самоефективність характеризується тим, наскільки людина відчуває себе 

компетентною у досягненні результату і тим, наскільки цей результат залежить 

від її особистих зусиль, а не від інших чинників» [187, c.69]. 

Відчуття самоефективності неоднакове у різних видах діяльності, його 

можна виміряти та змінювати. Бандура А. акцентує увагу на трьох основних 

вимірах самоефективності, це – рівень, узагальненість (універсальність, 

генералізація) і сила (ступінь зусиль) [21; 224; 345].  

Очікування ефективності можуть змінюватися відповідно до рівня 

складності завдань (легкий, помірний, важкий). Узагальненість – це широта тієї 

області, до якої застосовуються переконання у власній ефективності. 

Узагальненість має три виміри: вузький (характеризує самоефективність щодо 

конкретного завдання, конкретних умов), середній (характеризує 

самоефективність до сукупності завдань з однієї сфери діяльності) та 

глобальний (характеризує впевненість в особистій ефективності незалежно від 

сфери діяльності або ситуації).  Універсальність (генералізація), відображає 

широкий спектр видів діяльності, до якої можуть бути застосовані  переконання 

Особистість Поведінка Результат 

Очікування 
ефективності 

Очікування 
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у власній ефективності. Сила самоефективності показує ступінь впевненості 

людини у можливості вирішувати задачу, що стоїть перед нею, а також ступінь 

зусиль та наполегливість, які вона прикладе до її рішення та зможе протистояти 

перешкодам, витримувати ворожі обставини і неприємні переживання.  Слабкі 

очікування, продовжує А. Бандура, легко знищуються не підкріпленим 

досвідом, в той час як ті індивідууми, які мають серйозні наміри, будуть 

наполегливими у своїх зусиллях, незважаючи на досвід, що розчарував у 

минулому.   

Вчений виділяє два рівня самоефективності – високий і низький. За його 

поглядами, люди з високим рівнем самоефективності проявляють більшу 

активність при зустрічі з важкими ситуаціями, вони продовжують боротися, 

навіть стикаючись з невдачами, проявляють наполегливість, набувають 

правильний досвід, поступово знижуючи власні страхи та захисну поведінку, а 

особистості з низькими показниками самоефективності  намагаються 

мінімізувати власні зусилля, піти від проблеми, підтримуючи тривалий час 

власні страхи. 

Бандура А. вказує на зв’язок самоефективності з мотивацією діяльності та 

позитивним мисленням. Висока самоефективність змінює мислення, сприяючи 

збільшенню кількості самопідтримуючих суджень, «визначає силу і стійкість 

мотивації до діяльності, особливо у тому випадку, коли індивід стикається з 

перешкодами на шляху до мети» [21, с.7]. 

 Науковець підкреслює зв'язок самоефективності та самоповаги. Високий 

рівень самоефективності, пов'язаний з очікуванням успіху, зазвичай призводить  

до позитивного результату і підвищує, таким чином, самоповагу. І, навпаки, 

низький рівень самоефективності призводить до невдачі і зниження 

самоповаги. 

Для пояснення, як уявлення про ефективність впливають на поведінку 

особистості, автор концепції виділяє чотири процеси. По-перше, сприйняття 

власної ефективності впливає на вибір виду діяльності. Людина береться за 

справи, які, на її думку, їй під силу, і уникає справ, з якими, з її точки зору, їй 
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не впоратися. По-друге, якщо виконання дії вже розпочато, сприйняття 

самоефективності впливає на старанність і наполегливість. Рішення про те, як 

довго людина намагалася виконати поставлене завдання, частково залежить від 

оцінки власних здібностей. Ті, хто сумнівається у своїй ефективності, схильні 

докладати  менше зусиль і здаватися, ті ж, хто впевнені у своїй ефективності, 

більш наполегливі. По-третє, оцінка власної ефективності впливає на емоційні 

реакції. Особи, впевнені у своїй ефективності, менше переживають про 

потенційно загрозливі події. Невпевненість у власній здатності вирішити 

найважливіші життєві завдання призводять до депресії. По-четверте, уявлення 

про ефективність впливають на якість виконання складних когнітивних 

завдань. При виконанні завдань, що вимагають особливих знань і вироблення 

оптимальних стратегій, особи, впевнені у своїй ефективності, розробляють і 

перевіряють стратегії більш аналітично [126].  

Виходячи з власного розуміння самоефективності, А. Бандура вважає, що 

сильна віра у самоефективність, підвищує здатність людей швидко 

відновлювати фізичні і душевні сили при виконанні важких завдань, а також 

підвищує їх життєздатність. Люди, які володіють високою самоефективністю, 

зауважує вчений, схильні уявляти собі позитивний сценарій, що забезпечує 

вибудовування поведінки для успішного рішення потенційних проблем. І, 

напроти, люди, які вважають себе неефективними, більш схильні до уявного 

створення невдалого сценарію, що послаблює мотивацію і заважає 

вибудовувати поведінку [341]. 

Бандура А. зазначає, що висока чи низька самоефективність у поєднанні з 

сприятливими чи несприятливими умовами оточуючого середовища 

визначають чотири варіанти поведінки людини: 1) самоефективність висока і 

сприятливі умови оточуючого середовища – людина досягає позитивного 

результату; 2) самоефективність низька і сприятливі умови оточуючого 

середовища – людина впадає в депресію, спостерігаючи як інші досягають 

успіху у справах, що для неї вважаються занадто важкими; 3) самоефективність 

висока і несприятливі умови оточуючого середовища – людина примножує свої 
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зусилля, намагаючись змінити середовище (наприклад, протест, соціальна 

активність тощо) або змінює цілі; 4) самоефективність низька і несприятливі 

умови оточуючого середовища – людина впадає в апатію, має відчуття 

безпорадності, схильна миритися зі своїм становищем [290]. 

 Уявлення про власну самоефективність, стверджує А. Бандура, не є 

глобальною диспозицією, а залежать від специфіки конкретної ситуації, 

змінюючись у залежності від обставин. Результатом досліджень А. Бандури є 

висновок про те, що людина здатна регулювати рівень своєї активності завдяки 

переконаності у самоефективності, через вербалізацію особистих переконань у 

власних можливостях. Під впливом віри у  самоефективність:  людина стає 

соціально активною [331]. 

 Конструкт особистої ефективності А. Бандура вважає надзвичайно 

важливою  детермінантою  людської поведінки, тому що для того, щоб на 

практиці здійснювати вмілу поведінку, людям необхідно не тільки володіти 

необхідними навичками, а й вірити в ефективність їх використання. 

Основні положення концепції самоефективності спираються на 

концептуальні засади теорій: локусу контроля (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 та самодетермінації, 

фактор контролю є вирішальним. 

Концепція самоефективності, як і теорія локусу контролю Дж. Роттера, 

вважає людей активними учасниками подій, що впливають на їхнє життя. 

Поняття «локус контролю» (дослівно «місце контролю») представляє собою 

схильність людини приписувати відповідальність за події, що відбуваються у 

житті та результати своєї діяльності, або зовнішнім силам (екстернальний, 

зовнішній контроль) або особистим зусиллям та здібностям (інтернальний, 

внутрішній контроль). Особистості з екстернальними тенденціями схильні 

займати пасивну позицію, сприймаючи життєві події як незалежні від їх 

вчинків. Особистості з високим рівнем інтернальності впевнені, що успіх або 
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невдача напряму залежить від їхніх дій. Локус контролю  відображає ступінь 

незалежності, активності, самостійності людини у досягненні поставлених 

цілей [384].   

Розглядаючи теорію локусу контролю Дж. Роттера, А. Бандура поставив 

під сумнів значення загального локусу контролю, тому що, на його думку, 

студент може відчувати занепокоєння щодо контролю над одним предметом 

або типом завдань, але не над іншими [338]. На відміну від локусу контролю 

самоефективність є динамічним, специфічно-ситуативним конструктом, що 

сприяє контролю дій, спрямованих на досягнення очікуваних результатів. 

Локус контролю вказує Дж. Сміт не є прогнозом, поліпшення успішності або 

зниження тривожності, але для студентів, які пройшли інтенсивну програму 

навчання навичкам подолання та підвищення самоефективності, такий прогноз 

має місце [388].  

Здійснюючи аналіз теорії Дж. Роттера, А. Бандура підкреслює, що люди, 

які володіють високою особистою ефективністю, впевнені у собі, у власних 

силах і вірять, що в змозі подолати будь-які перешкоди, можуть підпорядкувати 

собі несприятливі обставини і події життя. У людей з низькою 

самоефективністю постійно домінує переконання, що обставини вище них, і від 

них самих нічого не залежить [340]. 

Концепція самоефективності має спільні риси з теорією каузальних 

атрибуцій. Модель каузальних атрибуцій за Б. Вайнером містить чотири 

причинних фактори, які впливають на мотивацію людини – це здібності, 

складність завдання, кількість зусиль, вдача. Очікування майбутніх результатів, 

на думку автора, визначаються тим, що людина думає про причини успіхів і 

невдач. Успіх може бути розглянуто як результат гарних здібностей, 

надмірного зусилля, легкості завдання, і, нарешті, завдяки випадку чи везінню. 

Для опису типів атрибуції Б. Вайнер виділяє три виміри причинних факторів, 

які визначають психологічні наслідки атрибуції: локус причинності (місце, де 

людина розміщує причину отриманого результату), стабільність (відносна 

стійкість-нестійкість дії причин у часі) і контрольованість (наскільки людина 
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здатна контролювати будь-який причинний фактор і може навмисно змінювати 

його за своїм вибором).  

Локус причинності може бути зовнішнім (складність завдання, вдача, 

допомога інших) і внутрішнім (здібності, зусилля, настрій, риси характеру). 

Здібності є внутрішнім і стабільним фактором, зусилля – внутрішнім 

нестабільним, складність завдання – зовнішня і відносно стабільна причина, 

вдача – зовнішня і нестабільна [268, c.56]. Якщо людина вважає, що успіх вона 

досягла за рахунок внутрішніх зусиль і здібностей, це збільшує її самоповагу, 

викликає почуття гідності і задоволеності собою, тоді як причини, які 

сприймаються нею як зовнішні (складність завдання, вдача), не дають такого 

ефекту.  

Важливим в моделі Б. Вайнера є параметр контролю (керованість) 

причинних факторів, пов'язаний з емоціями, спрямованими на себе (сором, 

провина) або на інших (гнів, жалість). При наявності причин, які людина 

сприймає як контрольовані, вона вважає себе відповідальною і відчуває сором, 

якщо потерпіла невдачу, наслідком якої стали недостатність зусиль, лінощі 

тощо. Якщо невдача, на думку суб’єкта діяльності, виникла через причини, що 

не підлягають контролю (недостатні здібності, складність завдань), людина 

навряд чи буде відчувати сором. Індивіди впевнені у неможливості 

контролювати свої досягнення, мають низькі очікування успіху і мотивацію 

досягнення [268, c.60]. 

Самоефективність, як і каузальні атрибуції, є важливим мотиваційним 

ресурсом, що у майбутньому визначає поведінку індивіда. Однак, в концепції 

каузальних атрибуцій принципове значення набуває аналіз особистістю причин 

подій, що відбулися, у той час як в концепції самоефективності, акцентується 

увага на уявленнях людини про власні здібності (компетентності), що у 

перспективі можуть вплинути на поведінку. Здійснюючи аналіз теорії 

каузальних атрибуцій, Т. О. Гордєєва зазначає, що на відміну від каузальних 

атрибуцій, які відносяться до пояснення минулих подій, уявлення про 

самоефективність є очікуваннями особистої майстерності у вирішенні 
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майбутніх продуктивних завдань. Тому, самоефективність вимірюється до того, 

як людина почне виконувати відповідну діяльність [85, c.92].  

Концепції самоефективності спирається на теоретичні положення теорії 

мотивації досягнення Дж. Аткінсона, у якій підкреслюється провідна роль 

очікування успіху – сили, що спонукає особистість до дій і впливає на 

подальшу поведінку. Якщо у людини переважає тенденція очікування успіху, 

то виникає сила, яка  спонукає її до успіху, а якщо переважає тенденція 

запобігання невдачі, то виникає сила, що гальмує дії і приводить до очікуваної 

невдачі. Аткінсон Дж. висуває припущення, що людина володіє одночасно і 

мотивом досягнення, і мотивом уникнення. Це і створює ситуацію вибору: 

виникає конфлікт між тенденцією прагнути  успіху і тенденцією запобігати 

невдачі. Мотивація людини характеризується дією двох сил – по-перше, 

важливістю для суб’єкту результату (суб’єктивна цінність, привабливість 

завдання) і по-друге – суб’єктивною досяжністю.  Якщо існує висока 

ймовірність досяжності цілі, її привабливість (цінність) розглядається як 

незначна, і, напроти, при незначних шансах на успіх (низької вірогідності 

досягнення успіху) цінність успіху є значною. Тобто, важко досяжні цілі мають 

більшу привабливість [268, с.80].  Уявлення про складність завдання  залежить 

від індивіда,  саме від того, наскільки він відчуває себе здатним впоратися з 

цим завданням підкреслює Дж. Аткінсон.  

Розглядаючи питання суб’єктивної досяжності, Бандура А. уточнює 

взаємозв’язок конструкту самоефективності і здібностей індивіда та зазначає: 

якщо уявлення про здібності у вирішенні певної задачі значно вище (висока 

самоефективність) або нижче (низька самоефективність) фактичних 

можливостей, це перешкоджає розвитку майстерності. Важливим, на його 

думку, є оптимальний рівень, коли самоефективність трохи вища здібностей, у 

цій ситуації люди вирішують складні задачі та набувають досвіду [344].  

Концепцією самоефективності близька за змістом з теорією прагнення до 

компетентності (Р.Уайта), в якій успішність індивіда пов’язується з поняттям 

«компетентність». На думку Р. Уайта, «компетентність» (competence), оцінка 
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власної ефективності є базовою характеристикою індивіда. Прагнення до 

компетентності є важливим людським мотивом. Від народження, стверджує 

Р. Уайт, людям надано занадто мало знань та вмінь, на відміну від дитинчат 

тварин. Людина вимушена багато вчитися, отримувати інформацію про світ, 

тому, зазначає вчений, вона  має вроджену потребу у компетентності. 

Прагнення до компетентності – це вроджена потреба в оволодінні вміннями і в 

почутті власної спроможності. Всі види поведінки, з позиції автора теорії, при 

виконанні яких організм не отримує ніяких підкріплень, переслідують одну 

мету: підвищення компетентності та ефективності людини. Силою, що 

детермінує прагнення до компетентності, є "мотивація через почуття 

ефективності" (effectance motivation). Вчений наголошує, що успішні і 

ефективні виконавці відрізняються від менш успішних не тільки, і не стільки 

знаннями, скільки ефективною саморегуляцією, самосвідомістю та 

розвинутими соціальними якостями [168, с.320]. На відмінну від Р. Уайта, у 

А. Бандури конструкт самоефективності, це набута на основі досвіду система 

переконань щодо власної компетентності, її самооцінка, відчуття майстерності, 

яке впливає на успішність наступних дій у конкретному виді діяльності і вибір 

індивідом діяльності у майбутньому, а не вроджена потреба у компетентності, 

що пояснює прагнення людини до пізнання та позитивної оцінки власної 

ефективності.  

Деякі аспекти концепції самоефективності мають спільні риси з теорією 

самодетермінації Е. Десі і Р. Райана, яка стверджує, що людина здатна 

відчувати і реалізовувати у своїй поведінці свободу вибору, незважаючи на 

об'єктивні обмежуючі фактори середовища або вплив неусвідомлюваних 

внутрішньоособистісних процесів [99]. Науковці виділяють два типи поведінки: 

самодетерміновану і несамодетерміновану. Самодетермінована поведінка 

включає в себе рішення людини про те, як себе поводити. Будучи 

самодетермінірованою, людина діє на основі власного вибору, а не на основі 

зобов'язань або примусів, і цей вибір базується на усвідомленні власних потреб 

і зіставленні їх із зовнішніми умовами. Несамодетермінована поведінка – це  
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звичка, негнучка поведінка або поведінка, яка контролюється емоціями, що 

перешкоджають вибору і гнучкому використанню інформації [268, с.104-105]. 

Вчені виділяють три базові потреби: у компетентності, у самодетермінації 

(автономії), у взаємозв’язку  з іншими людьми. Відповідно до їхньої гіпотези 

потреба у  самодетермінації (автономії) та компетентності - це першорядні 

психологічні потреби, які визначають внутрішньо мотивовану активність 

особистості та забезпечують свободу її вибору. На думку авторів, потреба у 

самодетермінації (автономії) включає прагнення контролювати, управляти 

власними діями і поведінкою,  що спрямовані на результат  та  бути їх 

ініціатором. Потреба у компетентності – це розуміння того, як досягти 

внутрішніх і зовнішніх результатів і бути ефективним. Десі Е. підкреслює, що 

чим сильніше у діяльності людина відчуває себе компетентною і ефективною, 

тим вище у неї буде внутрішня мотивація до цієї діяльності. Потреби людини 

бути компетентною і самодетермінованою при взаємодії з середовищем,  

вважають науковці, існують постійно. Вони  мотивують поведінку і спонукають 

людей до пошуку  розв’язання завдань, оптимальних для їх рівня здібностей. 

Самоефективність  як і потреба у самодетермінації надають людині внутрішню 

свободу вибору та підштовхують її до активних дій.  

Конструкт самоефективності має спільні характеристики та зв'язок з 

феноменами: продуктивність, самореалізація, позитивне мислення, самооцінка, 

рефлексія, життєстійкість. 

Ідею ефективності особистості через розвиток певних психологічних 

функцій розглядали представники неофрейдиського напряму К. Г. Юнг та 

Е. Фромм. З точки зору К. Г. Юнга, засновника аналітичної психології, не існує 

цілком ефективних і неефективних людей. Індивід, неефективний в одних 

умовах, може буди ефективним в інших і навпаки. Юнг К. Г.  підкреслює, що 

ефективність і не ефективність людини у будь-якій ситуації залежить від 

розвитку в неї певної психічної функції (інтелектуальної, емоційної, фізичної), 

а не визначається тотальною установкою на успішність або неуспішність. Тому, 

індивід пасує лише у тих ситуаціях, які потребують використання функцій, які 
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в нього не розвинуті. При цьому, індивід намагається перебувати у тих 

ситуаціях, де зможе блискуче продемонструвати свої здібності [290, с. 107–

108]. Отже, К. Г. Юнг акцентує увагу на розвиток здібностей для успішної 

поведінки і діяльності, а Бандура А. підкреслює значення віри у власні 

здібності, яка допомагає не тільки вирішувати надскладні завдання, а й сприяє 

розвитку компетентності людини. 

Феномени самоефективності і продуктивності мають схожі риси. 

Фромм  Е. трактує людину як діяльну істоту, яка прагне до продуктивності, 

тобто «людина відчуває себе втіленням власних сил,  «творцем», відчуває 

єдність зі своїми силами,  її сили не сховані і не відчужені від неї » [291, с.477]. 

На думку вченого, людина повинна використовувати власні сили і не залежати 

ні від кого, хто б її сили контролював. Продуктивність, зауважує  науковець, «є 

настановою до якої здатна кожна людина, якщо вона не скалічена на 

ментальному і емоційному рівнях» [291, с. 477]. На думку Е. Фромма, від 

недостатності продуктивності людина страждає, продуктивність особистості є 

важливою умовою її повноцінного існування і досягається тільки при умові 

застосування адекватних зусиль. Продуктивність, наголошує вчений, є засобом 

використання власних сил та реалізації закладених у неї можливостей, це 

вміння людини керуватися власним розумом, за допомогою сили уяви уявляти 

щось ще неіснуюче, планувати і здійснювати задумане [291, c.481]. 

Поняття віри і у Е. Фромма,  і у А. Бандури  розглядається у якості  

настанови особистості, яка пронизує всі переживання людини. Людина, що має 

віру у себе, усвідомлює існування власного Я, внутрішнього стрижня своєї 

особистості [291, c.621– 623]. Віра у себе, на думку Е.Фромма, визначає її 

продуктивність, а у А. Бандури –  самоефективність. 

Представники гуманістичного підходу А. Маслоу та К. Роджерс однією з 

найважливіших цілей гуманістичного підходу вважають створення необхідних 

умов для самореалізації (самоздійснення) особистості, розвитку позитивного 

сприйняття себе, становлення особистої ефективності та компетентності [191; 

242–244].  
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Згідно з поглядами К. Роджерса, людина, керуючись вродженою 

тенденцією організму до розвитку своїх можливостей, володіє всією 

необхідною компетентністю, щоб вирішувати виникаючі перед нею проблеми і 

спрямовувати власну поведінку належним чином. Людина за своєю природою, 

підкреслює К. Рождерс, активна і прагне до самовдосконалення та 

самореалізації, що є запорукою ефективної діяльності та спілкування.  

К. Рождерс акцентує увагу на віру в себе, вважає необхідним розвивати 

самоефективність. Він зазначає: «…люди стають більш значущими і творчими  

у власній діяльності в міру того, як вони все більше вірять у процеси всередині 

себе, починають прислухатися до власних почуттів, жити цінностями, які 

відкривають у собі, а також проявляти себе власним унікальним способом» 

[242, c.225]. Отже, згідно К. Рождерса, умовою для самореалізації та ефективної 

діяльності особистості є позитивне сприйняття себе та віра у процеси всередині 

себе. 

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

завдяки власним досягненням, де важливу роль відіграє впевненість у собі та 

відчуття компетентності. Потреба відчувати себе компетентним, на думку 

Маслоу А., сприяє самореалізації особистості, впливає на психічне  здоров'я 

людини, успіх та особисту ефективність у діяльності. Незадоволення потреби у 

компетентності, підкреслює вчений, «викликає почуття приниженості, 

слабкості, безпорадності, які, у свою чергу, слугують підґрунтям для зневіри, 

запускають компенсаторні і невротичні механізми»  [191, с. 59].  

Маслоу А. розглядає потреби як відносно незалежні від актуальної 

ситуації [191, с.115]. Для А. Бандури, навпаки, актуальна ситуація є 

визначальною у розумінні конструкту самоефективності.. 

Ідея зв’язку ефективної поведінки особистості  з позитивним мисленням, 

позитивними переживаннями, позитивним самосприйняттям, позитивними 

самонастановами належить представникам позитивної психології Н. Пезешкіан, 

Н. Піл, М. Селігман [114; 218; 221; 254]. Пезешкіан Н. стверджує, що кожна 

людина володіє безліччю здібностей і можливостей, з якими вона приходить у 
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життя і які розвиває впродовж  нього. Людина має здатність до caмосприйняття 

і формування образу самої себе, доля кожної людини знаходиться в її руках, 

вона може впливати на себе, бути активною, включеною у події, і може бути 

пасивною схильною до всіляких впливів [218]. 

Селігман М. вважає, що досвід тривалих неуспіхів може виступити 

сильним і надійним предиктором зниження очікування успіху.  На думку 

вченого, навчену безпорадність  індивід набуває у тому випадку, коли сприймає 

себе неспроможним контролювати неприємні події, що повторюються. 

«Переживаючи неконтрольовані негативні події, людина відчуває 

безпорадність і перестає діяти, втрачає можливість робити вибір, стає 

пасивною, вважає, що усі її зусилля будуть неефективними» [179, с.87-89]. 

Психологічні ефекти безпорадності різні і залежать від того, чи вірить індивід, 

що він безпорадний завжди (хронічна безпорадність), безпорадній як правило 

(персональна, універсальна безпорадність) або його безпорадність пов'язана з 

більшістю сфер життя (специфічна, глобальна безпорадність). Причини 

безпорадності, на думку вченого, треба шукати в оцінці негативної ситуації,  в 

яку суб’єкт залучений, в особливостях атрибутивного стилю. Селігман М. 

стверджує, що песимістичний стиль викликає почуття безпорадності, а 

оптимістичний стимулює активність індивіда: несприятливу ситуацію 

оптимісти сприймають як виклик і борються з нею з подвоєною енергією [114, 

с.13]. Він  вважає, що протидіяти безпорадності можливо через розвиток 

оптимізму –  віри  у позитивний прогноз.  Позитивне мислення може змінити 

поведінку індивіда на краще, протидіяти стресу, депресії, тривозі та іншим 

негативним емоційним станам.  

Отже, позитивне мислення (оптимізм) як і відчуття самоефективності 

залежать від інтерпретації минулих успіхів і невдач, які впливають на успішне 

функціонування особистості та її емоційний стан. За переконаннями 

Д. Майерса, концепція самоефективності є своєрідним науковим трактування 

здорового глузду. На думку автора: «Це наукова версія мудрості, яка стверджує 

силу позитивного мислення» [179, с. 66]. Бандура А. зазначає, що «люди, які 
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вірять у власну компетентність і ефективність, мають внутрішній локус 

контролю, краще розпоряджаються своїм життям і досягають більшого, ніж ті, 

для яких характерні навчена безпорадність і песимістичний погляд на світ» 

[179, с. 79 –80]. 

Конструкт самоефективності близький за змістом також з такими 

феноменами як «самооцінка», «самоповага», «Я-концепція», «рефлексія»,  

«життєстійкість». 

Самоефективність чимало дослідників вважають синонімом самооцінки, 

проте, з точки зору засновника концепції А. Бандури та його послідовників, ці 

поняття різняться. За Боришевським М. Й. самооцінка є результатом 

мисленнєвих операцій – аналізу, порівняння, синтезу  і виявляє ставлення 

особистості до себе [32, c.26-27]. Тарасюк С.О. називає її «постійно діючою 

системою, яка визначає позитивну і негативну сторону вчинків особистості» 

[273, с.22].  Джат Т., Локк  Є., Дархем С., Клагер А. [296; 298] 

експериментально довели, що самооцінка є стабільною властивістю 

особистості, що включає підсвідомість, фундаментальні уявлення про себе, 

власні здібності і можливості щодо управління ними. На відміну від 

самооцінки, самоефективність, за Бандурою А, є не стабільним, а ситуативним 

конструктом. Самоефективність – це відчуття власної компетентності, 

впевненості у тій чи іншій діяльності,  а самооцінка –  це судження про 

особисту цінність. Однак, незважаючи на те, що ці два поняття різняться, вони 

взаємопов'язані, взаємодіють і впливають один на одного [342]. 

Самоефективність дослідники не рідко ототожнюють з поняттям 

«самоповаги». У своїх працях А. Бандура звертає увагу на те, що 

«самоефективність» – це когнітивний конструкт, який визначає «бути здатним 

до», а  «самоповага» – це емоційний компонент, що показує як отримувати 

задоволення через призму власного сприйняття, незалежно від обставин [85; 

343]. Вчений вважає, що людина може високо оцінювати  власну ефективність 

відносно виконання робочих обов'язків, однак, не відчувати особливого 

задоволення, якщо ця праця сприймається ним як малоцінна або вона не 
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дозволяє людині проявити себе. Отже, самоефективність – це оцінка 

особистісних якостей та здібностей індивіда, тоді як самоповага стосується 

його почуття власної гідності. За допомогою показників самоефективності 

можливо прогнозувати поведінку особистості, тоді як показники самоповаги не 

дозволяють передбачати дії індивіда [179]. Капрара Дж. і Сервон Д. 

зауважують, що самоефективність – це судження не про власні цінності чи 

значимість, не уявлення про себе, не оцінка себе – це судження про ступінь 

власної впевненості у здібності успішно впоратися з визначеним класом 

завдань, здійснити конкретну діяльність [126].  

Близьким за змістом до самоефективності є феномен Я-концепції. Я-

концепція – це система уявлень індивіда про себе, про світ і себе у світі. Згідно 

К. Роджерса, Я-концепція особистості – це феноменологічне поле, 

самосприйняття, яке виникає в ході взаємодії з реальністю і спрямовує індивіда 

до самовдосконалення, самореалізації, набуття сенсу свого життя [227]. На 

думку Р. Бернса, «позитивна Я-концепція  визначається трьома факторами: 

твердою впевненістю в імпонуванні іншим людям, впевненістю у здібності до 

тієї чи іншої діяльності і почуттям особистісної значущості» [227, с.218]. 

Поняття «Я-концепція» ширше ніж поняття «самоефективність», воно є більш 

загальним конструктом, який включає самопізнання, самовизначення, 

самовідношення і відображає більш загальні емоційні оцінки особистості.   

Деякі вчені знаходять спільні риси у поняттях самоефективності і 

рефлексії. Однак, рефлексія є процесом, що включений у саморегуляцію і 

пронизує усі компоненти самосвідомості, а самоефективність – це результат 

вироблення судження про власні можливості щодо оволодіння певною 

діяльністю, зауважує О. Н. Молчанова [200].  

Концепт самоефективності нерідко співвідносять з поняттям 

життєстійкості, особливо з його компонентом контролю. Феномен 

життєстійкості розглядають як особистісну характеристику, яка є мірою 

психічного здоров’я, що включає комплекс життєвих настанов: залученість 

(осмисленість за А. Антоновським), впевненість у контролі над життєвими 
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ситуаціями та готовність до ризику (прийняття виклику) [376]. Порівнюючи 

самоефективність з життєстійкістю, С. Мадді та Р. Харвей підкреслюють, що 

життєстійкість є спільною диспозицією, тоді як самоефективність релевантна 

діяльності. На їхню думку, загальна самоефективність як сума 

самоефективностей, пережитих людиною у різній діяльності, близька 

контролю, проте, її зв'язок з залученістю і прийняттям ризику залишається 

незрозумілим [376].  

Поняття життєстійкості, вважають науковці, є більш широким, ніж 

поняття самоефективності. Так, за переконанням С. А. Богомаз, життєстійкість 

– це системна психологічна властивість особистості, що містить 

характеристики: самоефективність, оптимізм та задоволеність, які допомагають 

перетворювати проблемні ситуації у нові можливості [26].  

Психологи, що займаються копінг-стратегіями [225; 241; 289] вважають 

життєстійкість та самоефективність важливими особистісними ресурсами, що 

впливають на копінгову поведінку людини.  

Резюмуючи вищезазначене,  вважаємо, що не зважаючи на спільні риси 

феномену самоефективності та інших особистісних утворень, він має 

специфічні характеристики і є окремим суб’єктивним конструктом, що впливає 

на поведінку, саморозвиток та  продуктивність діяльності індивіда. 

У західній психології проблематика самоефективності отримала широкий 

теоретичний і експериментальний розвиток. Представлені різні  тлумачення 

поняття самоефективності, виділені види, сфери застосування, місце 

конструкту в системі когнітивних та особистісних властивостей індивіда. 

Капрара Дж. і Сервон Д. виокремили особливості конструкту 

самоефективності: по-перше  самоефективність визначається контекстуально, 

тобто по відношенню до конкретної задачі, по-друге – це судження про дії, які 

людина може здійснити, незалежно від значення, яке вона їм надає. Дослідники 

зауважують, що оцінка самоефективності допомагає не лише спрогнозувати 

загальний рівень успішності особистості, але і визначити специфічні завдання, 

які людина зможе чи не зможе виконати. Важливою змінною  
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самоефективності, на їх думку, є майстерність, люди, які мають більше знань та 

вмінь, більш впевнені у власних здібностях [126, с. 85 ]. 

Численні дослідники розробляли методики та шкали, що вимірюють 

самоефективність як загальну, так і у різних видах функціонування особистості. 

Науковці Р. Шварцер, М. Єрусалем запропонували діагностичну шкалу 

вимірювання загальної самоефективності. На їхню думку, самоефективність є  

центральною і досить стабільною характеристикою людини, яку вони 

трактують як продуктивний процес інтеграції  когнітивних, соціальних і 

поведінкових компонентів з метою здійснення  оптимальної стратегії у 

різноманітних ситуаціях [313].  

Психологи Дж. Маддукс і М. Шеєр розробили методику діагностики 

самоефективності, що включає оцінки індивідом власного потенціалу у сфері 

предметної діяльності і у сфері спілкування. Дослідники визначають 

самоефективність як засновану на знанні і попередніх переживаннях 

переконаність людини у власній здатності досягати певного результату при 

певних витратах. Чим вищою є самоефективність, тим більших результатів 

очікує від себе людина при рівних витратах [387]. 

Вивчалася самоефективність і в теорії зберігання ресурсів, яка акцентує 

увагу на збереженні психічного здоров’я, підвищенні стресостійкості 

особистості через пошук ресурсів, що допомагають їй у подоланні негативних 

наслідків стресових ситуацій. Дослідники Е. Фройнд і М. Ридигер 

підкреслюють, що впевненість у власній ефективності поряд з самоповагою та 

іншими особистісними характеристиками відноситься до невичерпних ресурсів 

особистості, які  можуть  бути використані  одночасно  для  різних  цілей  або  

видів  діяльності  і,  які  не вичерпуються  після  їх використання,  на  відміну  

від  матеріальних   (вичерпних ресурсів), таких як  гроші [334].     

 Представники організаційного менеджменту (Т.  Брайан, П. Друкер, 

С. Кові   [36; 103;135])  самоефективність трактують як новий тип мислення, що 

характеризується вмінням підтримувати баланс між бажаним результатом і 

ресурсами (фізичними, психологічними) та засобами досягнення результату. На 
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думку С. Кові, високоефективні люди мають високий рівень психологічної 

зрілості, проактивні, відповідальні за власні дії.  Їхній вибір поведінки 

базується на цінностях, які дозволяють підтримувати рівновагу між фізичним, 

духовним, інтелектуальним та соціально-емоційним розвитком [135]. Друкер П. 

зазначає, що ефективність є нагальною потребою будь-якої людини, націленої 

на успіх, самореалізацію, досягнення і пов’язана з самоуправлінням [103, с.4]. 

Високоефективні особистості, вказує Т. Брайан, вміють управляти часом, 

мисленням, уявою [36] . 

Отже, представники західної психології феномен самоефективності 

визначають,  по-перше, як когнітивний компонент самосвідомості особистості, 

по-друге – як конструкт, що підлягає цілеспрямованому розвитку, по-третє – як 

конструкт, пов'язаний з управлінням зовнішніми і внутрішніми ресурсами 

особистості для досягнення успіху у діяльності та поведінці.  

Науково-обґрунтований підхід до визначення дефініцій самоефективності 

був здійснений російськими та вітчизняними вченими  Т. І. Васильєвою, 

М. І. Гайдар, Т. О. Гордєєвої, С. Н. Гончар, Р. Л. Кричевським, 

О. Н. Молчановою, А. М. Майромян, О. А. Шепелєвою, І. В. Брунової-

Калісецькою, О. І.Бондарчук, Т. І. Кремешною, В. В. Лук’яненко, І. І. Сняданко,  

Д. О. Шапошник-Домінською [30; 40; 43; 58; 83; 85; 152; 153; 155; 156; 175; 

178; 200; 265; 266; 288; 305; 306; 317] та іншими дослідниками. 

У межах суб’єктного підходу самоефективність представлена як складова 

самосвідомості, яка пов’язана з активністю особистості у діяльності та 

самореалізації. Засновник суб’єктної парадигми С. Л. Рубінштейн,  

запропонував категорію суб’єкта розглядати як вищий рівень розвитку 

особистості. Серед важливих характеристик суб’єкта він виділив активність, 

здатність до саморозвитку та інтеграції, самодетермінацію, саморегуляцію, 

саморух,  самовдосконалення, відповідальність за власну активність, що 

проявляється у відносинах зі світом та іншими людьми. С. Л. Рубінштейн 

акцентує увагу на діяльності, в якій суб'єкт «не тільки виявляється і 

проявляється; він в неї твориться і визначається» [245, с.251]. Вважаємо, що 
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самоефективність як суб’єктна характеристика, виникає у процесі діяльності і 

впливає на активність  і самотворення індивіда. 

На залежність характеру активності суб’єкта від наявної у нього 

настанови вказує у своїх працях Д. Н. Узнадзе. Активність при цьому 

розглядається як така, що спрямовується настановою і така, що існує завдяки 

настанові [287]. Оскільки самоефективність є судженням про власні здібності 

відносно конкретної задачі, яку людина може зробити, то саме це сформоване 

судження і є настановою, що спрямовує подальшу активність людини. 

Здійснивши аналіз ідей  С. Л. Рубинштейна, В. О. Татенко [274-276] 

вводить поняття «суб’єкта психічної активності»,  що здійснює регулятивний 

вплив на власну психіку і має суб’єктне ядро. Суб’єктне ядро відпочатково несе 

у собі систему субстанціальних інтуїцій, які дозволяють йому проявляти 

суб’єктну життєву активність, визначають психологічну можливість 

самоперетворень людини за вектором розвитку й вдосконалення [274]. До 

складу субстанціальних інтуїцій суб’єктного ядра,  згідно концепції автора,  

входять екзистенційна – «я присутній, існую, живу...»; інтенціальна – «я хочу, 

бажаю, прагну..»; потенціальна – «я можу, вмію, здатний...»,  віртуальна – 

«вибираю, маю намір, вирішую ...»; актуальна – «я реалізую, виконую, 

досягаю...»;  рефлексивна – «я оцінюю, приміряю, порівнюю…»;  

експірієнтальна – «я маю, утримую, володію…» інтуїції. Вчений виділяє 

механізми, що пробуджують інтуїції:  самопокладання (потяг, бажання, цільова 

настанова, ідея, життєвий проект, програма буття), самопотенціювання 

(психічна спроможність до знаходження, вибору та створення всіляких засобів, 

необхідних для досягнення поставлених цілей), самовизначення (здатність до 

співвідношення визначених цілей, обраних засобів і ситуації діяння), 

самоактуалізації (перетворення наміру в дії), самооцінювання (встановлення 

факту "досяжності" цілі, її відповідність отриманому результату), 

самоапперцепції (відбір та збереження значущого психологічного досвіду) [274, 

с. 252–257]. Отже, феномен самоефективності  близький за визначеням 
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субстанціальних інтуїцій суб’єктного ядра, спрямовує психологічну активність 

людини. 

 Представниця суб’єктно-діяльнісного підходу І. В. Брунова-Калісецька,  

здійснила спробу подальшого розвитку концепції самоефективності у контексті 

крос-культурної адаптації. Самоефективність, за її визначенням, є 

«інтегральною характеристикою самосвідомості особистості як суб’єкта 

діяльності, що складається із системи уявлень про власні здібності щодо 

організації і здійснення діяльності та життєдіяльності, досягнення очікуваних 

результатів» [40, c.15–16]. Сутність самоефективності полягає у реалізації 

суб’єктних інтуїцій у повсякденній перетворювальній активності особистості на 

основі її індивідуального досвіду  та складається з таких елементів як сценарій 

майбутньої діяльності; стратегії її здійснення та подолання можливих 

перешкод; атрибуція, що репрезентує приписування результатів діяльності 

власним зусиллям або обставинам, а також порівняльна самоефективність, що 

характеризується ступенем впливу успіхів інших людей, взаємодії з ними на 

уявлення про власні успіхи. Дослідниця зазначає, що люди з високим рівнем 

самоефективності, яка ґрунтується на інтернальності в різних сферах 

життєдіяльності, легко адаптуються до нових умов та переносять навички 

успішної соціальної взаємодії у нові полікультурні умови. 

Оcтроушко М. Г. самоефективність, вважає однією з найважливіших 

базових  характеристик суб'єктності, що дозволяє оцінити не тільки її рівень на 

якийсь конкретний момент часу, але і потенціал особистості як «суб'єкта». 

Дослідниця визначає самоефективність як когнітивну оцінку власної діяльності, 

суб'єктивне сприйняття результатів саморегуляції, системи ментальних 

репрезентацій, що регулює дії, спрямовані на досягнення мети. Слід відзначити, 

що самоефективність, на її думку,  це стабільна характеристика, яка разом з 

атрибутивним стилем є прогностичними параметрами ефективності суб’єкта 

професійної діяльності [213]. 

Теоретичне дослідження проблеми самоефективності здійснила 

Т. О. Гордєєва, яка пов’язує феномен зі специфікою домінуючої мотивації 
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досягнення. Дослідниця розглядає самоефективність у якості важливого 

когнітивного предиктора, що впливає на характер цілей, ставлення до певної 

діяльності, стан суб’єкта, важливий для мотивації досягнення [85, с.152]. 

Гордєєва Т. О. приходить висновку, що віра у себе та в цінність того, що робить 

людина, є необхідною умовою і джерелом її високих досягнень [85, с.156]. 

Важливі дані про самоефективність отримані в експериментальних 

дослідженнях представників компетентнісного підходу О. О. Богатирьової, 

Т. Д. Марцинковської. Вони довели, що самоефективність як уявлення про 

власну компетентність, виступає необхідною мотиваційною умовою, яка 

детермінує поведінку людини та сприяє ефективному рішенню професійних 

завдань. Дослідники визначають конструкт як комплекс індивідуально-

психологічних особливостей, що характеризує сферу сприйняття власної 

компетентності та особистісної впливовості. Згідно висновків науковців, 

самоефективність несе системоутворюючу функцію, забезпечує гнучкість і 

активність у виконанні діяльності та побудові відносин з оточуючими. При 

цьому самоефективність виступає головним інтраіндивідуальним чинником, що 

детермінує кар'єрне зростання і вибір кар'єрних орієнтацій [23;24].  

Представники особистісно-діяльнісного підходу (М. І. Гайдар, 

О.  А. Шепелева, Д. О. Шапошник-Домінська та ін [38; 305; 316]), також 

зробили свій внесок у дослідження феномену самоефективності. Вони 

стверджують,  що самоефективність разом з цілями, інтересами, 

компетентністю, самореалізацію є важливими характеристиками суб’єкту 

навчальної діяльності.  

Гайдар М. І. трактує самоефективність як професійно цінну метаякість, 

яка  носить ситуаційно-специфічний характер і включає уявлення людини про 

власні можливості та здібності бути продуктивною при здійсненні майбутньої  

діяльності, спілкуванні і впевненість, що вона зуміє реалізувати себе і досягти 

очікуваного об’єктивного і суб'єктивного ефекту [58, с.8–9].  Науковець 

акцентує увагу на тому, що як професійно цінна метаякість особистісна 
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самоефективність може бути сформована лише при наявності у суб’єкта 

важливих професійних якостей [58, с.23].  

Селезньова О. В., здійснюючи аналіз роботи М. І. Гайдара,  зазначає, що 

феномен  самоефективності необхідно розглядати не лише як професійно цінну 

метаякість, а також як «особистісно цінну, що забезпечує ефективність 

життєдіяльності людини у цілому, а не тільки у професійній сфері» [256, с.21]. 

Самоефективність починає формуватися з перших місяців життя людини і цей 

процес не зупиняється, коли людина стає дорослою.  Вона є не стабільна, а 

статична змінна, зауважує науковець, «яка за своєю силою, узагальненістю і 

ступенем знаходиться у взаємній залежності від актуальної ситуації і 

колишньої історії розвитку індивіда» [256, с.21].  Дослідниця вказує на три 

основні функції: самооцінки, самоконтролю і самопідтримки, що забезпечують 

сформованість компонентів самоефективності. Іншими словами О. В. 

Селезньова стверджує, що самоефективність є стійкий конструкт, що 

формується в онтогенезі і залежить від вікових особливостей, набутого 

життєвого досвіду людини та ситуації. 

Пояснити сутність феномену спробувала О. А. Шепелева.  Вона 

досліджувала самоефективність учнів в академічній і соціальній сферах та 

визначила  зв'язок самоефективності з конструктивними стратегіями реагування 

на важкі життєві ситуації. З її точки зору, самоефективність є якістю, 

особистісно-когнітивною змінною, детермінантою ефективної поведінки 

людини у різних галузях життєдіяльності, що впливає на внутрішнє 

психологічне благополуччя особистості [316, с.3]. Дослідниця визначає 

самоефективність як релевантну діяльності особистісну когнітивну змінну, шо 

характеризує ступінь впевненості людини в успішності рішення будь-якої 

задачі. Шепелева О. А. підкреслює, що судження про самоефективність у 

різних сферах не тотожні і залежать від специфіки діяльності [316, с. 11]. 

Дослідженням природи самоефективності займалася також представниця 

педагогічної науки Т. І. Кремешна, яка вивчала становлення педагогічної 

самоефективності в умовах вищого навчального закладу. За її визначенням 
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самоефективність  є здатністю людини до здійснення ефективної діяльності, яка 

дає можливість організувати, мобілізувати власну активність і волю на 

досягнення успіху в ній. Самоефективність, як переконання у можливості 

успішно здійснити ту чи іншу поведінку, підкреслює авторка, «є не що інше, як 

певна настанова на себе, віра в себе, заснована на знаннях, досвіді, почутті 

відсутності сумніву і невпевненості» [152, с.36].  

Іншу точку зору демонструє Шапошник-Домінська Д. О., яка трактує 

самоефективність як психологічну здатність до досягнення певних результатів з 

мінімально можливими витратами, або отримання максимально можливого 

результату з даної кількості ресурсів в особистісно-значущій ситуації [305, 

с.26]. При незначущій, але необхідній для вирішення ситуації, вказує 

дослідниця, самоефективність виявляється саме в умінні  економити енергію та 

власні ресурси для вирішення більш значущих завдань. Чим вища 

самоефективність, тим більших результатів чекає від себе людина при рівних 

витратах. Шапошник-Домінська Д. О. припускає, що самоефективність, як 

усвідомлений універсальний конструкт особистості, виступає одним з 

оптимальних проявів самодетермінації особистості і може розглядатися у двох 

вимірах: мотиваційному та регуляційному. Перший є проактивним, конативним 

(орієнтація на ціль), другий – метакогнітивним (самоконтроль) [305, с.18–19]. 

Проблема самоефективності знаходить своє висвітлення в роботах 

представників акмеологічного підходу (А. А. Деркач, В. Г. Зазикін [96–98]), які 

самоефективність пов’язують зі здатністю до саморуху, самовідновленню, 

самореалізації,  прагненням до саморозвитку як суб'єкта власної професійної 

діяльності. Вчені стверджують, що самоефективність є акмеологічною 

особливістю професіонала, це прояв «влади Я», що здійснює плив на 

життєдіяльність людини  та прогресивний особистісно-професійний розвиток 

[96, с. 73]. Науковці визначають самоефективність як впевненість людини у 

самостійному управлінні власною поведінкою та розвитком так, щоб вони були 

продуктивними [96, с. 228]. Самоефективність як акмеологічний інваріант 

професіоналізму, забезпечує високу соціальну ефективність діяльності, 
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незалежно від її змісту і специфіки. Вона виявляється у вірі в можливість 

реалізувати свій особистісний та професійний потенціал у широких 

функціональних можливостях, високій відповідальності, самостійності, 

незалежності, емоційній стабільності, особливо у невизначених умовах [96, 

с.166]. На наше переконання принципо важливим є те, що самоефективність 

пов’язана з прагненням до саморуху, самовідновленню, самореалізації 

особистості у всіх сферах життєдіяльності, а не лише у професійній.  

Особливий внесок у розробку проблеми складають праці 

Р. Л. Кричевського, який знайшов пряму залежність між рівнем 

самоефективності та лідерськими якостями особистості. Згідно  його поглядів, 

самоефективність – це «переконаність людей у власних можливостях 

мобілізувати мотивацію, інтелектуальні ресурси, поведінкові зусилля на 

здійснення контролю за подіями, що впливають на їхнє життя і досягнення 

визначених цілей» [154, c. 128]. Сутність самоефективності виявляється у 

прагненні індивіда бути ініціатором подій у навколишньому середовищі, 

бачити себе компетентним і ефективним у відносинах зі своїм оточенням. 

Самоефективність, стверджує науковець, є важливою особистісною складовою 

людської активності,  відноситься до універсального аспекту «Я-концепції» –  

«влади Я» (відчуття індивідом компетентності, власної ефективності і 

особистісної впливовості). Згідно висновку вченого феномен самоефективності 

можна розглядати як «певний психологічний еквівалент акме, що відповідає за 

сегмент акме, у якому втілена певна вершинність людської активності» [155, 

с.  47–52]. 

В рамках суб’єктно-ресурсного підходу, Водоп’янова Н. Є. [53]  

приходить висновку, що самоефективність відображає особливості свідомих 

процесів саморегуляції і може бути віднесена до системних ресурсів суб'єктно-

особистісної організації людини. Самоефективність як когнітивний 

диспозиційний ресурс сприяє адаптації та психологічному благополуччю 

суб'єкта життєдіяльності. 
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Відтак, у психології накопичилися численні, часто суперечливі дефініції 

конструкту самоефективності, тому нагальною стає потреба впорядкування 

згаданого вище термінологічного розмаїття і виокремлення узагальнюючого 

поняття, виходячи з якого, можна систематизувати понятійний апарат. Аналіз 

основних теоретико-методологічних підходів до визначення поняття 

самоефективності у зарубіжній та вітчизняній психології в узагальненому 

вигляді представлено у таб.1.1 

          Таблиця 1.1 

Категоріальне визначення поняття самоефективності у роботах 

зарубіжних і вітчизняних психологів 

Назва наукової 

концепції (теорії) 

Представники 

наукових концепцій  

Категоріальне визначення поняття 

самоефективності 

соціально-

когнітивна теорія 

А. Бандура 

Р. Шварцер 

М. Єрусалем 

когнітивний компонент 

самосвідомості особистості; 

процес інтеграції   когнітивних, 

соціальних і поведінкових 

компонентів  

      Продовження табл.1.1 

гуманістична 

концепція 

К. Роджерс 

 

віра та реалістичне сприйняття 

себе 

теорія зберігання  

ресурсів  

Е. Фройнд 

М. Ридигер 

невичерпний ресурс особистості  

організаційний 

менеджмент 

С. Кові, П. Друкер 

Т. Брайан 

новий тип мислення 

суб’єктно-

діяльнісний  

підхід 

І.В. Брунова-

Калісецька 

М.Г. Остроушко 

інтегральна характеристика 

самосвідомості особистості;   

система ментальних 

репрезентацій 

мотиваційний 

підхід 

Т.О. Гордєєва когнітивний предиктор мотивації 

досягнення та цілепокладання   
компетентнісний 

підхід 

О.О. Богатирьова 

Т.Д. Марцинковська 

О.О. Мітіцина 

комплекс індивідуально-

психологічних особливостей, 

компонент самосвідомості  
особистісно-

діяльнісний 

підхід 

М.І. Гайдар 

О.А. Шепелева 

метаякість, що носить ситуаційно-

специфічний характер; 

особистісна когнітивна змінна 

діяльнісний 

підхід 

Т.І. Кремешна 

Д.О. Шапошник–

Доменська 

здібність людини; усвідомлений 

універсальний конструкт, прояв 

самодетермінації особистості 
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акмеологічний 

підхід 

А.А. Деркач 

В.Г. Зазикін 

Р.Л. Кричевський 

прояв влади Я, інваріант 

професіоналізму, психологічний 

еквівалент акме 

суб’єктно-

ресурсний підхід 

Н.Є. Водоп’янова когнітивний диспозиційний 

ресурс   
 

Отже, на основі теоретичного аналізу досліджуваного феномену, можна 

зробити такі узагальнення: по-перше самоефективність активно вивчається 

сучасними зарубіжними та вітчизняними науковцями, але дефініції цього 

поняття на сьогодні чітко невизначені. Феномен самоефективності дослідники 

відносять до різних психологічних категорій: конструкт очікування, 

особистісна властивість, інтегральна характеристика самосвідомості, 

компонент самосвідомості, когнітивна самооцінка власних здібностей, процес 

самопереконання, комплекс індивідуально-психологічних особливостей, 

метаякість, невичерпний ресурс особистості, новий тип мислення, система 

ментальних репрезентацій, когнітивний диспозиційний ресурс та ін.  

По-друге, відповідно до соціально-когнітивної концепції, 

самоефективність – це конструкт, який  має специфічно-ситуативний характер, 

однак, все більше науковців вважають самоефективність стабільною, 

узагальненою, статичною характеристикою особистості, що впливає практично 

на всі сфери її життєдіяльності. 

 По-третє, самоефективність здебільшого науковцями визначається як 

конструкт очікування, переконання, впевненості у здатність індивіда 

реалізовувати поведінку, необхідну для продуктивної діяльності,  у той же час, 

зустрічаються роботи, у яких, дослідники самоефективність розглядають як 

відчуття, що виникає у результаті виконання  успішних поведінкових дій. 

Самоефективність особистості як самостійний конструкт представлено  у 

структурі інших психологічних явищ, 

Представники проактивної теорії поведінки (Р. Шварцер, Дж. С. Шмітц) 

пов'язують самоефективність з проактивним копінгом.  Р. Шварцер зазначає,  

що  здорова  поведінка індивіда залежить  від  трьох  когнітивних процесів:  
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очікування результатів, сприйняття ризиків, переконання в самоефективності 

(рис. 1.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.  Модель  копінгу  Р. Шварцера  на  основі процесно-діяльнісного 

підходу до здорової поведінки [241]. 

Науковець виділяє у поведінці людини фазу мотивації – де  люди 

формують намір вжити заходів обережності або змінити небезпечну поведінку  

убік більш  здорової та фазу  діяльності – де  вони трансформують  власні 

наміри у дії, спрямовані на досягнення  конкретних цілей. Аналізуючи теорію 

Р. Шварцера, Н. В. Родіна зауважує, що оптимістичні переконання у 

самоефективності можуть підкріплювати  й забезпечувати  безперервні зусилля 

навіть після пережитих невдач і зривів. Вони можуть виступати в ролі 

проактивного подолання й вибудовувати ресурси для персонального зростання 

з часом, а також можуть знижувати активність копінгу, орієнтованого  на  

уникання. Переконання  в самоефективності, підкреслює дослідниця, 

впливають як на фазу мотивації,  так  і на фазу діяльності, збільшуючи  

здатність  індивіда слідувати  довгостроковим  цілям [241, c.55]. 

У моделях проактивної поведінки [109; 225] самоефективність 

визначається  як здатність до передбачення, що виступає однією з ключових 

детермінант поведінки; спрямована на досягнення цілей у віддаленій 
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перспективі, і поряд з іншими характеристиками, входить у блок особистісних 

предикторів проактивності. 

У рамках моделі особистісного потенціалу, запропонованого 

Д.  А. Леонтьєвим, самоефективність є структурним компонентом, окремою 

властивістю особистості, метаресурсом, індивідуально-психологічною 

характеристикою, що пов’язана з успішністю діяльності. Самоефективність, на 

думку вченого, разом з автономною каузальністю, толерантністю до 

невизначеності, атрибутивним оптимізмом, рефлексією, полінезалежністю, 

життєстійкістю та іншими характеристиками виконує функцією саморегуляції і 

відіграє важливу роль у психологічному благополуччі індивіда [167, с.188].  

Ряд науковців (О. В. Киричук, О. Н. Молчанова, Д. Несдел, К. Пинтер 

[131; 132; 200; 380])   вважають, що самоефективність входить до складу Я-

концепції особистості або є складовою її компонентів (Р. С. Пантілєєв, О. 

О. Мітіцина, Н. Бранден [37; 196; 197]). 

Згідно з О. Н. Молчановою, самоефективність поряд з я-образом, 

самооцінкою, самоставленням, самоприйняттям визначає Я-концепцію 

особистості. Ці складові Я-концепції знаходяться у нерозривній єдності, 

взаємодії та взаємозалежності. Кожна з яких має когнітивний, емоційний, 

регуляторний та мотиваційний аспекти. Самоефективність, підкреслює 

О. Н. Молчанова, включає оцінку власної ефективності у будь-якій сфері 

діяльності, впевненість у власній конкретно визначеній компетентності. Щоб 

судити про власну ефективність, людина повинна мати деякі уявлення про себе, 

про власні якості, здібності, знання, уміння. Вміти оцінити рівень їх розвитку 

порівняно з особистими стандартами. Тобто судження про власну ефективність 

ґрунтується на самоуявленні і самооцінці, але до них не зводиться. На думку 

дослідниці, самоефективність пов’язана з емоційними реакціями, які є її 

джерелом і результатом. На відміну від самоставлення, самоефективність – це 

когнітивний конструкт, який містить уявлення людина про власні здібності 

впоратися з різними завданнями. В моделі О. Н. Молчанової переконання, 
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оцінки, емоції та очікувана ефективність власних дій впливають на  самооцінку 

особистості (рис. 1.3). 
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Рис.1.3. Структурно-процесуальна схема самооцінювання за 

О.Н. Молчановою [200]. 

 Дослідниця стверджує, що уявлення про себе особистість оцінює з точки 

зору власних цінностей та смислів, що формує певне відношення до себе, яке і 

визначає самоефективність – впевненість, компетентність і готовність до дій. Ці 

процеси, підкреслює О. Н. Молчанова, взаємопов’язані. Самоефективність, на її 

думку, може впливати на самоставлення (якщо людина відчуває, що не може 

впоратися з якоюсь справою, це викликає у неї негативні емоції); 

самоставлення – на самооцінку (переживаючи неприйняття себе, людина у 

меншій ступені буде здатна до суджень про власні цінності); самооцінка –   на 

Я-образ (якщо  людина низько оцінює будь-яку власну здібність, то це може 

вплинути на правильність прийняття особистих рис), а Я-образ – на 

самоефективність (впевненість у тому, що людина не має певної здібності, 

знижує впевненість в особистих ефективних діях). Рис.1.4 
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        Я-образ                                                            самоефективність 
 

Рис. 1.4. Компоненти Я-концепції за О.Н.  Молчановою [200]. 

За С. Р. Пантелєєвим, самоефективність, це складова явища 

самоставлення, що належить до інтеросуб’єктивного рівня оцінки [216]. Він  у 

структурі самоставлення виділяє дві підсистеми: самооцінку і емоційно-

ціннісне ставлення. Емоційно-ціннісне ставлення переживається особистістю 

як система стійких почуттів і мало залежить від зовнішніх оцінок та успіхів у 

діяльності. А самооцінка, навпаки, виступає в якості показника адекватності 

поведінки та результативності діяльності, що відбивається на структурі 

самоставлення у формі самоповаги, почуття компетентності або почутті власної 

ефективності.  

Близькі до цієї думки є погляди О. О. Мітіциної, яка відзначає 

інтегративний характер самоефективності. Уявлення про власну 

компетентність, пише автор, впливає на подальшу наполегливість та завзятість 

індивіда  при засвоєнні та виконанні конкретних  навчальних та професійних 

дій.  Як фактор успішності навчальної та професійної діяльності 

самоефективність входить до структури самоставлення (у вигляді його 

оціночного компоненту) та визначає переживання і подальшу поведінку 

людини; як компонент самосвідомості показує ставлення індивіда до себе як до 

людини, яка здатна досягти успіху в будь-якій діяльності [196].  

Як складову самооцінки самоефективність розглядала Н. Бранден. Згідно 

з її поглядами, самооцінка складається з двох взаємозалежних аспектів: 

самоефективності і самоповаги. Самоефективність (відчуття особистої 

ефективності) включає когнітивну впевненість у собі, у власних здібностях 

мислити та приймати факти реальності, що входять у сферу інтересів та потреб 

особистості. Самоефективність – це функція свідомості, яка ставить перед 

людиною важливе завдання – зробити себе компетентною у подоланні 

життєвих проблем [37]. 



66 
 

 Золотарьова А. А. вважає самоефективність якістю, що визначає 

позитивний перфекціонізм. Перфекціонізм – це стійка особистісна риса, що  

характеризує прагнення до ідеалу, самодосконалості і виявляється у 

різноманітних формах психічної активності особистості. У свідомості людини, 

якій притаманний  перфекціонізм,  присутнє уявлення, якою вона повинна бути 

в ідеалі і,  що потрібно здійснити, щоб його досягти [ 327, с.157]. 

Науковці виділяють позитивний (адаптивний, нормальний) та негативний 

(невротичний, патологічний) перфекціонізм. При позитивному (нормальному) 

перфекціонізмі людина прагне успіху, відчуває задоволення досягнутим 

результатом, ставить реалістичні цілі,  враховуючи при цьому власні ресурси і 

обмеження. Вона гнучка у поведінці, прагне саморозвитку і поліпшення 

результатів, залишаючись при цьому здатною прийняти факт наявності межі 

своєї досконалості. При негативному (невротичному, патологічному) 

перфекціонізмі  людина боїться невдачі, схильна до жорсткої самокритики, 

страждає нереалістичністю визначених  нею цілей і стандартів,  має 

переживання власного неуспіху [89; 327]. Золотарьова А. А., зауважує, що 

самоефективність разом з іншими адаптивними якостями особистості 

(відкритість новому досвіду, активність, особистісна зрілість, переживання 

задоволення від діяльності, позитивна самооцінка)  детермінує нормальний 

(позитивний) перфекціонізм [118; 119]. 

Узагальнюючи вищезазначене вважаємо, що самоефективність є 

конструктом самосвідомості (Я-концепції особистості), який визначає 

ставлення особистості до власних здібностей, можливостей, детермінує  

майбутню активність людини, характеризує впевненість у власній майстерності 

та прагнення до її вдосконалення. Така трактовка феномену самоефективності 

показує тісний зв'язок його з позитивним перфекціонізмом. Саме наявність 

позитивного перфекціонізму як характеристики Я-концепції особистості сприяє 

виникненню потреби в успішності та самозміненні. Отже, самоефективність, на 

наш погляд, з’являється там, де в Я-концепції особистості в «системі 
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життєсенсових цінностей» [32] переважає прагнення до позитивного 

(нормального) перфекціонізму. 

Вважаємо, що самоефективність є стабільною характеристикою суб’єкта 

діяльності, інтегральним регулятором поведінки, що мобілізує ресурси для 

досягнення прогнозованого результату, позитивно позначається на емоційному  

стані та забезпечує комфортне існування людини.   

 

1.2. Сучасні дослідження  видів самоефективності особистості  

 

У сучасній психологічній науці дослідники виділяють різноманітність 

видів самоефективності. Бандура А. вказує, що існує «безліч образів 

самоефективності, які варіюють від одного виду діяльності до іншого, від 

одного рівня складності – до іншого, а так само, від одних обставин – до 

інших» [290, с.475]. На його думку, оскільки люди працюють як разом, так і 

індивідуально, то самоефективність є одночасно особистим і соціальним 

конструктом. Він виділяє індивідуальну (особистісну) і колективну (collective 

efficacy) самоефективність. Колективну самоефективність А. Бандура визначає 

як впевненість людей, що їх сумісна ефективність може вплинути на соціальні 

зміни (наприклад, відстоювати певні політичні погляди і боротися за власні 

права, тобто за бажане соціальне майбутнє) [343]. Науковець підкреслює, що 

людина управляє власним життям не лише через індивідуальну 

самоефективність, а й за допомогою колективної самоефективності. Колективна 

самоефективність може мати як позитивний, так і негативний вплив на 

індивідуальну самоефективність. Індивідуальна і колективна самоефективність 

доповнюють одна одну, змінюючи спосіб життя людей [290].  

Бандура А. виділяє також специфічну і загальну самоефективність. Якщо 

самоефективність визначається контекстуально, тобто відносно конкретної 

задачі, що стоїть перед індивідом, вона називається специфічною, і для її 

вимірювання розробляються методики самооцінки у конкретних сферах 
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діяльності. Загальна самоефективність складається із окремих видів  

самоефективностей, що існують у різних галузях людської діяльності  [21].  

Феномен емоційної самоефективності розглядали Дж. Вуд, Б. Галла, 

К.  В. Петридес, Е. Фернхем та ін. Емоційну самоефективність К .В. Петридес, 

Е. Фернхем трактують як  впевненість людини у тому, що вона володіє 

емпатією, асертивністю, елементами соціального, персонального інтелекту та 

емоційно-інтелектуальними здібностями [12, с.58-59]. Для Б. Галла, Дж. Вуда 

емоційна самоефективність – це сукупність емоційних навичок та здібностей: 

розуміти вплив своїх емоцій на думки та поведінку, відстрочити або 

інгібірувати імпульсивні реакції сильних емоцій. За їх переконаннями емоційна 

самоефективність допомагає управляти власними емоціями, приймати їх та 

відповідати за свої емоційні реакції [366]. 

Психологи Дж. Маддукс і М. Шеєр запропонували розглядати 

самоефективність у діяльності і спілкуванні. Самоефективність у діяльності, на 

їх думку – це переконаність людини у тому, що власні компетенції та досвід, 

набуті раніше в конкретному виді діяльності, вона у будь-якому випадку зможе 

застосувати в аналогічній діяльності у майбутньому і досягти успіху. 

Самоефективність у спілкуванні вчені трактують як  самооцінку і уявлення 

людини про її комунікативну компетентність у поєднанні з упевненістю, що 

власні компетенції вона успішно зуміє застосувати у ситуації взаємодії з 

людьми [374; 387]. 

Низка дослідників Н. Бец, Б. Зиммерман, Т.  Клери, Г. Сміт, 

М. Йерусалем, В. Міттаг, Т. В. Белих, О. А. Шепелева, Д. О.  Шапошник-

Домінська  [22; 305; 370; 389; 399] та ін. експериментально довели вплив 

соціальної самоефективності на адаптацію особистостІ та на форми 

міжособистісної поведінки. Згідно зі Г. Смітом та Н. Бецом соціальна 

самоефективність – це "впевненість індивіда в його здатності брати участь у 

соціальній інтеракції завдань, необхідних для ініціювання та підтримки 

міжособистісних відносин» [389, с. 145]. Вплив рівня соціальної 

самоефективності на вибір стратегії при подоланні труднощів у сфері 
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спілкування дітей молодшого шкільного віку досліджувала О. А. Шепелева. 

Діти з високою самоефективністю більш впевнені у здатності контролювати 

власне спілкування з оточуючими, тому демонструють просоціальну поведінку 

і популярні серед однолітків.  Навпаки, низька самоефективність пов'язана з 

фізичною та вербальною агресією, що призводить до невдач у соціальній сфері  

[316; 317]. Шапошник-Домінська Д. О., аналізуючи гендерні відмінності 

соціальної самоефективності, дійшла висновку, що у жінок вона вища ніж у 

чоловіків. Вона підкреслює, що «високий рівень соціальної самоефективності  

переважає у респондентів, професійна діяльність яких потребує комунікативних 

навичок, мовленнєвої майстерності та вміння використовувати досвід для  

вирішення проблемних ситуацій» [ 305, с.151]. 

Дослідники Д. Несдел і К. Пинтер вивчали професійну самоефективність 

як елемент професійної Я-концепції, що містить переконання індивіда у тому, 

що він здатний демонструвати поведінку, яка дозволить досягти бажаного 

результату у професії і праці  [380]. Професійну самоефективність російський 

вчений А. М. Рікель визначає як когнітивний компонент структури професійної 

Я-концепції особистості,  яка сприяє підвищенню успішності професійної 

діяльності і підвищує ступінь задоволеності нею [235]. Для Т. І. Васильєвої 

професійна самоефективність – це цілісне, динамічне, багатокомпонентне 

утворення, що складається з взаємопов'язаних уявлень про власні професійні 

компетентності такі як: спеціальні, соціальні, інструментальні, предметно-

інформаційні, особистісні та компетентність у вирішенні практичних ситуацій 

[43].  

Хакетт Г. і Бец Н. [351; 367] запропонували феномен кар'єрної 

самоефективності як  властивість особистості усвідомлено впливати на вибір 

кар'єри та її розвиток. Від рівня кар’єрної самоефективності, на їх думку, 

залежить кількість варіантів кар’єри, які людина вибирає та якість її 

професійної підготовки. До   структури кар'єрної самоефективності особистості 

професіонала дослідник О. С. Бажин  відносить самооцінку, професійно-
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інформативну компетентність, цілепокладання, управління власним 

професійним майбутнім та особистим інтелектуальним капіталом [20]. 

Ноубл А. Д. та його колеги вивчали підприємницьку самоефективність, 

що являє собою міру переконаності особистості у власній здатності виконувати 

необхідну роботу, вирішувати задачі, володіти необхідними практиками для 

успішного досягнення мети підприємницької діяльності [331]. 

Об’єктом дослідження О. І. Бондарчук стала самоефективність керівника 

освітньої організації  (управлінська самоефективність) – внутрішнє 

переконання управлінця у тому, що він має необхідні потенційні можливості та 

рівень професійної компетентності для успішного виконання робочих завдань 

та розв’язання професійних проблем, спрямованих на управління процесами 

навчання, виховання та розвитку особистості (ділова самоефективність), 

реалізації рольових очікувань суб’єктів навчально-виховного процесу в ситуації 

управлінського  спілкування (соціальна самоефективність) [29; 30]. 

Американські дослідники Х. Зайкик та А. Сакс розглядати 

самоефективність пошуку роботи (job search self efficacy), яку визначили як 

ступень впевненості у тому, що індивід зможе успішно продемонструвати 

певну поведінку у сфері пошуку роботи. Самоефективність пошуку роботи, 

вважають дослідники, є ключовим механізмом процесу саморегуляції 

поведінки індивіда, який шукає роботу [398]. 

 Кремешна Т. І., Байбанова Ф. А. звернули свою увагу на 

самоефективність майбутнього педагога (педагогічна самоефективність), яка 

полягає у переконаності у власній професійній компетентності та впевненості, 

що у ситуаціях професійної діяльності педагогу вдасться ефективно її 

застосувати для успішного досягнення цілей навчально-виховного процесу. 

Педагогічна самоефективність, згідно їх поглядів, регулює функціонування 

особистості шляхом впливу на три основні процеси: когнітивний, мотиваційний 

та емоційний [153]. Американські вчені Шенен-Моран та Вулфолк-Хой 

підкреслюють, що самоефективність педагога – це впевненість його у здатності 

організувати навчальний процес таким чином, щоб учні могли досягти бажаних 
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результатів, навіть якщо їм важко навчатися та вони невмотивовані. Суттєвими 

характеристиками високосамоефективних педагогів у професійній діяльності є 

відкритість до критичних зауважень, професійна допитливість, дитиноцентризм 

у виборі методів і технологій навчання [396, с.783].  

Компо Д., Хіггінс С., Венкотеш В. виділили комп’ютерну 

самоефективність як судження людини про здатність використовувати 

комп'ютер та очікувати успіх у роботі з ним. З їх точки зору, комп’ютерна 

самоефективність впливає на вибір ефективних моделей поведінки при 

зіткненні з труднощами у роботі з комп'ютером,  знижує рівень комп’ютерної 

тривожності [358; 397].  Вчені зазначають, що люди, які мають високий рівень 

комп’ютерної самоефективності, більше довіряють інформаційним технологіям 

і часто використовують їх у своєму житті. 

 Предметом дослідження психологів М. Г. Шишкової, С. В. Богомазова 

стала творча самоефективність, як якість особистості, що виявляється у 

здатності мобілізувати ресурси, необхідні для досягнення творчого результату. 

Творча самоефективність, на думку М. Г. Шишкової, є структурним 

компонентом творчої самореалізації особистості поряд з творчою активністю та 

творчою самостійністю [318]. Для С. В. Богомазова творча самоефективність – 

це «особистісно-значуща метаякість суб'єкта професійної діяльності, що 

виявляється у сукупності уявлень щодо власних творчих і пізнавальних потреб, 

здібностях долати труднощі у діяльності, готовності  здійснити інформаційний 

пошук і діяти продуктивно у ситуаціях невизначеності з орієнтацією на творчий 

результат» [25, с.198]. 

 Шапошник-Домінська Д. О.  привернула увагу науковців до реальної та 

ілюзорної самоефективності. За її переконанням, ілюзорна самоефективність –  

це віра людей у те, що їх рішення кращі, ніж це може бути насправді. Вона 

дослідила прояв реальної та ілюзорної самоефективності у різних вікових 

групах і дійшла висновку, що ілюзорна самоефективність менше виражена у 

літніх людей, а у молодості та середньому віці вона найвища [305, с. 152]. 
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Представники наукової школи психології здоров’я (Р. Шварцер, 

С. Хелум) для корекції поведінки людини виділили три види самоефективності: 

мотиваційну самоефективність як впевненість індивіда у власних силах змінити 

свою поведінку, самоефективність підтримки – впевненість у власні 

можливості підтримувати вибрану поведінку та самоефективність відновлення 

– віра у  власні сили повернутися до нової поведінки у випадку рецидиву [393]. 

Згідно з поглядами М. І. Гайдара, самоефективність у процесі 

професійного становлення студента-психолога, представлена трьома видами: 

діяльнісною, комунікативною та особистісною. Вчений визначає особистісну 

самоефективність  як професійно-цінну метаякість, що включає уявлення особи 

про наявність професійно-важливих якостей та впевненості у тому, що в 

ситуаціях професійної діяльності вона зможе актуалізувати і кваліфіковано їх 

застосувати. Діяльнісну самоефективність, М. І. Гайдар характеризує як 

уявлення психолога про те, що він має необхідні знання, вміння, навички, 

ефективно володіє професійними технологіями, і впевненість, що зможе їх 

продуктивно використати у власній діяльності. Комунікативна 

самоефективність, на думку вченого, це уявлення про те, що майбутній 

психолог володіє таким комунікативним потенціалом і досвідом, який 

дозволить йому бути компетентним у професійному спілкуванні [58].  

Важливими для нашого дослідження стали роботи І. І. Сняданко, 

С. М. Мусейчук, які вивчали навчальну самоефективність студентів. 

Мусейчук С. М. трактує її як здатність бути самодостатнім у здобутті знань, 

умінь та навичок [202]. Для І. І. Сняданко навчально-професійна 

самоефективність – це оцінка студентами власних здатностей здійснювати 

навчально-професійну діяльність і оцінка рівня підготовки до здійснення 

майбутньої професійної діяльності [264]. Із наведених визначень стає 

зрозумілим, що дослідники розуміють навчальну самоефективність як здатність 

до навчання  та самооцінку компетентностей.  

 Узагальнення видів самоефективності визначені зарубіжними та 

вітчизняними дослідниками представлено у таб. 1.2.    
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            Таблиця 1.2

     Види самоефективності 

Різновиди самоефективності Дослідники 

індивідуальна самоефективність 

колективна самоефективність 

загальна самоефективність 

 

А. Бандура 
 

самоефективність у діяльності 

самоефективність у спілкуванні 

Д. Маддукс, М. Шеєр 

соціальна самоефективність Г. Сміт, Н. Бец 

професійна самоефективність Д. Несдел, К. Пинтер, А.М. Рікель, 

Т.  І.  Кремешна, Т. І. Васильєва 

особистісна самоефективність;  

діяльнісна самоефективність;  

комунікативна самоефективність  

 

М. І. Гайдар 

емоційна самоефективність К. Петридес Е.Фернхем, 

Б. М. Галла, Дж. Вуд 

мотиваційна самоефективність; 

самоефективність підтримки; 

самоефективність відновлення 

Р. Шварцер, С. Лліпп, А. Лущинська 

ділова самоефективність; 

соціальна самоефективність 

(керівника освітньої організації) 

 

О. І. Бондарчук 

кар'єрна самоефективність Г. Хакетт, Н. Бец 

комп’ютерна самоефективність Д. Компо , С. Хіггінс, В. Венкотеш 

творча самоефективність М. Г. Шишкова, С. В. Богомазов 

самоефективність пошуку роботи (job 

search self efficacy) 

 

Х. Зайкик, А. Сакс 

      Продовження табл.1.1 

підприємницька самоефективність А. Д. Ноубл, Д. Юнг, С. Ерлих  

реальна самоефективність  

ілюзорна самоефективність 

 Д. О.  Шапошник-Домінська   

навчальна (академічна) 

самоефективність 

І. І. Сняданко, .А. Шепелева, 

С.  М. Мусейчук 

 

Отже, сучасні науковці виділяють чимало видів самоефективності у 

залежності від сфери діяльності її застосування  або психологічних 

властивостей особистості. У рамках нашого дослідження ми будемо розглядати 
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навчальну самоефективність особистості, тому з урахуванням вищезазначеного, 

вважаємо за доцільне викласти своє бачення феномену самоефективності. 

 

1.3. Самоефективність як компонент  структури самосвідомості 

 

Узагальнюючи психологічний аналіз вивчення стану проблеми 

самоефективності особистості, ми  розробили ряд положень, що розширюють 

уявлення про психологічний зміст цього феномену. 

По-перше, ми вважаємо, що самоефективність особистості – це феномен 

самосвідомості особистості, який відображає суб’єктивне уявлення індивіда 

про власну здатність результативно виконувати діяльність. Самоефективність є 

предиктором соціальної успішності (рис.1.5).  

 

 

 

 

Рис. 1.5. Схема самоефективності особистості. 

 

По-друге, самоефективність у суб’єктивному просторі особистості 

представлена такими компонентами як прагнення бути краще ніж є тепер 

(позитивний перфекціонізм), усвідомлення цілі самозмінення (для чого це мені 

необхідно), впевненість у  власний здатності (рис.1.6).  

 

               прагнення бути краще ні є тепер 

 

 

 

усвідомлення  

цілі самозмінення                                                  впевненість у  власній здатності 

 

Рис.1.6. Самоефективність у суб’єктивному просторі особистості. 

 

самосвідомість 

усвідомлення 

власної 
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соціальна 

успішність 
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Третє, уявлення особи про самоефективність формуються на основі 

механізмів рефлексії Я-образу та самоідентифікації. Механізм 

самоідентифікації  сприяє інтеграції певних цінностей у структуру особистості 

та є також виразом потреби в оволодінні певними знаннями і 

компетентностями [295]. Самоефективність особистості виступає поведінковим 

предиктором успішності в різних сферах життєдіяльності (рис.   1.7.). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Структура самоефективності як предиктора успішних дій 

індивіда. 

Четверте, у структурі самосвідомості (рис 1.8.) самоефективність (тобто 

Я-ефективне) визначається зв’язками з: Я-минулим через уявлення про минулі 

успіхи та досвід;  Я-актуальним через уявлення про наявні здібності та 

компетентності; Я-майбутнім через прагнення до самозмінення, 

самовдосконалення (конструктивний перфекціонізм). Самоефективність (Я-

ефективне) виникає там, де у структурі самосвідомості в системі життєсенсових 

цінностей є прагнення до самозмінення та самовдосконалення.  

СЕ 

рефлексія 

Я-образу 
успішність у різних 

сферах 

життєдіяльності 

 
 

самоідентифікація  
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Рис.  1.8. Модель самоефективності у структурі самосвідомості особистості. 

П’яте, феномен самоефективності не зводиться лише до самооцінки 

власних здібностей (можу –  не можу), він має більш широке визначення, є 

ставленням особистості до власної здатності успішно співвідносити наявні 

ресурси з вимогами цілей, підвищувати резервні можливості власної психіки, 

спрямовані на самозмінення та саморух упродовж життя. Це настанова,  

психологічна готовність особистості до ризику заради прогнозованого успіху та 

прагнення до самозмінення. 

Шосте, відчуття самоефективності виникає на основі досвіду виконання 

успішних практичних дій та прагнення досягти особистісно-значущої мети 

діяльності. Майерс Д. зазначає, що самоефективність навряд чи зросте від 

одного тільки самонавіювання («Я можу, я можу, я можу ...») або від 

надмірного вихваляння, що підносить людину до небес, як повітряну кульку 

(«Ти просто геній!»). Головне джерело її зростання – пережитий досвід успіху 

[179]. Індивід стає впевненим у власній самоефективності після пережитого 

успіху. Самоефективність виникає у процесі здійснення практичної діяльності, 

що спрямована на досягнення суб’єктивно важливого результату, і сприяє 

самозміненню і самореалізації особистості. 
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Отже, найбільш обґрунтованим нам представляється трактування 

самоефективності як сформованої, набутої у процесі діяльності здатності, що 

виникає на основі Я-концепції, життєсенсових цінностей (прагнення до 

вдосконалення), досвіду успішних практичних дій, вміння підвищувати 

резервні можливості власної психіки і визначає готовність особистості до 

самозмінення та самореалізації.  

У контексті нашого дослідження важливо акцентувати увагу на тому, що 

суб’єктивна впевненість у власній результативності  не завжди призводить до 

об’єктивної успішності та ефективності. Почуття задоволення від процесу 

діяльності, відчуття самозмінення, саморуху, самореалізації (самоактуалізації) – 

це, на нашу думку, є основними показниками самоефективності особистості. 

Об’єктивне підтвердження (схвалення) власного успіху з боку соціального 

оточення, зворотній зв’язок посилює або послаблює відчуття самоефективності, 

але не є її визначальним критерієм. 

 

Висновки до першого розділу  

 

Системний та комплексний аналіз наукових джерел з проблеми 

дослідження дозволяє зробити такі теоретичні узагальнення:  

1.  У результаті філософсько-психологічного аналізу досліджуваної 

проблеми  визначено, що проблема самоефективності особистості 

розглядається у різних наукових галузях: психології, педагогіці, менеджменті, 

медицині та ін.   Витоки самоефективності особистості беруть початок у 

філософський школі прагматизму. 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).  
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2. Виявлено, що феномен самоефективності у сучасній психології чітко не 

визначений, він має термінологічне розмаїття та потребує уточнення. 

Самоефективність трактують як: конструкт очікування, особистісна 

властивість, інтегральна характеристика самосвідомості, когнітивна самооцінка 

власних здібностей, процес самопереконання, комплекс індивідуально-

психологічних особливостей, метаякість, невичерпний ресурс особистості, 

новий тип мислення, система ментальних репрезентацій, когнітивний 

диспозиційний ресурс. Здебільшого дослідники вважають самоефективність 

стабільною,  статичною характеристикою особистості, як самостійний феномен 

може бути складовою інших психологічних структур різної складності. 

3. Встановлено, що в сучасних психологічних дослідженнях 

самоефективність представлена різними видами у залежності від сфери 

діяльності та психологічних властивостей носія: індивідуальна, колективна, 

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

професійна, кар’єрна  та ін.  Залишається недостатньо розробленою у 

вітчизняній психології проблема навчальної самоефективності, особливо це 

стосується дорослого віку. 

4. На основі загальнотеоретичного й методологічного аналізу з’ясовано,  

що  самоефективність: 

– визначається як сформоване судження індивіда про власну здатність 

самостійно і продуктивно здійснювати діяльність та успішно досягати 

поставленої мети; 

– є предиктором активності  і результативності індивіда  як у різних сферах 

життєдіяльності особистості, так і в управлінні поведінкою. 

5. Вважаємо, що у структурі самосвідомості «Я-ефективне» визначається 

зв’язками з: «Я-минулим» через уявлення про минулі успіхи та досвід; «Я-

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

майбутнім» через прагнення до самозмінення, самовдосконалення 

(конструктивний перфекціонізм). «Я-ефективне» виникає там, де у структурі 
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самосвідомості в системі життєсенсових цінностей є прагнення до 

самозмінення та самовдосконалення.  
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РОЗДІЛ 2 

 

НАВЧАЛЬНА САМОЕФЕКТИВНІСТЬ  ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

У другому розділі розкрито особливості навчальної самоефективності як 

виду самоефективності та обґрунтовано її концептуальні основи. Побудовано  

структурно-функціональну модель навчальної самоефективності. Визначено 

роль неперервної освіти у розвитку навчальної  самоефективності особистості.    

 

2.1. Категоріальне визначення поняття «навчальна самоефективність 

суб’єкта навчальної діяльності» 

 

Проблема навчальної самоефективності особистості сьогодні є особливо 

актуальною у зв’язку з розширенням інформаційного простору, техногенністю 

суспільства, швидким оновленням знань, що змушує людину до навчальної 

активності. Освіта стає не тільки транслятором соціокультурних норм, 

цінностей, які в умовах спеціально організованого розвиваючого середовища є 

основою для розвитку смисложиттєвих пріоритетів особистості, вона відіграє 

важливу роль у формуванні пізнавального інструментарію, суб’єктних 

характеристик індивіда, сприяє розкриттю особистісного потенціалу, формує 

потребу в ефективному навчанні, самоосвіті, саморозвитку, саморусі.  

Феномен навчальної самоефективності суб’єкта навчання відрізняється 

від самоефективності особистості в інших сферах життєдіяльності. Щоб 

виокремити специфічні особливості навчальної самоефективності, розглянемо 

близькі з нею поняття: «особистість як суб’єкт діяльності», «активність 

суб’єкта діяльності». «навчальна діяльність»,  «суб’єкт навчальної діяльності», 

«ефективність навчального процесу», «ефективність суб’єкта навчальної 

діяльності».  

Поняття «особистості як суб’єкта діяльності» розкривається у працях 

радянських та вітчизняних вчених Б. Г. Ананьєва, К. О. Абульханової-
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Славської,  А. В. Брушлинського, М. Й. Боришевського, Н. О. Євдокимової. 

Г.  В.  Ложкіна, С. Д. Максименко,  В. В. Репкіна, С. Л. Рубінштейна [4-9; 33; 

34; 41; 106; 110; 172; 174; 185; 237; 246] та ін.  

Рубінштейн С. Л. здійснив аналіз внутрішніх механізмів активності 

особистості, що проявляються у діяльності. Особистість, згідно з теорією 

С. Л. Рубінштейна, є триєдність понять «хочу», «можу» і «я сам». Це те, до чого 

прагне людина (спрямованість: цінності, установки, ідеали), те, що вона може 

(її здібності) та те, ким вона є (поведінка, що закріпилася у характері). При 

цьому вчений підкреслює єдність свідомості і діяльності: «Затвердження 

єдності свідомості і діяльності означає, що треба розуміти свідомість, психіку 

не як щось лише пасивне, споглядальне, рецептивне, а як процес діяльності 

суб’єкта, реального індивіда, і в самій людській діяльності, у поведінці людини 

розкрити її психологічний склад і таким чином зробити саму діяльність людини 

предметом психологічного дослідження" [245, c.255]. Ця ідея знайшла своє 

відображення у подальшому дослідженні феномену суб’єкта діяльності іншими 

вченими.  

На суб’єкта як джерело активності, а діяльність як засіб існування 

суб’єкту, вказує В. В. Репкін. Він підкреслює, що в іншій формі, крім діяльності 

суб’єкт не існує, поняття діяльності та суб'єкта найтіснішим чином 

взаємопов'язані. Суб'єкт, визначає науковець, є здійснена форма існування 

діяльності, потенціальна діяльність [237]. 

 Не людина оволодіває діяльністю, а діяльність оволодіває людиною, 

вважає Г. П. Щедровицький. Людина включається у різні види діяльності не 

тому, що в неї є потреба, а тому, що її включають в інституціалізовані види 

діяльності (віддають у школу, посилають на роботу). Тому, приходить до 

висновку вчений, говорити про кожну окрему особистість, що вона є суб'єктом 

у всіх своїх проявах, не можна [319]. З цього приводу В. В. Репкін зауважує, що 

особистістю можна стати тільки свідомо направляючи своє життя.  

Взаємозв’язок властивостей особистості, суб’єкта і діяльності знаходився 

у фокусі уваги Б. Г. Ананьєва. Згідно з його поглядами, «структура суб'єкта, 



82 
 

інтегрує властивості індивіда і особистості, визначає готовність і здатність до 

виконання діяльності та досягнення в ній певного рівня продуктивності» [4, 

с.8]. У той же час, підкреслює Б. Г. Ананьєв, діяльність формує ті якості 

особистості, і ті властивості суб’єкта, які необхідні для її успішного виконання. 

Вчений акцентує увагу на формуванні у процесі діяльності психічних 

властивостей і механізмів суб’єктності, вказує на  вплив сформованих 

здібностей на якість виконуваної роботи [4].  

Порівнюючи поняття особистості і суб’єкта, В. В. Репкін вказує, що лише 

тією мірою,  якої людина розвивається як суб'єкт, вона розвивається і як 

особистість, тому що діяльність людини ніколи не буває діяльністю 

індивідуальною. Людина вступає в контакт з іншими людьми, взаємодіє з ними, 

тобто виступає як особистість. Однак, зазначає вчений, суб’єктом людина стає 

у процесі включення у різні види діяльності [237]. 

На діяльність як суспільно значущу, у якій особистість стає суб’єктом, 

вказує Абульханова-Славська К. О.  На її думку, людина прагне до 

оптимального співвідношення зовнішніх і внутрішніх умов своєї діяльності, а 

показником оптимальності є продуктивність діяльності, яка сприяє розвитку і 

вдосконаленню самої особистості. Особистість як суб'єкт діяльності, на думку 

вченої, може пристосовувати власні індивідуальні особливості, здібності до 

конкретних задач діяльності  [110, с.372]. Серед особливих індивідуальних 

здібностей особистості як суб'єкту діяльності науковець виділяє здатність до 

організації часу (здатність до своєчасної активності), здатність програмувати 

майбутню діяльність, передбачати її події, встановлювати оптимальні для себе 

режими активності і пасивності, визначати ритми діяльності. У цілому, 

підкреслює К. О. Абульханова, здатність суб'єкта співвідносити власні 

можливості та індивідуальні особливості з характером вирішуваних завдань є 

однією з найважливіших характеристик саморегуляції за допомогою якої 

особистість підтримує стабільний рівень власної активності. Механізми оцінки 

і контролю, стверджує автор, розкривають системний характер активності 

суб'єкта в її цілісному співвідношенні з вимогами діяльності [110]. Отже, 
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активність суб’єкта діяльності, на думку К. О. Абульхановою-Славською, 

пов’язана з компетентностями, саморегуляцією і продуктивністю.    

Автор суб’єктогенетичного  підходу  та експериментально-генетичного 

методу дослідження  С. Д. Максименко [181–187] стверджує, що у процесі 

оволодіння діяльністю у суб’єкта цієї діяльності цілеспрямовано формується 

потреба у самореалізації, що спричиняє активність людини. Активність, у свою 

чергу, визначає діяльність та ті її види, у яких ця потреба задовольнятиметься. 

Вчений наголошує, що рушійною силою саморуху (самомоделювання, 

саморозвитку) людини  є «нужда – це особливе універсальне енергетично-

інформаційне утворення, що є носієм і чинником соціальної життєвої сили 

людини» [182, с.7]. Атрибутивними властивостями нужди, вказує 

С. Д. Максименко, є гетерогенність, здатність до розвитку (саморозвитку), 

ортогенез. Існує нужда лише у формі втілення в породжену нею живу істоту і 

має афілятивну природу. Атрибутивною ознакою нужди є нескінченність її 

існування. Отже, робить висновок вчений, нужда є  рушійною силою саморуху 

особистості. Потреба у самореалізації стимулює активність суб’єкта діяльності. 

На рівень активності суб’єкта діяльності впливає саморегуляція, а показником 

оптимальності діяльності є її продуктивність (ефективність) . Тобто виходячи із 

зазначеного, можна зробити висновок,  що витоки активності суб’єкта 

діяльності вчений бачить у нужді, у потребі  до самореалізації. 

 Засновник української психології Г. С. Костюк [146; 147] підкреслює, що 

невід'ємною частиною суб'єкта є його саморух. «Вищі форми саморуху 

особистості проявляються у свідомому прагненні особистості працювати над 

собою, виробляти ті чи інші якості, керуючись певним ідеалом, вміння 

підпорядковувати своїй волі гру сил власної природи» [146, с.98].  Саморух, 

самоактивність, саморозгортання, зауважує Г.С. Костюк, детерміновані 

суспільними умовами: навчанням та вихованням.  

Відтак, виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що суб’єкт 

не може існувати поза діяльністю. У діяльності формується психологічні 

властивості суб’єктності. Невід’ємною характеристикою суб’єкту діяльності є  
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саморух, самоактивність, саморозгортання. Джерелом активності  є нужда, а 

рівень активності суб’єкту діяльності залежить від  характеру розв’язуваних 

ним завдань, від саморегуляції, від прагнення до самореалізації і, як ми 

вважаємо, від потреби у самоефективності. Самоефективність  впливає не 

тільки на активність суб’єкту діяльності, вона є предиктором його успішних 

дій,  сприяє продуктивності діяльності. 

Навчальна діяльність, це особливий вид діяльності, що розгортається як 

двосторонній процес: навчання – цілеспрямована передача соціокультурного 

досвіду іншій людині та учіння. Машбиць Є. І. вказує на необхідність 

розмежовування понять «навчання» і «учіння». Згідно з його поглядами, 

«учіння» є продуктом різних видів діяльності і «охоплює більш широкий клас 

явищ, ніж відбуваються у рамках навчання» [193, с.47], а «навчання» є 

процесом «управління навчальною діяльністю, у тому числі управління 

засвоєнням знань, пізнавальними процесами, формуванням здібностей, 

розвитком учнів і т. ін.» [193, с.47]. 

Специфіка навчальної діяльності пов’язана з її цільовим змістом та 

задачами, що вирішує суб’єкт навчання.  Навчальна діяльність відрізняється від 

інших видів активності, за Д. Б. Ельконіним, тим що її метою і результатом є не 

зміна предмета, з яким діє людина, а зміна самого себе як суб'єкта діяльності 

[323].  Репкін В. В. навчальну діяльність називає «діяльністю по самозміненню 

суб’єкта» [237]  і наголошує, що не вчитель вчить учня, а учень вчить себе сам. 

Завдання вчителя він бачить  у допомозі учню вчити себе. Метою навчання, 

підкреслює вчений, є внутрішній суб’єктивний результат, що виявляється у 

засвоєнні принципів побудови дій та  зміненні, привласненні здібностей. 

Кінцева мета навчальної діяльності, висновує В. В. Репкін,  це перетворення  

людини з такої, яку навчають, у людину, яка сама вчиться, зацікавлену у 

самозміненні і здатної до нього. Саме ця ідея принципово важлива для нашого 

дослідження, тому що самоефективність особистості у навчальній діяльності, 

це не тільки оцінка власних навчальних здібностей, це потреба у  внутрішніх 
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змінах суб’єкта навчальної діяльності, які мають відбутися у результаті  

виконання навчальних дій. 

Засновники розвиваючого навчання (В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін, 

В.  В.  Репкін [92-94; 237; 321; 322]) характерними рисами суб'єкта навчальної 

діяльності вважають внутрішню свободу, вміння самому для себе створювати 

засоби дій; вміння оцінювати та здійснювати рефлексію власних дій, 

можливостей; здатність самостійно вирішувати навчальні завдання; інтерес до 

навчання. У виділених ними психологічних характеристиках відсутня здатність 

до навчальної самоефективності, однак, ми вважаємо, її важливою властивістю 

суб’єкту навчання, що детермінує інтерес і саморозвиток у навчанні. 

Бандура А. вказує, що люди з високим рівень самоефективності мають більший 

інтерес до освіти і професійних занять, навчання для них стає частиною життя і 

забезпечує їх основним джерелом особистісного зростання [193; 344].   

Проблема ефективності навчальної діяльності завжди привертала увагу 

представників психолого-педагогічної науки. Численні дослідники 

ефективність навчання розглядали з позиції ефективної організації навчального 

процесу, де тим, хто навчається, відводилася роль пасивних реципієнтів, 

«судин для наповнення» знаннями [159].  

Сьогодні психолого-педагогічна наука акцентує увагу на активну та 

свідому позицію суб’єктів навчання у процесі ефективного оволодіння 

важливими соціальними та професійними компетенціями.  

На ефективність навчання впливають різні соціально-психологічні 

чинники: організація навчального процесу, методи та технології навчання, 

професійно-значущі якості педагога, мета, потреби, особистісні якості  суб’єкта 

навчання та інше. Серед критеріїв ефективності  навчання Н. О. Кузьміна 

виділяє: 1) внутрішні – академічна (навчальна) успішність, якість знань та 

навичок, рівень розвитку суб’єкта навчання, рівень навченості  та внутрішня 

готовність до різних психологічних змін та перетворень у відповідності до 

нових навчальних цілей; 2) зовнішні – ступінь адаптації до соціального життя і 

професійної діяльності; темпи зростання процесу самоосвіти як пролонгований 
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ефект навчання; рівень освіченості або професійної майстерності; готовність 

підвищити освіту [159].  

 Чимало дослідників при аналізі ефективності навчальної діяльності 

акцентують увагу на співставленні якості отриманого навчального результату з 

витраченими ресурсами (часовими, психологічними, матеріальними та 

іншими). Так, з позиції Г. І. Рябова, ефективність навчання залежить, від 

кількості часу, обсягу матеріальних і духовних витрат, необхідних для 

досягнення певного рівня навченості [252]. Цієї ж думки дотримується 

Л. П. Одерій, яка стверджує, що показником ефективності навчального процесу 

виступає економія навчального часу за однакових результатів якості і глибини 

знань [209].  

Тобто існують різні точки зору науковців щодо критеріїв ефективності 

навчального процесу. Одні вчені підкреслюють значущість організаційних та 

методологічних аспектів навчальної діяльності: економії навчального часу, 

обсягу матеріалу, застосування активних і інтерактивних навчальних 

технологій, інші акцентують увагу на психологічних змінах, що відбуваються у 

суб’єкта навчання: якість і глибина знань, рівень розвитку, зростання навичок 

самоосвіти, готовність до постановки власних навчальних цілей, саморозвитку 

та інше.  Швалб Ю.М. з цього приводу зауважує, якщо раніше при традиційній 

системі освіти основні психолого-педагогічні проблеми концентрувалися 

навколо питань: ефективність формуючих впливів, готовність до навчання, 

рівень здібностей до засвоєння (рівень навченості), зміст освіти, методики 

викладання на кожному етапі навчання та ін., то сьогодні принципово іншим є 

розуміння  системи освіти. Система освіти  «все більше перетворюється у 

простір осмисленого вибору суб'єктом форм і змісту власної освіти, більш того, 

суб’єкт навчання тільки тоді може ефективно включитися в систему освіти, 

коли він сам стає активним суб'єктом побудови і розвитку самої системи освіти. 

Тому, змінюється і вся психолого-педагогічна проблематика, яка починає 

концентруватися навколо питань розвитку та саморозвитку особистості» [308, 

c.87]. Підтримуючи  думку вченого, вважаємо, що оцінку ефективності 
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навчального процесу, необхідно здійснювати не стільки за критеріями економії  

часу на навчання і ресурсних витрат суб’єкту навчальної діяльності, а скоріше 

за критеріями особистісних змін, що  відбулися  у результаті виконання 

навчальних дій: як сприяли вони становленню суб’єкту власного розвитку, 

важливими ознаками якого є самоефективність у навчанні, здатність до 

самопроектування, побудови власної траєкторії розвитку. 

Поняття «ефективності суб’єкта навчання» і «навчальна 

самоефективність суб’єкта навчання» дослідники З. М. Хизроєва, 

Е. А. Кимпаєва [130] вважають синонімами. На наш погляд, їх необхідно 

диференціювати. Поняття «ефективність суб’єкту навчання» пов’язане з 

зовнішньою оцінкою  соціальним середовищем (педагогами, керівниками 

організацій, батьками та іншим) дій того, хто навчається. Серед критеріїв 

ефективності виділяють швидкість засвоєння навчального матеріалу, 

продуктивність і результативність навчальних дій. Ефективність суб’єкта 

навчання  оцінюють з метою пошуку нових педагогічних методів  впливу на 

особистість.  

Поняття  «навчальна самоефективність суб’єкта навчання» («навчальна 

самоефективність особистості»), ми розглядаємо, як феномен самосвідомості 

особистості, що характеризує  внутрішню готовність індивіда до активних 

навчальних дій стосовно освоєння нового змісту діяльності або 

самовдосконалення набутих компетентностей (навчальних, професійних). 

Навчальна самоефективність  є феноменом, у якому проявляється суб’єктна 

сутність індивіда, його потреба у самоактивності. Завдяки навчальній 

самоефективності освітня діяльність стає  самодетермінованою, 

самокерованою.   

 

2. 2. Структурно-функціональна модель навчальної 

самоефективності  дорослого як суб’єкта навчання 
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Для дослідження феномену навчальної самоефективності дорослого нами 

було розроблено його структурно-функціональну модель,  яка містить 

смисловий, оціночний, мотиваційний, цільовий, прогностичний компоненти.  

Смисловий компонент  («для чого я вчусь?») тобто  усвідомлення 

життєвих смислів навчання, що сформовані на основі потреб та цінностей 

особистості.  

Життєвий смисл  –  це мета, цінність, ідеал до якого прагне людина, це те, 

що хвилює людину та спонукає до діяльності.]. Життєві смисли навчання 

визначають цілі особистості, які вона покладає сама (самопокладання) або 

завдяки «механізму довизначення» [193] приймає ззовні запропоновані. 

Усвідомлення індивідом життєвого сенсу навчання стає регулятором 

поведінки. Відмінною рисою реалізації життєвого смислу є здатність взяти на 

себе відповідальність за його втілення у життя [267]. Життєві смисли навчання 

трансформуються у конкретні навчальні задачі, які необхідно вирішувати 

суб’єкту. 

Оціночний компонент («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). Позитивна оцінка наявних ресурсів 

посилює впевненість індивіда, впливає на навчальну мотивацію. 

Мотиваційний компонент  («я хочу вчитися») – містить сформовані 

навчально-пізнавальні мотиви,  інтерес, що спонукає суб’єкта навчання до 

активності та вольових зусиль. Крім того, цей блок моделі включає 

самомотивацію – здатність обходитися без зовнішнього стимулювання,  

прийняття відповідальності за майбутній результат, що є актуальним у ситуації 

невпевненості, втрати віри в себе. Рівень самомотивації особистості залежить 

від прийняття цінності освіти та усвідомлення життєвого смислу навчання. 

Якщо суб’єкт навчання має певні страхи, щодо успішності досягнення 

майбутнього навчального результату, низьку самооцінку навчальної здатності, 
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то завдяки усвідомленю життєвого смислу навчання, прийняття цінності освіти 

та за допомогою психологічних інструментів самомотивації (самопідтримки) 

він може підвищити резервні можливості психіки  для досягнення цілей 

навчання. 

Цільовий компонент («я буду вчитися») містить постановку цілей, 

визначення навчальних завдань, активізує цілеспрямованість особистості. 

Навчальні цілі,  підкреслює Ю. М. Швалб, виникають не одночасно,  вони 

покладаються, визначаються суб’єктом та призводять до становлення образу 

майбутнього. Цілепокладання –  це процес породження і становлення мети 

[309, с.8].  Цілі,, слугують стандартами, з якими людина порівнює власні 

досягнення, підкреслює  А. Бандура. Особливо корисно, вважає вчений, ставити 

поступово ускладнюючі короткострокові проміжні цілі (субцілі). Коли субцілі 

досягнуті, вони дають інформацію людині про ефективність і породжують 

впевненість, необхідну для того, щоб наполягати на подальшому [21, с.226].  

Активність людини та її емоційний стан, на думку А. Бандури, залежить, 

чи сприймає вона  цілі як обґрунтовані, досяжні і значущі [342]. Переконання у 

тому, що навчальні цілі знаходиться за межами здібностей і є нереалістичними, 

призводить до відмови від них. Вибір адекватних (оптимальних) цілей, 

зауважує вчений, сприяє зміцненню самоефективності в процесі їх досягнення.  

Аналогічних поглядів дотримуються дослідники К. С. Карвер  і  М. Ф. Шейєр. 

Вони стверджують, що людина не ставить цілі, які не стосуються її, але якщо 

все-таки поставить, то не буде вперто йти до їх досягнення і, у випадку 

труднощів, якщо цілі уявляються недосяжними, відмовиться їх досягати [356].   

Навчальні цілі, на відміну від інших, спрямовані на змінення суб’єкту 

навчання, присвоєння ним нових компетентностей та суб’єктних 

характеристик. Цілі навчання, стверджує Ю. М. Швалб, виражені через 

показники змін, що відбуваються з боку того, хто навчається [264, с.135].  Саме 

здатність до самостійної постановки цілей саморозвитку, характеризує не 

суб’єкт навчання, а більш високий рівень зрілості особистості –  суб’єкта 
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власного розвитку. Те, які навчальні  цілі визначає для себе людина, вважаємо, 

вказує на його цінності, впевненість і рівень психологічної зрілості. 

 Цілі завжди спрямовані на майбутнє, разом з тим вони обумовлені 

минулим досвідом, зауважує Л. А. Регуш [236, с.123]. Рішення конкретної 

задачі змінює навчальну ціль. Навчальні цілі тісно пов’язані з мотивами і 

життєвими смислами особистості та впливають на прогноз діяльності.  

Прогностичний компонент («завдяки навчанню я стану, зможу») містить 

прогноз майбутніх успіхів, власних змін. Прогнозування забезпечує 

цілеспрямованість суб’єкту навчання, дозволяє побудувати перспективи, 

прогнози самозмінення, виділити той ідеальний образ - «Я», до якого 

особистість прагне у процесі самозмінення і на який вона буде орієнтуватися у 

найближчому майбутньому. Передбачення позитивних змін в Я-образі стають 

внутрішніми стимулами, що забезпечують готовність суб’єкту до наступних 

навчальних дій. Передбачення неуспіху, відсутності змін або негативних змін в 

Я-образі обертається розчаруванням, втратою бажання доягати визначеної 

навчальної цілі, стає психологічним бар’єром на шляху саморуху індивіда.  

Вищеназвані компоненти моделі формують інтенцію до навчальної 

активності –  іманентна спрямованість мислення, волі, почуттів (психічної 

активності) особистості на навчальні дії та самозмінення. Інтенція – це 

задуманий план дій (програма дій, аналіз засобів досягнення мети), 

спрямованість суб’єкта діяльності. 

Вважаємо, що психологічні механізми рефлексії та самоідентифікації  

особистості як суб’єкта навчання забезпечують регуляцію конструкту 

навчальної самоефективності. 

Важливим механізмом навчальної самоефективності особистості, на наш 

погляд, є механізм рефлексії, завдяки якому відбувається самопізнання 

суб’єктом навчання власних внутрішніх психологічних актів,  емоційних станів 

та набутого внутрішнього досвіду. На рефлексію, у якості  «ядра» 

самоефективності, що здатна змінити поведінку суб'єкта на більш ефективну, 

вказує О. В. Селезньова [256]. З точки зору Л. Д. Дьоміної «рефлексія 
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«повертає» свідомість до власного внутрішнього світу, сприяє не тільки 

усвідомленню своїх вчинків, відносин, конструктів, цінностей, але й за 

необхідністю, їх перебудові» [214, с.25]. Завдяки рефлексії суб’єкт навчання 

пізнає себе, констатує зміни, які відбулися в процесі навчання: «яким я був», 

«яким я став», співвідносить власні очікування, усвідомлює набутий 

навчальний досвід «яким хотів бути» та «як змінився». Рефлексія як механізм 

самоефективності надає можливість особистості за необхідністю переглянути 

та скоректувати ціннісно-смислові орієнтації у навчанні, спонукає суб’єкт 

навчання до внутрішнього діалогу  в обговоренні  наступних навчальних дій та 

готовності їх здійснити.  

Механізм рефлексії тісно пов'язаний з механізмом самоідентифікації, 

завдяки якому формується уявлення особистості про себе як  суб’єкта навчання. 

«Образ Я» стає основою, на яку людина спирається для побудови своєї 

поведінки. 

 Самоідентифікація, будучи процесом вироблення «Образа Я» як  

суб’єкта навчання, сприяє відбору нових особистісних та соціальних цінностей  

(наприклад, цінності освіти) у структуру ідентичності. Перераховані 

психологічні механізми перебувають у безпосередньому зв’язку та 

взаємопроникненні.  

Сутність феномену навчальної самоефективності особистості 

проявляється у регулюючій ролі психіки, спрямованій на підвищення 

самоактивності суб’єкту навчання для досягнення навчальної мети 

Навчальна самоефективність дорослого, на наш погляд, має два види: 

навчальна самоефективність в освоєнні нових практик, нової діяльності та 

навчальна самоефективність у підвищенні набутої майстерності, 

самовдосконаленні, що за структурою не відрізняються. На нашу думку, 

особливості цих видів навчальної самоефективності виявляються у готовності 

суб’єкта навчання до самозмінення (самокорекції, відмови від застарілих знань 

і компетентностей, готовність до перенавчання). Навчальна самоефективність у 

підвищенні набутої майстерності (самовдосконаленні) не потребує 
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принципових самозмін, це впевненість індивіда  у  власних можливостях 

нарощувати вже набуті компетентності,  поглиблювати наявні знання та 

оновлювати застарілу інформацію. Навчальна самоефективність в освоєнні 

нових практик, нової діяльності потребує більшої психологічної готовності до 

самозмін, особливо коли людина вже має набуту раніше освіту та  професію. 

Життєвий смисл навчання, здатність до самомотивації, у такому випадку, 

будуть провідними компонентами  навчальної самоефективності цього виду. 

 Запропонована нами структурно-функціональна модель навчальної 

самоефективності дорослого функціонує  як цілісна самоорганізована система, 

що складається  з структурних компонентів, які перебувають у взаємозв’язках і 

залежностях  (рис.2.1) 
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Рис.2.1. Структурно-функціональна модель навчальної самоефективності 

дорослого.  

 

Проведений теоретичний аналіз дозволяє виокремити чотири функції 

навчальної самоефективності це: 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. 

Отже, характеристика специфіки навчальної самоефективності 

особистості свідчить про множинність функцій, які вона виконує. Навчальна 

самоефективність особистості, на наш погляд, це конструкт самосвідомості, що 

передбачає уміння усвідомлювати життєвий смисл навчання, співвідносити 

власні можливості з вимогами мети, здійснювати аналіз навчальної задачі 

(ситуації), підвищувати резервні ресурси власної психіки, визначати цілі 

саморозвитку, прогнозувати власні зміни у процесі навчання, спрямовувати 

власну психічну активність (навчально-пізнавальну діяльність) на досягнення 

особистісно-значущого результату, що сприятиме трансформації суб’єкта 

навчальної діяльності  у суб’єкт власного розвитку. 

Навчальна самоефективність суб’єкта навчання, на наш погляд, є 

регулятором саморуху, результативності діяльності людини, 

самовдосконалення і самореалізації індивіда  як у навчальному процесі, так і  в 

інших сферах життя. 

Для розуміння природи навчальної самоефективності, розкриття 

психологічної картини конструкту необхідно розглянути систему чинників та 

умов, що на нього впливають. 
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Навчальна самоефективність визначається психологічними та 

соціальними чинниками. зокрема, психологічними (потребами: пізнавальними, 

у досягненні успіху, самореалізації; цінностями: самозмінення, освіти; 

психологічною зрілістю індивіда);  соціальними (макросоціальними: 

суспільними цінностями, культурою, освітніми стандартами; 

мікросоціальними: родиною, навчальною групою, педагогічним або 

професійним колективами).  

Пізнавальні потреби спонукають суб’єкта навчальної діяльності до 

активності, визначають його спрямованість, змушують шукати шляхи і засоби 

вирішення нагальних завдань. Потреби в знаннях дорослих виходять з їх 

життєвих планів, мети, світогляду, професійних інтересів, загальнокультурного 

і освітнього рівня,  вікових та індивідуальних особливостей. Ступінь 

усвідомленості потреби поповнювати свої знання у різних людей має суттєві 

відмінності та індивідуальні розбіжності.  Вони залежить від активної позиції, 

яку займає особистість в тій чи іншій сфері свого життя (на виробництві, в 

суспільстві, у власній сім’ї) та цілеспрямованості. Пізнавальні потреби 

розрізняються за змістом і за спрямованістю: на зовнішній світ (те, що людина 

вивчає, розуміє, досліджує) та внутрішній світ (самопізнання). На думку 

Ю. М. Кулюткіна, потреби дорослих у знаннях мають три основні напрямки: 1) 

потреби в розширенні світогляду у розумінні «картини світу», 2) потреби в 

осмисленні життєвого та професійного досвіду, формуванні особистісної 

позиції по відношенню до подій навколишнього життя, 3) потреби в 

безпосередньому отриманні знань для більш ефективної організації практичної 

діяльності [162] . 

Омельяненко О. В. серед освітніх потреб дорослого виділяє: здобуття 

освіти; придбання або вдосконалення професійних навичок; підтримання та 

покращення здоров'я, здобуття екологічної освіти; поліпшення якості сімейного 

життя; активізацію участі у суспільному житті; змістовне проведення дозвілля; 

розвиток власної особистості [210, с.56]. 
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Пізнавальні потреби дорослої людини розвиваються і реалізуються у 

навчальній діяльності. Включаючись у різні форми освіти і самоосвіти, 

дорослий задовольняє свої потреби у знаннях, при цьому у самому процесі 

засвоєння знань пізнавальні потреби стають більш диференційованими, 

набувають розгалуженої структури. Задовольняючи пізнавальні  потреби, 

дорослий оцінює значущість набутих знань.  

Головною характеристикою пізнавальних потреб є їх орієнтація не тільки 

на результат пізнання, але і на сам процес. Пізнавальні потреби нескінченні: 

спонукаючи індивіда до навчання, вони стають підґрунтям  навчальної 

самоефективності та освітньої діяльності особистості впродовж життя. 

Особливе значення для навчальної самоефективності особистості має 

потреба у самопізнанні, що «виявляється в безперервному русі від одного 

знання про себе до іншого, його уточненні, розширенні, поглибленні» [301, 

с.90]. Результатом цього процесу є «відображення у свідомості особистості 

всього континууму властивостей і якостей» [124, с.63]. Інтенсивність і глибина 

процесу самопізнання залежить від розвитку рефлексивних здібностей 

особистості. Потреба у самопізнанні забезпечує формування адекватної 

самооцінки, самовідношення індивіда до власних навчальних здібностей та 

можливостей [124; 125].  

Успішність поведінки, результативність діяльності індивіда, згідно з 

поглядами науковців (Г. Мюррея, Д. МакКлелланда, Дж. Аткинсон, 

Х. Хекхаузен ), пов’язана з потребою у досягненні (успіху). У рамках 

навчальної діяльності потреба у досягненні (успіху) є надійним предиктором 

навчальних успіхів [85], активізує вольові якості (старанність, наполегливість, 

цілеспрямованість), позитивно позначається на емоційному стані індивіда, 

сприяє виникненню оптимістичного прогнозу щодо майбутнього результату і 

власних навчальних здібностей.  

Пізнавальні потреби разом з потребами у досягненні (успіху), 

самореалізації, самоактуалізації підвищують рівень активності суб’єкту 

навчання, сприяють емоційному збудженню, визначають інтенцію індивіда 
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(намір, прагнення до виконання певної навчальної дії), тим самим зумовлюють 

навчальну самоефективність особистості. 

Категорія цінностей є центральною у структурі суб’єкту навчання. 

Цінності є іманентними регуляторами діяльності, джерелом мотивації  індивіда, 

мають об’єктивну і суб’єктивну природу, формують світогляд, життєву 

позицію, впливають на стан готовності суб’єкта діяти певним чином. 

Становлення індивідуальних  цінностей відбувається під впливом суспільних 

процесів, стандартів, цінностей, прогресу, однак, людина сама формує власну 

ієрархію, систему цінностей, яка визначає подальші цілі індивіда. «Орієнтація 

людини на певні цінності може виникнути лише  у результаті їх попереднього 

визнання», вказує  Б. І. Додонов [102, с.11]. 

 У сучасному інформаційному суспільстві цінністю визнається людина, 

яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення у професійній діяльності, 

адаптивна до мінливого середовища, вміє швидко оновлювати та нарощувати 

компетентності, вільно орієнтуватися в інформаційних потоках. Прийняття 

особистістю цінності самозмінення обумовлене не тільки суспільною 

необхідністю, а й особливостями Я-концепції, усвідомлення індивідом 

необхідності постійного руху  від Я-актуального до Я-ідеального. Цінність 

самозмінення виявляється в уміннях і навичках самоперетворювальної 

активності, у відчутті необхідності змінювати, вдосконалювати власні психічні 

якості і поведінку [144;139;176]. Особистості, що має цінність самозмінення 

(саморозвитку), прагне більше працювати над собою та здійснювати рефлексію 

власних новоутворень. У навчальній діяльності цінність самозмінення сприяє 

наполегливості і відповідальності суб’єкта навчання за власні навчальні 

досягнення, якість засвоєних компетенцій, ефективність навчальних дій. 

Цінність самозмінення взаємопов’язана з цінністю освіти (навчання) – 

прийняття освіти як власного неперервного процесу, де людина має постійно 

нарощувати і оновлювати знання, набуті компетентності та проектувати власну 

систему розвитку [170; 232; 258]. Ставлення суб’єкту до навчання, пізнання 

(самопізнання), освіти як до життєвої цінності позначається  на мотивації 
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учіння. Те, які цінності має індивід, вказує на рівень його психологічної 

зрілості.  

Дослідники відзначають багатозначність визначення поняття 

«психологічна зрілість особистості»: його трактують як відповідальність за свої 

вчинки, володіння мистецтвом розводити ідеальні і реальні цілі  (А. 

Г. Асмолов, Б. С. Братусь [18; 38]), наявність стійких ціннісних орієнтацій 

(В. А. Ядов [326]), усвідомленість вчинку і його наслідків (В. В. Столін [269]), 

здатність до подальшого розвитку, екстраполяції себе у майбутнє (Л. І. 

Анциферова [13]), вміння не просто пристосовуватися до середовища, а й 

активно формувати середовище відповідно до своєї індивідуальності 

(Б. Г. Ананьєв [7]), бути суб’єктом свого життєвого шляху, що включає образи 

минулого, теперішнього і майбутнього, сенс і цілі життя, ставлення до 

майбутнього, життєві плани, програми, життєву філософію – принципи, ідеали 

життя (Л. А. Головей [81]) та ін. На наш погляд, саме трактування 

психологічної зрілості як здатності бути суб’єктом власного життєвого шляху 

[312] та розвитку детермінує навчальну самоефективність особистості. 

Вважаємо, що рівень психологічної зрілості  детермінує життєву програму 

особистості, самопроектування власного розвитку та рівень навчальної 

самоефективності. 

Діяльність суб’єкту навчання відбувається у певних соціальних умовах 

(ситуативних обставинах), які, на думку А. Бандури, позначаються на 

самоефективності індивіда. Про вплив соціальних умов на поведінку та 

діяльність людини вказували дослідники К. Левин, В. Мишел, 

Л.  О. Коростильова та ін. На думку Д. А. Леонтьєва, соціальні умови 

(ситуативні обставини)  «можуть панувати над людиною і можуть не панувати 

над людиною, якщо вона їм цього не дозволить» [167, с.58]. 

Серед соціальних чинників  виділяємо макросоціальні: суспільні цінності, 

культура, освітні стандарти; мікросоціальні: родина, професійні якості 

викладачів (педагогів), які здійснюють навчання; відношення близьких до 

навчальних успіхів суб’єкта навчання, склад одногрупників (високоефективних 
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або малоефективних у навчанні). Макросоціальні і мікросоціальні чинники 

можуть бути сприятливими і несприятливими для зростання навчальної 

самоефективності.  

Відтак, навчальна самоефективність суб’єкта навчання – це конструкт 

самосвідомості, що має складну детермінованість. Розвиток навчальної 

самоефективності особистості знаходиться у взаємозв’язку із зовнішніми 

впливами і внутрішніми можливостями індивіда,  залежить від різних джерел та 

інформації, яку отримує людина через самопізнання та взаємодію з соціальним 

оточенням.  

Засновник концепції самоефективності А. Бандура підкреслює, що 

самоефективність індивіда постійно змінюється і на неї можливо впливати 

(нарощувати або знижувати) за допомогою чотирьох основних джерел: 

1) власного досвіду формування когнітивних умінь будувати власну поведінку; 

2) моделювання – непрямий (опосередкований) досвід, 3) соціальної підтримки; 

4) уміння входити у стан фізичного або емоційного підйому, що забезпечує 

успіх [224].   

Найбільш значущим джерелом поповнення інформації про власну 

самоефективність, за А. Бандурою, є минулий досвід успіхів і невдач у спробі 

досягти бажаних результатів. Досвід успіху «піднімає оцінку власної 

майстерності, підвищує очікування ефективності і має тенденцію до 

генералізації» [21, с.117].  Деякі невдачі і труднощі, на його думку, слугують 

корисним досвідом, що допомагає людям стати сильнішими [21; 344].  

Досвід пережитого успіху  у навчальній діяльності сприяє підвищенню 

впевненості індивіда у власних навчальних здібностях, мотивації досягнення, 

готовності протистояти труднощам, впливає на вибір різноманітних засобів 

навчання.  Пережитий успіх у досягненні навчальних результатів допомагає в 

емоційній саморегуляції поведінки особистості, особливо в ситуаціях стресу 

(екзамен, атестація тощо). Найбільш важливим для навчальної 

самоефективності є успішний досвід у самонавчанні. Чим успішнішим є 

навчальний досвід індивіда у самонавчанні, тим краще він володіє стратегіями 



99 
 

власного розвитку та має психологічну готовність до самоосвіти впродовж 

життя [303]. 

При оволодінні  новими практиками суб’єкт навчання може не мати 

успішного навчального досвіду у визначений сфері. У такому випадку, на нашу 

думку, завдяки механізму генералізації, джерелом навчальної самоефективності 

особистості стає досвід успішних дій в інших сферах. 

  Другим джерелом самоефективності за А. Бандурою є опосередкований 

досвід (соціальні моделі) – навчання  через спостереження за іншими людьми  і 

виявлення при цьому позитивних і негативних наслідків їх поведінки. Досвід 

інших аналізується особистістю, моделюється і зберігається у такій мірі, щоб 

слугувати орієнтиром для майбутньої поведінки, вказує вчений. Чим більше 

схожості між індивідом, який успішно розв’язує завдання, і спостерігачем, тим 

сильнішим у останнього є відчуття самоефективності. Проте, застерігає вчений, 

спостерігання невдачі, яку зазнали інші люди, незважаючи на прикладені ними 

зусилля, знижує уявлення спостерігачів про власну ефективність і підриває їх 

мотивацію. На його думку, люди шукають моделей, які володіють 

компетенціями, до яких вони прагнуть. Завдяки їх поведінці і засобам 

мислення, компетентні моделі передають знання і вчать спостерігачів 

ефективним навичкам і стратегіям управління поведінкою [224; 344] .  

На наш погляд, спостерігання за успішними діями інших викликає дію 

механізму «соціального порівняння». Суб’єкт може порівнювати себе з 

успішними соціальними моделями свідомо або несвідомо. Соціальне 

порівняння може здійснюватися як самим індивідом, так і значущими людьми 

(батьками, педагогами, колегами), де особистість виступає у ролі об’єкту 

порівняння. Результатом порівняння стає судження щодо готовності або 

неготовності наслідувати поведінку і дії успішної соціальної моделі. 

Суб’єкт  прагне наслідувати навчальні дії, ефективні засоби навчального 

спілкування та поведінки успішних, авторитетних людей, і цей процес 

відбувається на етапі онтогенетичного дозрівання особистості. Спостерігання 

за навчальними успіхами інших, які завдяки наполегливості у навчанні 
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(самоосвіті, самонавчанні) досягали успішної самореалізації (навчальної, 

професійної, життєвої), підвищує мотивацію суб’єкту навчання до 

саморозвитку, цілеспрямованість у досягненні навчальної мети,  сприяє 

самооцінці навчальних здібностей («чи можу я повторити їх навчальний 

успіх»). Аналіз навчального досвіду успішних соціальних моделей разом з 

усвідомленням життєвого смислу навчання зміцнює впевненість індивіда у 

власній спроможності, формує переконаність, що з подібними навчальними 

завданнями  він цілком також може впоратися. 

Третім джерелом поповнення інформації про самоефективність, є  

вербальне схвалення, соціальне переконання, підтримка. Самоефективність 

може бути досягнута або змінена через соціальне переконання (підтримку) 

значущої для індивіда людини. Соціальне переконання ефективне, якщо воно 

надходить вчасно і конгруентне очікуванням [53]. Вербальне переконання має 

бути у рамках реальних можливостей і здібностей індивіда, підкреслює 

А. Бандура, воно може впливати на самоефективність, якщо підтверджується 

подальшою успішною практичною реалізацією. Сила вербального переконання 

(підтримки) обмежується усвідомленим статусом і авторитетом того, хто 

здійснює переконання [21]. 

Важливо відзначити, що навчальна самоефективність особистості 

залежить також від зворотного зв’язку з тим, хто навчає (педагогом, 

викладачем, тьютером, наставником). Саме зворотній зв'язок надає особистості 

стандарти та критерії соціальної успішності, допомагає адекватно оцінити 

власні навчальні можливості та досягнення. Експериментально доведено, що 

інформація, яку отримує особистість у вигляді зворотного зв’язку, може 

зміцнювати в людині внутрішню мотивацію і переконаність в тому, що вона у 

змозі добитися результатів своїми зусиллями, інформація іншого роду 

переконує в зворотному [99]. Зворотній зв'язок разом з соціальною підтримкою 

є джерелом поповнення інформації про власну навчальну здатність. 

Ще одним джерелом самоефективності, за А. Бандурою, є низький рівень 

емоційного збудження (тривожності). Здійснюючи аналіз теорії А. Бандури, 



101 
 

дослідниця Н. І. Повякель відмічає, що люди звіряють рівень самоефективності 

з рівнем емоційної напруги та перед обличчям стресових і загрозливих ситуацій 

у будь-який спосіб понижують збудження щоб  підвищити прогноз 

ефективності. Якщо люди напружені і стривожені, їх фізіологічний стан і 

емоційне збудження може негативно впливати на очікування ефективності. 

Приємне збудження, позитивні емоції  посилюють впевненість у собі [224]. 

Самоефективність, підкреслює А. Бандура, залежить не стільки від реальних 

характеристик фізіологічних процесів (і тривога, і сильні позитивні емоції 

володіють схожими фізіологічними характеристиками), скільки від власної 

оцінки цих станів [21, с.119-120].  

Про вплив емоцій на навчальну діяльність особистості свідчать численні 

дослідження науковців (Н. А. Васильєва, В. Л. Поплужного, Ф. Пажераса, 

О.  К. Тихомирова, Ю. М. Швалба [44; 260; 310; 381] та ін.). Процес навчання 

породжує цілий спектр емоційних переживань: тривожність чи задоволення, 

розчарування чи радість, здивування чи страх. Емоції не тільки супроводжують 

процес пізнання, суб’єктивно забарвлюють його, але й виступають суттєвими 

регуляторами ефективності. Дослідники Н. А. Васильєв, В. Л. Поплужний, 

О.  К. Тихомиров вважають,  що емоції  присутні на кожній фазі пізнавального 

процесу  і, активізуючи мислення, виконують  регулюючу та евристичну 

функції [44]. З точки зору А. К. Маркової емоції входять до пізнавального 

процесу і виконують функцію регуляції динамічної і функціонально-

енергетичної сторони мотивації [190]. Швалб Ю. М.  підкреслює роль емоцій в 

процесі цілепокладання [311]. Репкін В. В. звертає увагу на емоційний аспект 

навчальної ситуації, на важливість переживання суб’єктом навчання успіху та 

задоволення собою. Саме ця емоційна реакція, зауважує вчений, закладає 

засади для майбутньої навчальної активності [238]. Аналогічних поглядів 

дотримується В. А. Семиченко, яка наголошує, що у випадку досягнення 

навчального успіху, емоції позитивно забарвлюють і закріплюють найбільш 

влучні дії, ідеї, що виникають при розв’язуванні завдань. «Цілком зрозуміло, 

що в наступній діяльності, при відповідних умовах людина застосовує, у першу 
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чергу, якраз ті засоби досягнення мети, які були позитивно емоційно 

забарвлені»  [257, с.54].  Чебикін О. Я.  зазначає: «Незважаючи на те, що емоції 

мають ситуативний характер, саме вони виступають індикаторами ефективності 

процесу формування навчальних дій та корекції власних прагнень» [299, c.44]. 

 Саморегуляція – особливий психологічний механізм управління та 

оптимізації поведінки і емоційного стану людини. Алексєєв А. В. під 

психічною саморегуляцією розуміє вплив людини на саму себе за допомогою 

слів та відповідних уявних образів [16]. Саморегуляція навчальної діяльності 

включає управління власними когнітивними процесами, навчальними діями, 

емоційним станом за допомогою слів та відповідних уявних образів, 

спрямованих на досяжність цілей навчання. Результат успішної або неуспішної 

саморегуляції позначається на емоційному стані суб’єкту навчання.  

До важливих психологічних інструментів емоційної саморегуляції 

належить самопідтримка (самонавіювання (аутосугестія), самопереконання) 

[80]. Самопереконання, на думку І. А. Коверзнева, є спрямованим самовпливом 

по нейтралізації негативного «Я», негативного емоційного ставлення до себе та 

дії захисних форм поведінки [137].  Самопідтримка надає людині життєвих сил 

та активізує внутрішні резерви. Вважаємо,  володіння навичками 

самопідтримки для суб’єкта навчання є головним джерелом підвищення 

навчальної самоефективності. 

Відтак, згідно поглядів науковців, позитивний емоційний стан, 

життєрадісні емоції впливають на інтелектуальну активність суб’єкта навчання, 

сприяють ефективності та продуктивності його навчальної діяльності;  

негативні емоції, навпаки, гальмують пізнавальну активність, посилюють 

почуття тривоги, формують негативне ставлення до процесу навчання, 

знижують самоефективність особистості. Проте, існує альтернативна точка 

зору на зв'язок емоцій і самоефективності. Дослідники Л. Первин, Дж. Оливер, 

Ф. Пахарес вважають, що не емоційний стан визначає самоефективність 

індивіда, а, навпаки, самоефективність впливає на емоційний стан суб’єкту 

навчання. Згідно з їхніми дослідженнями, люди з високою самоефективністю 
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підходять до завдань з кращим настроєм і адекватно реагують на труднощі у 

навчальному процесі [220], низька самоефективність збільшує рівень стресу і 

депресії [381].  

Отже, емоційний стан особистості і навчальна самоефективність у 

навчальному процесі знаходяться у взаємозалежності. Вважаємо, що 

саморегуляція емоційного стану є необхідною умовою розгортання навчальної 

самоефективності. Вміння індивіда здійснювати саморегуляцію емоційного 

стану у навчальному процесі, самостійно покращувати свій емоційний стан 

позитивно впливає на ставлення до діяльності і вселяє впевненість в успішності 

виконання навчальних дій. У той же час, більш самоефективні суб’єкти 

навчання краще володіють психологічними механізмами емоційної 

саморегуляції, тому менш тривожні і більш оптимістичні, щодо майбутніх 

навчальних досягнень.  

Психолог Джеймс Маддукс запропонував п’ятий шлях (джерело, умову) 

самоефективності – через імагінальний досвід («уявні переживання»), 

мистецтво візуалізації себе, як людини, що ефективно і успішно поводиться у 

даній ситуації [374]. На нашу думку, візуалізація не є окремим джерелом 

навчальної самоефективності, а входить до психологічних інструментів 

емоційної саморегуляції. У навчальному процесі візуалізація (спрямоване 

уявлення) відіграє важливу роль. Завдяки прийомам візуалізації суб’єкт 

навчання малює  в уяві бажану ситуацію, події,  результат, тим самим 

програмуючи підсвідомість на певні дії. Уявлення може бути самостійним або 

фасилітованим педагогом. Суб’єкт навчання уявляє не тільки процес виконання 

навчальних дій, отриманий навчальний результат, але й намагається відчути 

емоції, які мають супроводжувати навчальний процес. Уявне бачення себе як 

людини, що успішно вирішує навчальні задачі та досягає навчальної мети, 

сприяє зниженню рівня тривожності. Уявні інтервенції підвищують мотивацію 

до виконання певної навчальної дії та  посилюють відчуття власної навчальної 

здатності досягти навчальної цілі. 
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 Таким чином, підсумовуючи вищезазначене,  вважаємо, що в якості 

джерел (умов) розвитку навчальної самоефективності особистості виступають: 

попередній навчальний досвід суб’єкту навчання; навчання на досвіді успішних 

соціальних моделей через соціальне порівняння, соціальна підтримка та 

зворотній зв'язок з тим, хто навчає (педагогам, колегами тощо); емоційна 

саморегуляція за допомогою психологічних інструментів самопідтримки, 

самопереконання,   візуалізації.  

Однак, негативно впливають на навчальну самоефективність психологічні 

бар’єри: упереджені, помилкові судження, щодо власних навчальних 

здібностей; неприйняття особистістю цілей навчання, низька навчальна 

мотивація; не сформованість навичок самонавчання тощо.  

Упереджені (ірраціональні) судження, за А. Елліс – це когнітивні 

помилки, що призводять до порушення мислення. Ознаками таких суджень є 

недостовірність, категоричність, зв’язок з сильними емоційними проявами 

(гнівом, сльозами), неефективність у досягненні цілей. Згідно поглядів вченого, 

не інформація, яку отримує індивід, визначає його реакцію (емоції, поведінку), 

а саме судження з приводу цієї інформації впливає на його почуття і дії. 

Елліс А. до ірраціональних (упереджених) суджень відносить такі порушення 

мисленевих процесів як перебільшення, спрощення, надмірне узагальнення, 

алогічні припущення, помилкові висновки, абсолютизацію [227]. Норкросс Дж.  

називає упереджені судження людей стосовно власного розвитку і 

самозмінення («я не можу змінитися, я вже пробував») антисамоефективністю 

[207]. Ці судження стають джерелом емоційних розладів, розчарування, 

негативного відношення до діяльності. 

Наявність у суб’єкту навчання упереджених, помилкових суджень щодо 

власних навчальних здібностей (наприклад, «я ніколи не зможу цього вивчити, 

засвоїти», «це неможливо зрозуміти», «в мене погана пам'ять, я не можу це 

запам’ятати» ін.), призводить до негативного емоційного стану, внутрішнього 

протесту щодо виконання навчальних дій,  стає психологічним бар’єром 

навчальної самоефективності. 
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Неприйняття особистістю цілей навчання, низька навчальна мотивація, 

також стають на перешкоді навчальної самоефективності. На думку 

Є. І. Машбіца, «завдання, яке ставить перед учнем вчитель, тільки задає, але не 

визначає фактично задачу, що вирішує учень» [193, с.377]. Саме цілі суб’єкта 

визначають смисл задач, які він вирішує. Якщо є розходження, між задачею, 

яку пропонує педагог і фактично задачею, що вирішує суб’єкт навчання, то цілі 

учіння не досягаються і не відбувається процес прийняття задачі, який 

Є.   І. Машбіць назвав «перевизначенням». Отже, неприйняття особистістю 

цілей навчання заданих ззовні як власних цілей знижує інтерес до навчальної 

діяльності та впевненість  в успішності її виконання.  

Проблемою для розвитку навчальної самоефективності, на наш погляд, 

стає не сформованість у тих, хто навчається, навичок самоорганізації і 

самоуправління навчальною діяльністю. Традиційна система освіти своєю 

метою довгий час вважала залучення особистості до систематизованого, 

узагальненого досвіду через інформування,  передачу знань, умінь та навичок. 

Орієнтація на запам’ятовування великої кількості інформації призводила до 

перевантаження пам’яті і не сприяла розвитку суб’єкта власного розвитку. 

Навчальна самоефективність потребує вміння самостійно планувати і 

управляти навчальною діяльністю, вимагає активізації вольових якостей 

особистості, усвідомленості навчальних цілей, наявності смислових настанов 

на самозмінення,  вміння самостійно мислити та приймати рішення. Виділяють 

такі ознаки самостійності: зовнішні – володіння операційною стороною 

діяльності  (планування діяльності, вибір навчальних стратегій, контроль 

процесу і результату діяльності) і внутрішні – здатність до емоційно-вольової 

саморегуляції і переважання мотивації досягнення цілі. Чірнаверова К.Г. 

вважає, що самостійність проявляється через зовнішні теоретичні та практичні 

вміння, серед яких виділяє аналітичні, пошукові, проектувально-прогностичні 

та рефлексивні [304, c.54]. 

Отже, ґрунтуючись на вищеназваних характеристиках самостійності, 

вважаємо, що несформованість вмінь організації самостійної роботи та 
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проблеми з розвитком самостійності мислення, емоційно-вольової 

саморегуляції виступають психологічними бар’єрами, щодо функціонування 

навчальної самоефективності. Машбиць Є. І. з цього приводу зауважує, що 

«низький рівень мотивації учіння часто обумовлений  саме невмінням вчитися, 

організовувати власну діяльність» [193, c.68].  

Навчальна самоефективність як конструкт  самосвідомості залежить від 

особливості Я-концепції суб’єкта навчання. Я-концепція містить розуміння 

індивідом світу і себе у цьому світі. Згідно з К. Роджерсам, Я-концепція 

особистості – це феноменологічне поле самосприйняття, яке виникає у ході 

взаємодії з реальністю і спрямовує індивіда до самовдосконалення, 

самореалізацію, набуття сенсу свого життя. Людина – це не тільки те, що вона 

є, зазначає вчений, але й те, ким вона може бути у майбутньому, тобто, вона не 

просто субстанція, а й проект, становлення, обіцянка, надія, мрія і ідеал. 

Людина прагне до розвитку, зростання, прориву за межі вже існуючого. 

Прагнення до самовдосконалення, саморозвитку, за К. Роджерсом, є 

вродженою  потребою особистості, що «може бути глибоко прихована під 

декількома прошарками іржавих психологічних захистів» [169, с.83]. 

Психологічні захисти, що блокують прагнення до самозмінення і 

самовдосконалення,  знижують внутрішню мотивації навчання, стійкість у 

досягненні навчальної цілі, виступають також психологічними бар’єрами   

навчальної самоефективності особистості.  

 

2.3. Етапи становлення навчальної самоефективності особистості 

 

Становлення навчальної самоефективності особистості відбувається в 

процесі онтогенезу, де на кожному етапі життєвого шляху вона має певні 

специфічні особливості. Бандура А. акцентував увагу на тому, що 

самоефективність постійно розвивається  впродовж життя. Згідно його 

поглядів, люди істотно розрізняються у тому, наскільки ефективно вони 

функціонують і контролюють власне життя у різні вікові періоди [21].  
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Розглянемо вплив соціальних та психологічних чинників на становлення 

компонентів навчальної самоефективності особистості на різних вікових 

етапах.  

Становлення навчальної самоефективності особистості бере початок на 

стадії дитинства, коли персональна агентність тільки починає розвиватися на 

основі придбаного досвіду та відносин у родині. Для формування основ 

навчальної самоефективності особистості базовим є почуття довіри як 

суб'єктивного утворення, що залежить від материнської турботи. Еріксон Е. 

вважав, що почуття довіри формується у дитини на досвіді першого року життя 

та поступово перетворюється у настанову, яка визначає ставлення дитини до  

інших та світу в цілому. Любов матері і ніжність визначають "кількість" віри і 

надії, що виносить дитина з першого життєвого досвіду [230]. Почуття довіри є 

основою здорової, успішної і самоефективної особистості.  

Родинне функціонування дозволяє дитині з раннього віку вчитися тому, 

як необхідно справлятися з труднощами, ефективно і успішно взаємодіяти зі 

світом. Малюк виконує дії з предметами, завдяки яким пізнає властивості 

предметів, зв’язки між ними. Оволодіння предметною дією виступає засобом 

побудови дитиною власного життєвого простору [123]. Поступово, крім 

предметних,  формуються ще й мисленнєві  дії. Малюк починає розуміти деякі 

причинно-наслідувальні зв’язки. Фламмер А. підкреслює, що у ранньому 

дитинстві формуються певні новоутворення, що впливають на становлення 

самоефективності, серед яких: 

– розуміння того, які класи подій трапляються;  

– розуміння елементарної причинної схеми (наявності умов у вигляді дій і 

подій); 

– розуміння дитиною власної особистої участі у створенні тих, чи інших 

подій;  

– розуміння та емоційне реагування на успіх, неуспіх  стосовно досяжності 

мети;  



108 
 

–  відкриття, що дитина володіє певними здібностями, які дають їй 

можливість  прогнозувати та впливати  на події [364].  

У 2(3) роки дитина починає виділяти себе як суб’єкта дії і виявляє 

потребу в реалізації себе як суб’єкта, зазначає В. В. Репкін [237]. Суб’єктна 

активність її пов’язана з природним прагненням до пізнання. Спілкування і 

взаємодія з дорослим допомагають їй не тільки пізнавати світ, а й себе саму. На 

третьому році життя звернення до дорослих, пов'язані з оцінкою власних  дій, 

складають істотну частину комунікативних дій малюка, відмічає В. О. Татенко 

[274]. Батьки, які створюють атмосферу безпеки та захищеності, підтримують 

пізнавальний інтерес, відмічають успіхи дитини в оволодінні предметними 

діями, позитивно оцінюють її здібності та можливості, тим самим, сприяють 

зародженню основ навчальної самоефективності.  

Провідну роль у розвитку важливих компонентів навчальної 

самоефективності дошкільника має ігрова діяльність. Саме у грі відбувається 

розширення сфери суб’єктності дитини [237]. За допомогою гри малюк засвоює 

різні форми поведінки, пізнає та оволодіває в умовній формі соціальними 

ролями і видами людської діяльності. У грі формуються потреби, що 

характеризують особистість як суб’єкта діяльності, розвиваються суб’єктні 

якості дошкільника. Гра допомагає дитині-дошкільнику відчути себе успішною 

(неуспішною), зрозуміти причини успіху або невдачі, навчитися контролювати 

власну поведінку. Аналізуючи дошкільний вік, Д. Б. Ельконін визначає 

«прагнення дитини до самостійності», як можливість  реалізувати себе у грі за 

участю дорослого. Гра має величезний вплив на психічний розвиток дитини. У 

ній відбувається формування деяких загальних механізмів пізнавальної 

діяльності та розвиток довільної поведінки. У грі здійснюється перехід від 

розгорнутих дій з предметами – заступниками до узагальнених, умовних дій. 

При цьому, зазначає вчений, «відбувається перехід від мотивів, що мають 

форму досвідомих афективно забарвлених безпосередніх бажань, до мотивів, 

які мають форму узагальнених намірів, що стоять на межі свідомості» [322, 

с.324].  
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Застосовуючи ігрові прийоми, дорослі вчать дитину першим навчальним 

діям, розвивають когнітивні процеси (мислення, уяву, мовлення ін.), 

особистісні якості (наполегливість, цілеспрямованість).  

Особливе значення у зароджені навчальної самоефективності має вміння 

значущих дорослих вселяти віру дитини в себе («я можу»), підтримувати 

прагнення до самостійності («я сам»), природний пізнавальний інтерес («що 

таке») та готовність до виконання предметних дій («я хочу і буду»). Дослідники 

Ф. Пахарес та Д. Шунк вважають, що дорослі мають створювати в родині 

багате, цікаве навчально-ігрове середовище, яке б стимулювало зацікавленість 

та розвідувальні дії малюків,  допомагати їм пізнавати нову інформацію, 

набувати навички роботи з предметами, організовувати різноманітний досвід 

майстерності, тим самим, вибудовуючи дитячу самоефективність. Важливо, 

підкреслюють науковці, здійснювати підтримку дітей, вчити їх засобам 

боротьби із труднощами, показувати модель наполегливості та зусиль, 

зміцнюючи дитячу самоефективність [392].   

Соціальне порівняння відіграє важливу роль у розвитку адекватної 

самооцінки малюка як компоненту навчальної самоефективності. Самооцінка є 

результатом мисленевих операцій – аналізу, порівняння, синтезу [31]. 

Найближчими дітьми з якими порівнює себе дошкільник є брати  та сестри. 

Бандура А. підкреслює, що у сім’ях, які різняться кількістю дітей, їх віком, 

статтю, створюються  різні можливості соціальних порівнянь, які допомагають 

дитині знайти себе, оцінити власні можливості та стимулювати їх розвиток 

[343]. У той же час, суперництво та конкуренція між дітьми завжди існують у 

таких родинах. Прагнення бути кращим за інших не є патологічним. Однак, 

може стати таким з вини дорослих, які порівнюють успіхи дітей та 

протиставляють їх один одному, підкреслює Б. Адлер. Життя в режимі 

постійного порівняння може призвести до невротичних реакцій та знецінення 

близьких [2]. Важливою умовою для розвитку навчальної самоефективності є 

вміння малюка вступати в  кооперацію з братами та сестрами, наслідувати їх 

позитивний досвід.  
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Психічний розвиток  дошкільника тісно пов'язаний  із взаємодією  з 

дорослими. Батьки є прикладом для наслідування  дій, поведінки, особливостей 

спілкування дитини, яка прагне відповідати очікуванням дорослих. 

Дослідником П. Б. Соененсом встановлено, що батьківський перфекціонізм 

(прагнення до досконалості) впливає на розвиток перфекціонізму у дітей 

адаптивного чи дезадаптивного (надмірного прагнення до досконалості). Саме 

матері часто страждають дезадаптивним перфекціонізмом, якому притаманна 

тенденція сприймати дитину як інструмент реалізації власних амбіції [391]. Для 

розвитку найпростіших форм навчальної самоефективності особистості, 

значущі близькі мають адекватно оцінювати можливості дітей, не порівнювати 

успіхи  дітей  в сім’ї,  сприяти розвитку позитивного перфекціонізму, відмічати 

якості та зусилля малюка, які призводять до успіху.  

Наслідування, співробітництво, спілкування з дорослим виступають як 

основні шляхи розвитку навчальної самоефективності дитини. Становлення 

культурних форм поведінки дитини відбувається завдяки механізму 

інтеріоризації –  перетворення  зовнішньої (інтерпсихічної) форми поведінки у 

внутрішню, зазначає Л. С. Виготський. Дитина, використовує засоби (знаряддя, 

знаки), засвоєнні у практиці спільної діяльності з дорослим, для управління 

власною поведінкою. Вона опановує поведінку, яка стає довільною, 

усвідомленою, суб'єктною, відзначає вчений [55]. Отже, спочатку дорослий 

вчить дитину першим навчальним діям та ефективним формам управління 

власною поведінкою, а потім дитина сама здійснює самоуправління власною 

поведінкою у процесі пізнавальної діяльності, тим самим розвиваючи власну 

суб’єктність та самоефективність. 

Зі зростанням дошкільника соціальний світ його швидко розширюється, 

особливо, коли дитина починає відвідувати дошкільний заклад, інші діти та 

вихователі стають все більш важливими для пізнання власних можливостей.  У 

контексті відносин з іншими дітьми, дорослими, через гру, навчальні заняття та 

соціальну взаємодію малюк вчиться адекватно оцінювати себе, власну 
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успішність, вступати в комунікацію для досягнення поставленої мети, 

управляти поведінкою, аналізувати свої досягнення. 

Розглядаючи розвиток дітей дошкільного віку, М. І. Боришевський 

зауважує, що «для дитини важливим, суб'єктивно значущім є не сам по  собі 

майбутній результат як такий, а сама вона – дитина –  як суб'єкт, як автор,  

творець цього результату» [31, с.30]. Іншими словами, дитина переживає власну 

успішність (навчальну самоефективність) та відчуття задоволеності не завдяки 

отриманому результату, а у процесі реалізації себе як суб’єкта діяльності. 

Згідно з поглядами Є. І. Ісаєва та В. І. Слободчикова, зародження і прояв 

суб'єктності, яка характерна для дошкільнят, виявляється у діяльності, 

спільності та свідомості. Суб’єктність у діяльності, на думку авторів, 

спостерігається  у прагненні дитини до самостійних дій, допитливості, творчої 

ініціативи, до багаторазового повторення вподобаної дії (ланцюга дій). Дитина 

включається  в ігрову діяльність без чітко визначеної мети, її цікавить сам 

процес в якому вона експериментує,  виконує пізнавально-пошукові дії. 

Суб’єктність у спільності виявляється у кооперації з дорослими та однолітками, 

у спостеріганні за їх діями, комунікації та пристосуванні до вибраного 

партнера. Суб’єктність у свідомості визначається становленням внутрішнього 

плану дій, рефлексії – усвідомленню власних переживань та розвитку зачатків 

самовідношення через прагнення відповідати очікуванням дорослих («бути 

хорошим») [123]. 

Відтак, у дошкільному віці  відбуваються особистісні зміни, 

детерміновані об’єктивними і суб’єктивними чинниками, що сприяють 

розвитку навчальної самоефективності дитини. Зокрема, вона:  

– здатна управляти власною поведінкою та спрямовувати її на задоволення 

пізнавальних інтересів;  

– виконує  мисленеві операції  у внутрішньому плані: аналізує, порівнює 

успішність власних дій та дії інших дітей, уявляє якою вона буде у 

майбутньому, здійснює рефлексію своїх досягнень; 

– здійснює пізнавально-пошукові дії, спрямовані на досягнення мети; 
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– отримує задоволення від діяльності та відчуває себе суб’єктом діяльності;  

– диференціює та оцінює свої особистісні якості та здібності, має 

прагнення до самостійності, самопізнання, самоактивності,  що важливо 

для ефективного включення її в ситуацію майбутнього шкільного 

навчання;  

– тісно взаємодіє зі значущим дорослим, виконує навчальні дії під 

контролем,  пристосовує   свою поведінку до вимог дорослих та прагне 

досягти схвалення своїх дій. 

Інтегральним новоутворення дошкільного віку є становлення його як 

суб'єкта власних дій. Дитина не просто діє з предметами, вступає в комунікацію 

з дорослими та однолітками, але й усвідомлює структуру своїх дій,  діє 

усвідомлено, йде від цілепокладання  до цілереалізації [123]. 

 Завдяки керуючим діям дорослого, організації ігор і пізнавальної 

діяльності, заохочення та стимулювання до управління пізнавальною 

діяльністю у дитини поступово закладаються основи навчальної 

самоефективності:  віра в себе, у можливість виконати певну дію, прагнення 

бути кращою, щоб відповідати очікуванням дорослого, здатність бути 

суб’єктом власних дій, прагнення до самостійності, самопізнання, 

самоактивності,  саморозвитку. 

На етапі молодшого шкільного віку відбувається трансформація 

дошкільника з «суб’єкта різноманітних дій» [123] у «суб’єкт навчальної 

діяльності». Репкін В. В. вступ дитини до школи називає «небезпечним  

періодом» для лінії суб’єктності. Потреба бути суб'єктом та потреба 

розширення сфери суб'єктивності у дитини вельми актуальні, зауважує вчений, 

тому будувати процес навчання необхідно так, щоб навчальна активність, сам 

процес засвоєння знань мав характер діяльності, результатом якого є 

самозмінення суб’єкта навчання, розвиток його здібностей [237].  

Метою початкової школи є розвиток у дитини основних елементів 

навчальної діяльності: навчальної мотивації, навчального цілепокладання, 

навичок саморегуляції та самоуправління навчальним процесом. На 
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становлення навчальної самоефективності впливають відносини з педагогом, 

учнями, набуті успіхи у навчанні. Радість та переживання власної ефективності 

у молодших школярів пов’язані з можливістю отримати схвалення, позитивну 

оцінку від вчителя за успішно виконане навчальне завдання. «Неготовність 

самих педагогів забезпечити необхідну успішність дітей, свідчить про слабку,  

часто неадекватну їх професійну підготовку», – зауважують В. В. Давидов та 

В. І. Слободчиков [93].  

Самооцінка молодших школярів залежить від оцінки їх навчальної 

діяльності дорослими (вчителем, батьками). «Учень, впевнений у позитивному 

ставленні до нього вчителя, зазвичай виявляє значну розумову активність під 

час уроків, почувається невимушено», – стверджує М. Й. Боришевський [31, 

с.13]. На коливання самооцінки молодшого школяра впливає порівняння його з 

однолітками за критерієм навчальних успіхів та здібностей. У сфері шкільних 

досягнень, вказує  А. Фламмер, учень отримує все більш диференційовані 

уявлення про власну ефективність. Відставання учня від своїх однолітків може 

розвинути почуття неповноцінності і втрати інтересу до навчання [364]. Отже, 

завданням  вчителя, що сприяє розвитку навчальної самоефективності 

молодших школярів є створення умов для формування позитивної самооцінки 

учнів, підтримка їх впевненості у собі, вміння відмічати індивідуальність і 

неповторність кожної дитини, пробуджувати бажання вчитися, бути кращим, 

постійно розширювати межі своїх можливостей. 

У початковій школі учень стикається з численними труднощами, які 

пов’язані з управлінням зовнішньою активністю, вмінням розподіляти власні 

ресурси, управляти часом, довільністю пізнавальних процесів, самостійністю 

при виконанні навчальних завдань,  рефлексивністю  у оцінці власних дій. 

Вчитель сприяє адаптації дитини до шкільних умов, вчить оцінювати власну 

роботу за визначеними критеріями, підтримує  перші кроки в управлінні 

власною навчальною діяльністю. 

У молодших школярів формуються важливі психологічні механізми 

навчальної самоефективності: рефлексії та цілепокладання. Центральним 
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психологічним механізмом є рефлексія як індивідуальна здатність 

встановлювати власні зміни «яким я був»  і «яким я став», межі власних 

можливостей «що я можу» і «чого я не можу». Давидов В. В., Слободчиков В. І. 

вважають, що рефлексивні процеси у молодших школярів пронизують три 

сфери: мислення, комунікації (кооперації), самосвідомості. Рефлексія в 

мисленні допомагає усвідомити засади власних дій, в комунікації забезпечує 

координацію дій і організацію взаєморозуміння партнерів, у самосвідомості 

сприяє  самовизначенню внутрішніх орієнтирів і способів розмежування Я і не-

Я [93, с.18]. У навчальній діяльності учень завдяки рефлексивним процесам 

вчиться аналізувати запропоновану вчителем навчальну ситуацію (задачу), 

оцінювати власні ресурси для її вирішення, планувати навчальні дії, оцінювати 

отриманий результат. 

Наприкінці молодшого шкільного віку, вказує Ю. М. Швалб, формується 

механізм цілепокладання, що включає процес прийняття навчальної задачі  та 

постановку задач власного розвитку [308]. Дитина вчиться приймати навчальну 

ціль (задачу), що ставить вчитель. На думку Є. І. Машбіца, саме цілі суб’єкта 

визначають смисл задач, які він вирішує. Отже, розуміння дитиною 

навчального завдання як задачі, що має особистісний сенс,  впливає, на наш 

погляд, на формування відчуття навчальної самоефективності. 

Непрямим показником уявлень дитини про власну навчальну 

ефективність може бути складність обраних нею навчальних завдань, вважає Р. 

М. Грановська [87, с.513].  Поступово, у процесі шкільного навчання в учня 

формується генералізований конструкт, що описує власну здатність або 

нездатність до навчання, відзначає А. Фламмер. Серед новоутворень, що 

впливають на самоефективність  він виділяє фактор зусилля (більше зусиль 

необхідно, щоб виконати важке завдання), фактор індивідуальних здібностей і 

труднощі завдання (більші труднощі завдання вимагають більших здібностей) і, 

нарешті, розуміння компенсаторного співвідношення між зусиллям і здібністю 

(можна досягти тієї ж мети, будучи менш здібним, але більш працьовитим) 

[364].  
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У молодшому шкільному віці учень, що включається  у комунікацію з 

іншими дітьми для вирішення навчальних завдань,  стає суб’єктом сукупної 

навчальної діяльності [123]. Він разом з класом бере участь у пошуку і побудові 

нових способів дій в ситуації постановки навчального завдання. Сумісна 

навчальна діяльність впливає на розвиток відчуття колективної 

самоефективності, наголошує А. Бандура. Навчальна кооперація сприяє 

рефлексивному розвитку молодшого школяра, допомагає дитині подолати 

власні страхи, отримати від інших учнів підтримку та приклад успішних 

навчальних дій [248]. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що молодший шкільний 

вік є важливим етапом в онтогенетичному розвитку навчальної 

самоефективності людини. Саме в цей час учень засвоює основні компоненти 

навчальної діяльності, вчиться контролювати власні дії, зовнішню активність, 

долати страхи, набуває навичок навчання самого себе за допомогою вчителя, 

інших учнів. Поряд з цим розвивається внутрішня активність,  яка 

характеризується становленням механізмів цілепокладання, рефлексивних 

процесів та диференційованої самооцінки (оцінки власних навчальних вмінь, 

навичок, здібностей та якостей школяра). Особливістю навчальної 

самоефективності молодшого школяра є її детермінованість емоційним 

відношенням  вчителя, успіхами у навчанні, вимогами батьків та позитивного 

прикладу інших учнів.  

Дошкільний та молодший шкільний вік є періодами, де закладаються 

лише перші паростки навчальної самоефективності особистості. При цьому 

особливого значення набувають: відносини у родині, сімейне виховання, 

наслідування, співробітництво,  спілкування з дорослими і однолітками, 

організація ігрової і навчальної діяльності.  

 Інтегральним новоутворенням дошкільного та молодшого шкільного віку 

є становлення особистості як суб’єкта діяльності, формування психологічних 

компонентів навчальної самоефективності: рефлексії, цілепокладання, 
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диференційованої самооцінки. Повного розвитку і вдосконалення навчальна 

самоефективність особистості набуває в інших вікових періодах. 

Підлітковий вік характеризується розвитком самосвідомості, відкриттям 

унікальності власного Я, формуванням системи відношення до світу 

(світогляду), самоствердженням у групі однолітків, суб’єктністю у 

взаємовідносинах з суспільством. Підліток прагне успішності, самопізнання, 

саморозвитку, визначення власних можливостей, що має важливе значення для 

становлення навчальної самоефективності. 

У цьому віці активно розвиваються навички самоорганізації і 

самоуправління навчальною діяльністю. Підліток вчиться самостійно ставити 

навчальні цілі, визначати задачі, час та засоби виконання навчальної роботи, 

контролювати власні дії.  

Становлення процесу цілепокладання –  важливого аспекту навчальної 

самоефективності – пов'язано з розумінням підлітком сенсу навчальної 

діяльності та складної системи навчальних мотивів, що спонукають його до 

навчання. На думку Д. Б. Ельконіна, своєрідність навчальної діяльності 

п’ятикласників полягає в їх сензитивності до розкриття для себе сенсу навчання 

[322]. Провідними навчальними мотивами для підлітка стають мотиви: 

самоствердження, бажання бути кращим серед інших, саморозвитку, розуміння 

та розширення меж власного Я, авторитету серед однолітків. Підліток набуває 

здатності до самостійного цілепокладання  у навчанні. 

Особливістю навчальної діяльності у середній школі є вибірковість 

навчальних предметів, видів навчальної діяльності. Учні виявляють інтерес до 

предметів,  в яких відчувають себе успішними і втрачають інтерес до тих,  в 

яких неуспішні. Бандура А. підкреслює, що у підлітковому віці діти дуже 

болісно переживають ситуацію неуспіху, що призводить до зниження 

самооцінки, захисних форм поведінки, внутрішнього дискомфорту, а в 

навчальній діяльності сприяють зниженню почуття впевненості у власних 

навчальних здібностях та втрати інтересу взагалі до процесу навчання [346]. 
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Набуває розвитку центральний механізм навчальної самоефективності – 

рефлексія. На думку Л. І. Божович, у цей період виникає новий рівень 

самосвідомості, характерною рисою якого є поява у підлітка здібності і потреби 

пізнати самого себе як особистості. Рефлексія допомагає підлітку усвідомити 

власні потреби, можливості, відповідність власних дій соціальним вимогам, 

внутрішні протиріччя, що заважають процесу навчання. Відкриття  

унікальності власного Я стає відправною точкою саморозвитку підлітка, який 

прагне самому собі та іншим довести свою неповторність як у навчальній 

діяльності так і за її межами [28, с.23].  

За допомогою  рефлексивних процесів підліток усвідомлює для себе сенс 

навчальної діяльності, психологічні особливості та резерви власної психіки, 

вчиться контролювати та коректувати  навчальні дії в мисленні та поведінці. 

Рефлексія сприяє розвитку навичок самостійної роботи учнів та впливає на 

внутрішні зміни самої особистості, зауважує Б. Г. Ананьєв [5]. 

Самооцінка підлітка є важливим психологічним утворенням, що визначає 

навчальну самоефективність особистості. Вона значною мірою є регулятором 

поведінки. Численні дослідники відмічають, що для підлітків характерно 

коливання самооцінки в залежності від успіхів у навчанні та інших видах 

діяльності. Прагнення до ідеального образу Я,  підвищена самокритичність, 

високий рівень домагань позначається на самооцінці та самовідношенні 

підлітка,  призводять до афективного конфлікту (афект неадекватності) та 

емоційних переживань [31]. Поступово, зі зростанням особистості, поява 

стійкої адекватної, реалістичної самооцінки особистісних якостей та 

навчальних здібностей стає важливим чинником розвитку навчальної 

самоефективності та нових взаємовідносин з оточуючими. Здатність підлітка 

ставити перед собою навчальні цілі, оцінювати себе з опорою на внутрішні 

критерії сприяє тому, що діяльність по самозміненню  і саморозвитку набуває 

для нього особистісний смисл, підкреслює  Н. М. Швалева [314, с.90]. 

Підліток, як суб’єкт діяльності, характеризується активністю,  

автономністю, прагненням свободи вибору та самостійного прийняття рішень, 
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що спираються на власні ресурси. Суб’єктність підлітка у навчальній 

діяльності, зауважують Є. І. Ісаєв, В. І. Слободчиков, виявляється у готовності 

до самостійної постановки навчальних завдань, цілепокладанні, адекватного 

оцінювання свого внеску у загальний підсумок спільної навчальної діяльності, 

здатності будувати освітню діяльність. Тобто підліток поступово набуває 

якостей суб’єкта власної освітньої діяльності [123]. 

Цей період є сенситивним щодо розвитку здатності до самодетермінації, 

саморегуляції, творчої самореалізації. Підліток є досить «чутливим» до 

зовнішнього впливу з боку дорослих і однолітків На навчальну 

самоефективності підлітка впливають взаємовідносини з учителем, якого він 

сприймає як консультанта і наставника. Схильність підлітків до аналізу 

особистісних та професійних якостей педагогів призводить до більш 

критичного їх сприйняття. Тільки авторитетний вчитель може вплинути на 

навчальну самоефективність учня, підтримати його віру у власні здібності та 

сприяти формуванню «суб’єктної структури навчальної діяльності підлітка» 

[123]. 

У підлітковому віці важливими стають взаємовідносини в групі  

однолітків. Підлітки активно працюють у команді, більше орієнтовані на точку 

зору однолітків та їх приклад, ніж на вимоги батьків. Дослідники Ф. Пахерас, 

Д. Шунк вважають, що вплив батьків на самоефективність підлітків стає  все 

більш  опосередкованим. Вчені зазначають, що батьки  мають підштовхувати 

власних дітей до взаємодії з самоефективними (успішними) однолітками та 

заохочувати до випробування себе у різноманітних видах діяльності [392]. 

Успішні однолітки надають моделі ефективних стилів мислення і поведінки, 

забезпечують високу інформативність порівняння, оцінювання і перевірки 

особистісної самоефективності, відмічає А. Бандура [343].  

Дослідниця О. О. Шепелєва вказує на гендерну специфіку навчальної 

самоефективності підлітків.  Згідно з результатами її дослідження, навчальна 

самоефективність виступає  предиктором академічної успішності у дівчаток, а у 

хлопчиків стає регулятором поведінки [317]. 
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Отже, навчальна самоефективність підлітка пов'язана з усвідомленням 

сенсу та мотивів навчання, прагненням до ідеалізації і  неповторності, 

адекватної оцінки навчальних здібностей, здатністю до самоаналізу і 

саморегуляції,  бажанням діяти автономно і продуктивно. Здійснюючи 

самоуправління власними розумовими процесами, почуттями і поведінкою, 

підліток розвиває у собі навички ефективного самонавчання.  На становлення 

його навчальної самоефективності  впливає взаємодія з оточуючими: приклад 

авторитетного вчителя, успішних однолітків, продуктивні соціальні моделі. 

На етапі ранньої юності, самовизначення, вибір професії та власного 

майбутнього виступають центральною потребою особистості. Вибір професії, 

писав Л. С. Виготський, це не тільки вибір тієї чи іншої професійної діяльності, 

а й вибір життєвого шляху в цілому, пошук певного місця у суспільстві, 

остаточне включення себе в життя соціального цілого [55]. Тому проблема 

правильності вибору професії стає принципово важливою для юнаків. У цей 

період відбувається особистісний, інтелектуальний, ціннісно-смисловий 

розвиток індивіда. Для успішного професійного самовизначення юнак має 

усвідомлювати власні потреби та інтереси, мати розвинуту рефлексію, 

самосвідомість, інтелектуальні здібності, сформовані ціннісні та смисложиттєві 

орієнтації. Інтерес до навчальної діяльності та самоефективного навчання 

набуває життєвого сенсу, пов’язаного з професійним, особистісним та 

соціальним самовизначенням.  

Для юнаків характерна вибірковість навчальних предметів, яка 

обумовлена бажанням підготуватися до майбутньої професії та самостійного 

життя. Провідними мотивами навчання стають прагматичні мотиви (навчання 

як умова отримання майбутньої престижної професій), мотиви саморозвитку, 

мотиви  самореалізації та самовираження. 

Юнаки оволодівають дослідницькою діяльністю і науковими методами 

пізнання, прагнуть до самостійної постановки навчальних задач та їх 

розв’язання. Формується індивідуальний стиль розумової діяльності, що 

впливає на ефективність навчальних дій. Вміння знаходити, систематизувати, 
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переробляти інформацію, розвинуті пізнавальні процеси визначають 

особливості самостійної навчальної роботи юнаків. Ісаєв Є. І. і 

Слободчиков В. І., зазначають, що «специфікою цього вікового етапу є 

наступне: якщо раніше учень виступав як суб’єкт навчальної діяльності, то в 

процесі освоєння дослідницької та проектної форм роботи він починає 

розмірковувати над своїми результатами і змінювати цілепокладання, способи 

роботи, освоюючи тим самим позицію суб'єкта власної діяльності» [123, с.336]. 

На думку Е. Еріксона,  центральною задачею досягнення ідентичності у 

юнацькому віці  є створення несуперечливого образу самого себе в умовах 

численності виборів (ролей, партнерів, груп спілкування тощо) [324]. Зростає 

самоповага, відбувається становлення "Я-концепції", самооцінка стає більш 

стійкою та конкретною. Рефлексивність, інтерес до самоспостереження, 

самоаналізу, як в особистісному житті, так і в навчальній діяльності є 

важливими якостями суб’єкта навчальної діяльності, і їх розвиток впливає на 

навчальну самоефективність старшокласників. 

Змінюються взаємовідносини з однолітками та педагогами. 

Індивідуалізація міжособистісних стосунків, високий рівень вимог, як до себе, 

так і до інших, призводить до більш складної диференціації у взаємовідносинах 

з оточуючими. Юнаки оцінюють педагога за професійними якостями та 

готовністю вступати у рівноправний діалог і співробітництво. 

Зростає рівень відповідальності за власне навчання, своє майбутнє та 

міжособистісні стосунки. Старшокласники більш чітко контролюють свій час, 

досліджують можливості освітнього і культурного середовища для досягнення 

навчальних цілей, вміють встановлювати взаємовідносини та залучати  інших 

для ефективного рішення самостійно визначених навчальних задач. 

Відтак, на етапі ранньої юності навчальна самоефективність обумовлена 

вибором майбутньої професій, свого життєвого шляху. Більшість 

старшокласників прагнуть після закінчення школи продовжувати навчання у 

професійно-орієнтованих закладах освіти. Тому, прагнення вступити у 

престижний навчальний заклад є провідним мотивом, що визначає навчальну 
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самоефективність юнаків. На відміну від інших вікових періодів, у 

старшокласників вже сформовані основні компоненти навчальної 

самоефективності: розуміння смислу навчання, чітке уявлення себе у 

майбутньому, розвинута рефлексія, готовність самостійно визначати навчальні 

цілі, спрямованість на саморозвиток і самовдосконалення. Саме тому у старших 

класах більшість юнаків мають вищі академічні успіхи ніж на попередніх 

етапах навчання. 

Отже, підлітковий та юнацький вік є періодами, коли відбувається  

становлення навчальної самоефективності особистості, що характеризується: 

– зростанням здатності до самоаналізу;  

– реалістичністю самооцінки особистісних якостей та навчальних 

здібностей; 

– бажанням діяти автономно і продуктивно; 

– зростанням рівня відповідальності за своє майбутнє;  

– підвищенням здатності до самоорганізації і самоуправління навчальною 

діяльністю; 

– розвинутими рефлексивними процесами;  

– зростанням бажання самостійно визначати навчальні цілі та керувати 

власним розвитком. 

При цьому особливого значення набуває приклад авторитетного вчителя, 

успішних однолітків, продуктивні соціальні моделі. 

 Узагальнюючі вищезазначене вважаємо, що становлення навчальної 

самоефективності особистості у дитячому та юнацькому віці характеризується 

наступними етапами: 

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 відношенню вчителя та 

академічній успішності;  
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3) підлітковий вік – зростає здатність до самоаналізу,  бажання діяти 

автономно і продуктивно; 

4) юнацький вік – зростає рівень відповідальності за власне майбутнє, у 

більшості випадків пов’язане з продовженням навчання, рефлексивність, 

бажання самостійно визначати навчальні цілі та керувати власним 

розвитком. 

 

2.4. Неперервна освіта як чинник становлення та розвитку навчальної 

самоефективності особистості 

 

Соціально-економічні, демографічні та соціокультурні зміни, що 

відбуваються у світі, поява нових технологій у різних сферах життєдіяльності 

людини унеможливили отримання знань, вмінь та якостей на все життя і стали 

ключовими детермінантами саморозвитку особистості  протягом не тільки 

професійної кар’єри, але й усього життєвого шляху. Від сучасної людини 

суспільство вимагає  ефективної навчальної діяльності, постійного 

нарощування і оновлення знань, оволодіння новими професіями і новими 

практиками. Освіта набуває характер неперервного процесу, що передбачає 

постійне  навчання, перенавчання та самовдосконалення людини впродовж 

життя.  Нову освітню парадигму визначають як концепцію довічної 

неперервної освіти, «освіти впродовж життя» (lifelong education), «всеосяжної 

освіти»,  «цілежиттєвого навчання»,  «навчання протягом життя» (lifelong 

learning).  Основна ідея неперервної освіти полягає у тому, що кожна людина 

індивідуальна і  прагне до саморозвитку та самореалізації. Пізнавальні потреби 

людини нескінченні, і для задоволення цих потреб вона може навчатися у будь-

яких освітніх закладах або самостійно, включатися у різні освітні програми, 

створювати освітню стратегію власного розвитку. 

Неперервна освіта впливає на розвиток усіх сфер життя людини. 

Вітчизняний науковець І. А. Зазюн наголошує, що сучасні тенденції в 

суспільстві і на виробництві зумовлюють необхідність зміни формули "освіта 
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на все життя" формулою "освіта через усе життя".  "Вихід "з однієї освітньої 

програми повинен стикуватися зі "входом" в іншу» [120, с.15–17].  

Термін "неперервна освіта" вперше було запропоновано теоретиком 

П. Ленграндом на форумі ЮНЕСКО у 1965 р., де він наголошував на 

необхідності створення умов для повного розвитку здібностей людини  

протягом її життя [325]. У 1972 р. Міжнародна комісія з освіти, яку очолював 

Е.Фор, охарактеризувала освіту у координатах «сьогодні-завтра»,  звернувши 

увагу на важливість реорганізації усієї структури національних освітніх систем 

з позиції формування такого освітнього континууму, у якому кожний би мав 

можливість навчатися протягом життя. У "Доповіді Фора", була внесена 

пропозиція щодо прийняття концепції "неперервної освіти" як провідної для 

майбутніх нововведень у всіх країнах світу. На Лісабонському саміті у 

Меморандумі неперервної освіти Європейського союзу у 2000 р. було 

підкреслено, що успішний перехід до економіки і суспільства, заснованого на 

знаннях, повинен супроводжуватися процесом неперервної освіти – навчанням 

довжиною у життя. Була запропонована модель неперервної освіти, що 

включала професійну підготовку (learning to know, learning to do), 

загальнокультурний розвиток (learning to be)  та громадянське виховання 

(learning to live together). Виділені основні постулати неперервної освіти: 

навчитися пізнавати, навчитися робити, навчитися жити разом, навчитися 

жити. 

Термін “неперервна освіта”, на погляд дослідників В. В. Осадчого та 

В. С. Шелудько має такі значення: 1) неперервна освіта як освіта протягом 

трудового життя людини (неперервна професійна освіта); 2) неперервна освіта 

як освіта протягом усього життя людини – «освіта на все життя» (додаткова 

освіта, яка дає можливість людині залишатися творчою і активною протягом 

життя); 3) неперервна освіта як всебічний розвиток особистості, постійне 

пізнання себе і навколишнього світу – «освіта через усе життя» (освіта, яка 

спрямована на розкриття та удосконалення  соціального, інтелектуального та 

духовного потенціалу людини); 4) неперервна освіта як безперервний 
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глобальний процес накопичення, збереження і збільшення людьми буденного і 

наукового знання протягом усієї історії людства (освіта як глобальне явище, яке 

пов’язане з передачею знань з покоління в покоління) [212; 315]. 

Новіков A. M. зміст поняття «неперервна освіта» відносить до трьох 

об'єктів (суб'єктів): особистості, освітніх процесів (освітніх програм), 

організаційної структури освіти. Неперервність освіти по відношенню до 

особистості, на думку вченого,  означає, що людина навчається постійно, без 

відносно тривалих перерв. Причому, навчається в освітніх установах або 

займається самоосвітою. Новіков A. M. вказує на три вектори руху людини в 

освітньому просторі: по-перше, людина, залишаючись на одному і тому ж 

освітньому рівні, вдосконалює свою професійну кваліфікацію, професійну 

майстерність – "вектор руху вперед"; по-друге, людина може підніматися 

сходами на вищі рівні освіти - "вектор руху вгору"; по-третє, неперервність 

освіти – це можливість не тільки продовження, але і зміни профілю освіти, 

тобто можливість освітнього маневру на різних етапах життєвого шляху, 

виходячи з потреб і можливостей особистості та соціально-економічних умов у 

суспільстві «вектор руху по горизонталі у бік». Відносно, до освітніх процесів 

неперервність, підкреслює вчений, виступає як характеристика включеності 

особистості  в освітній процес на всіх стадіях її розвитку та спадкоємність 

освітньої діяльності при переході від одного її  виду до іншого. Стосовно 

організаційної структури освіти неперервність характеризує мережу освітніх 

закладів, яка створює простір освітніх послуг, що забезпечують взаємозв’язок і 

наступність освітніх програм [206, с.201-202].  Новіков A. M. також виділяє 

принципи побудови неперервної освіти: базової освіти, багаторівневості 

освітніх програм, додатковості базової і післядипломної освіти, маневреності 

освітніх програм, наступності освітніх програм, інтеграції освітніх структур, 

гнучкості освітніх форм [206, с. 270]. 

Згідно з поглядами Ю. М. Швалба, «справжня безперервна освіта 

передбачає наявність у кожного індивіда можливості вільного вибору форм і 
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змісту отримання освіти. Можливість вільного вибору передбачає наявність  

реальних альтернатив, які і створюють простір можливостей» [308, с.83].  

Дослідниця Т. Левченко підкреслює, що зміст неперервної освіти 

включає перехід від традиційного накопичення знань до випереджувального 

відображення проблем суспільства, активної  роботи над собою та створення 

власної індивідуальної системи освіти [164]. 

Неперервна освіта охоплює процес життєдіяльності особистості на всіх 

етапах її розвитку і становлення, засвоєння людиною системи знань, духовний і 

інтелектуальний розвиток особистості. Завдяки неперервній освіті, людина стає 

адаптованою до будь-яких соціально-економічних змін, що відбуваються у 

суспільстві, стає самостійною, незалежною у професійній та інших сферах. 

Мета неперервної освіти – досягнення цілісності освітнього процесу, 

інтегрованості всіх його етапів, коли поєднуються базове, додаткове навчання 

та самоосвіта. Неперервна освіта відображує загальну спрямованість змін, які 

відбуваються сьогодні у сфері  навчання, виховання та підготовки кадрів, і 

визначає загальний підхід до будови цілісної поетапної системи освіти кожної 

людини [86; 212]. 

Серед функцій неперервної освіти виділяють: соціокультурну, 

розвивальну (задоволення і розвиток духовних запитів особистості, створення  

умов для її постійного творчого зростання); загальноосвітню, компенсуючу 

(усунення недоліків у базовій освіті, її доповнення новою інформацією, що 

з'являється в умовах інформаційно-технологічної революції); адаптивну (гнучка 

професійна підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації з метою 

оновлення професійного досвіду, здобуття іншого фаху в умовах постійних 

змін на виробництві, розвитку теле- та радіокомунікацій, комп'ютерного 

доступу до інформаційних банків даних тощо); економічну (задоволення 

потреб держави, регіонів, різних галузей промисловості, сільського 

господарства і сфери послуг у конкурентоспроможних фахівцях, підготовлених 

до впровадження новітніх технологій, техніки та ін.);  інтегруючу в незнайомий 
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культурний контекст; функцію ресоціалізації (повторної соціалізації) [277, 

с.124].  

Проблеми неперервної освіти досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені: 

С. Г. Вершловский, М. К. Горшков, І. А. Зязюн, Н. Г. Нічкало, В. В. Осадчій,  

В.  А. Семиченко, Г. С. Сухобська, Т. В. Ткач, В. С. Шелудько, Р. І. Юнацкевич 

[46-48; 86; 120; 205; 212; 257; 272; 281; 282; 315; 325] та інші. 

Неперервна освіта – це  пожиттєвий процес, що забезпечує постійне 

поповнення знань та нарощування компетентностей у людей різного віку. 

Реформування різних систем освіти повинно бути спрямоване на те, щоб 

охопити освітою усе населення, зауважує Р.І. Юнацкевич, «освіта не повинна 

зводитися до отримання лише спеціальних навичок, вона повинна бути 

орієнтована на розвиток здібностей кожної людини» [325, с.72]. 

З точки зору Н. Г. Нічкало, неперервна освіта як соціокультурний 

феномен, повинна будуватися на принципах демократизації, антропоцентризму, 

гармонізації інтеграційних і деінтеграційних процесів[205]. 

Просторову природу неперервної освіти, яка передбачає розвиток людини, 

що не обмежується її віком, розглядає Т. В. Ткач. Здійснивши аналіз неперервної 

освіти як  концепції, принципу організації освіти, системи, нової життєвої 

можливості для людини,   нового способу  освітньої діяльності, дослідниця вважає, 

що неперервна освіта  впливає на самоорганізацію особистості та на її здатність  до  

самоуправління. На  думку вченої, засобами неперервного освітнього простору 

можливо сформувати новий спосіб життя людини, забезпечити гармонійний процес 

циклічного оновлення особистості на кожному з етапів її розвитку. Неперервна 

освіта, стверджує Т. В. Ткач, формує не лише професійні компетенції, а й 

компетенції, що пов’язані з життєдіяльністю людини у цілому – її життєвими 

цінностями, поведінкою у соціумі, ставленням до інших тощо. Дослідниця 

приходить до висновку, що неперервна освіта характеризується циклічно-якісними 

змінами особистості, які передбачають певні перерви в освіті. До неперервної 

взаємодії з освітою людина може спонукати  себе лише сама, і таким чином, 
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створювати ситуацію самоспрямованої освіти. У процесі життєдіяльності людина 

самостійно проектує власну освітню стратегію [280, с.18-24]. 

 «У процесі неперервної освіти людина регулярно оновлює засоби діяльності і 

мислення, власні вміння, навички і звички, оцінки, відношення до людей, подій, 

життя у цілому», підкреслюють М. А. Мкртчян та І. Г. Литвинська [199, с.12]. 

Для того, щоб навчатися упродовж життя, вважає Ю. О. Черникова, 

необхідні глибокі зміни в особистісній структурі, у смисложиттєвих установках 

та системі цінностей. Людина повинна вміти самостійно оволодівати знаннями 

та необхідними компетенціями. Сутність неперервної освіти може бути 

розкрита, на її погляд, через установки на «довічне навчання», на самоосвіту і 

саморозвиток особистості [302, с.8].   

З точки зору В. І. Слободчикова та Є. І. Ісаєва, переорієнтація освіти з 

предметно-знаннєвої на особистісну парадигму, пов’язану не стільки з 

формуванням уміння орієнтуватися у сфері предметних знань та явищ,  скільки 

в  особистісній сфері та самоорганізації  [263, с.115]. Неперервна освіта має 

навчити людину працювати над собою, розвинути потребу у саморозвитку та 

самозміненні, умінні швидко та ефективно задовольняти власні пізнавальні 

потреби.  

«Навчання упродовж життя» має різну ступінь організованості освітніх 

послуг і  відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED) 

включає такі напрями: по-перше, це інституалізоване, цілеспрямоване, 

структуроване формальне навчання, що здійснюється у закладах освіти, по-

друге, неформальне навчання – інституалізоване, цілеспрямоване, 

структуроване та сплановане особистістю або організацією, що надає освітні 

послуги (різнорідні гуртки, навчальні проекти, програми, тощо), по-третє – 

інформальне навчання – спонтанне навчання, що здійснюється у процесі 

повсякденного життя.  

Формальна освіта (formal education) здійснюється у спеціальних (державних 

або недержавних) освітніх установах і має організований, структурований, 

довготривалий, систематичний, обов’язковий характер. Згідно з Концепцією  освіти 
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дорослих «формальна освіта здійснюється у навчальних закладах та установах  

освіти,  спрямована на одержання або зміну освітнього рівня та/або кваліфікації 

згідно з визначеними освітньо-професійними програмами і термінами 

навчання, заходами державної атестації, що підтверджується наданням 

відповідних документів» [142, с.15]. Формальна освіта має інституціолізований 

(представлена освітніми закладами різних типів та кваліфікаційних рівнів), 

пропедевтичний (кожний її освітній рівень спирається на попередній і готує до 

наступного) та ієрархічний (наявність вищого органу управління) характер [84]. 

Як соціальна інституція формальна освіта визначає мету, цілі та зміст освіти у 

відповідності до державних стандартів. Для неї характерна чітко визначена мета 

освіти, навчально-методичні методи навчання, система контролю та оцінки знань, 

стандартизований зміст навчального матеріалу, що не підлягає зміні за замовленням 

того, хто навчається. Формальна освіта здійснюється професійно підготовленими 

кадрами і сприяє оволодінню суб’єктами навчання систематичними знаннями 

та компетенціями. Фіксовані вимоги до процесу навчання та його результатів 

обмежують особистість у свободі волевиявлення і впливають на її самостійність та 

ефективність у процесі здобуття знань. 

Неформальна освіта (non-formal education) – це будь-яка організована 

навчальна діяльність яка не носить формальний характер.  Вона «здійснюється в 

освітніх установах або громадських організаціях (клубах, гуртках), під час 

індивідуальних занять з репетитором, тренером й зазвичай не підтверджується 

наданням документу» [142, с.15]. Неформальна освіта не регламентована місцем 

здобуття, терміном та формою навчання, заходами державної атестації і 

спрямована на отримання або удосконалення необхідних практичних компетенцій  

згідно з конкретними інтересами та потребами особистості незалежно від віку. 

Ініціюється неформальна освіта самим індивідом, який не примусово залучений до 

процесу навчання, а вмотивований власним бажанням. Зміст її визначається 

соціальними, особистісними або професійними потребами, чітко не фіксується і 

може бути змінений за побажаннями суб’єкта навчання.  Відсутність фіксованих 

вимог до навчальних цілей, організації процесу навчання, методів, навчальних 
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планів, програм, викладачів (не обов’язково професійні викладачі) та  результатів 

освіти дає суб’єкту навчання більше особистісної свободи в організації власної 

системи (траєкторії) освіти та впливає на ефективність її реалізації. Метою 

неформальної освіти є задоволення освітніх потреб індивіда або окремих 

соціальних, професійних груп, і її результатом є прирощення освітнього 

потенціалу, поповнення дефіциту необхідної компетентності людини. 

Парламентська асамблея Ради Європи розробила Рекомендації «Про 

неформальну освіту» (2000 р.), згідно з якими, неформальна освіта є важливою 

частиною неперервного навчання для адаптації у середовищі, що постійно 

змінюється. 

Формальна і неформальна освіта мають певні часові обмеження, у той час як 

інформальна таких обмежень не має і відбувається  пожиттєво [121]. Інформальна 

освіта (in-formal education) – неофіційне, не організоване спеціально, спонтанне 

навчання, що має індивідуально-пізнавальний характер (самоосвіти), засноване 

на вільній, повсякденній комунікації. На думку В. А. Савченко, «відбувається 

будь-де: на робочому місці, у сімейному колі, під час дозвілля і є 

неструктурованим і в більшості випадків несвідомим» [253, с.55]. Його зміст 

важко піддається ідентифікації з точки зору стандартів. Інформальному 

навчанню сприяють Інтернет, мультимедійні підручники, ЗМІ, консультативні 

центри, сім’я, місце роботи тощо.  

Необхідно зауважити, якщо раніше формальну, неформальну та 

інформальну форми  освіти фахівці  розглядали як дискретні, тобто окремі, не  

залежні одна від одної, то впродовж останніх років ситуація змінилася, і 

сучасні науковці все частіше говорять про  їх  інтеграцію, взаємовплив та 

взаємопроникнення. Так, Ю. М. Швалб визначає сучасну систему освіти як 

«неоднорідний конгломерат структурних одиниць і процесів різного ступені 

соціальної інституалізованості» [308, с.85]. 

Різні освітні напрями мають особливості в організації навчальної 

діяльності. Навчальний процес включає наступні компоненти:  цільовий, 
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мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулятивний, 

критеріально-оцінювальний, результативний.  

Порівняння змісту цільового компоненту навчального процесу у 

формальній, неформальній і інформальній освіті представлено у таб. 2.1.  

Таблиця 2.1. 

Порівняння змісту цільового компоненту навчального процесу у 

формальній, неформальній і інформальній освіті 

Компонент 

освітнього 

напряму 

 

Формальна освіта 

 

Неформальна освіта 

 

Інформальна 

освіта 

професійні  

цілі 

 

підготовка до 

професійної 

діяльності, 

оволодіння 

професійними 

ролями, 

підвищення 

кваліфікації, 

перекваліфікація 

 

розвиток та 

удосконалення 

професійних 

компетенцій для 

підвищення 

продуктивності 

праці, кар’єрного 

зростання, 

професійної 

самореалізації 

професійний 

саморозвиток 

 

особистісні 

цілі 

 

розвиток якостей 

особистості, що 

сприяють  

самореалізації у 

різних сферах 

життєдіяльності 

особистісне 

зростання 

 

розширення 

власних 

можливостей, 

для вирішення 

життєвих 

проблем 

соціальні 

цілі 

 

адаптація та 

соціалізація 

 

вторинна 

соціалізація, 

розширення кругу 

спілкування 

відповідність 

соціальним 

вимогам 

 

навчальні цілі 

 

прийняття 

навчальних цілей 

визначених  

педагогом, 

державою 

цілепокладання або 

прийняття навчальної 

цілі визначеної 

педагогом 

самопокладання 

навчальної цілі 

 

Формальна освіта відбувається на замовлення та під керівництвом 

держави і спрямована на  адаптацію, соціалізацію, професіоналізацію 

особистості, підготовку її до самореалізації у суспільстві. У процесі 

неформальної освіти людина може компенсувати недоотриману з будь-яких 
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причин освіту (наприклад: інваліди, ветерани АТО, пенсіонери тощо), 

незалежно від віку, рівня освіти, статі виконує функцію вторинної адаптації. 

Набуті професійні компетенції під час навчання можуть частково застарівати і 

втрачати свою актуальність, і завдяки неформальній освіті ці компетенції 

набувають актуальності та необхідного професійного рівня. У процесі 

неформальної освіти особистість набуває практичних навичок, необхідних для 

конкурентоспроможності на ринку праці та професійної і особистісної 

самореалізації. Інформальна освіта орієнтована  на задоволення різноманітних 

індивідуальних потреб суб’єкта навчання  та розвиток навичок самонавчання, 

самокерування.  

Порівняння змісту мотиваційного та змістовного компонентів 

навчального процесу у формальній, неформальній і інформальній освіті 

представлено у таблиці 2.2.  

                    Таблиця 2.2  

Порівняння змісту мотиваційного і змістовного компонентів 

навчального процесу у формальній, неформальній та інформальній освіті  

Компонент 

освітнього 

напряму 

 

Формальна освіта 

 

Неформальна освіта 

 

Інформальна 

освіта 

мотиваційний система 

навчальних 

мотивів 

детермінована 

суспільством, 

педагогом  

навчальна діяльність 

самодетермінована 

або  детермінована 

організацією де  

працює дорослий 

навчання само- 

детерміноване 

 

змістовний зміст навчання 

визначається 

державними 

стандартами,  

планами та 

програмами 

зміст навчання 

відповідає інтересам 

тих, 

хто навчається 

 

зміст навчання 

визначається 

самим  суб’єктом, 

навчання 

Навчання у формальній  і неформальній освіті детерміновано суспільством 

(близькими, друзями), організацією, де працює дорослий та педагогом. 

Інформальна і неформальна освіта (якщо її вибирає суб’єкт) характеризується 

високим рівнем мотивації.  
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Зміст навчання у формальній освіті визначається державними стандартами і 

не підлягає зміні за побажаннями суб’єкта навчання. У неформальній освіті зміст 

навчальних програм може змінюватися, програми підбираються індивідуально. В 

інформальній освіті навчальний зміст має високу ступінь  гнучкості та мозаїчний 

характер,  суб’єкт проектує власну систему освіти за бажанням. 

                  Таблиця 2.3.  

Порівняння змісту організаційно-діяльнісного і контрольно-

регулятивного компонентів навчального процесу у формальній, 

неформальній та інформальній освіті 

Компонент 

освітнього 

напряму 

 

Формальна освіта 

 

Неформальна освіта 

 

Інформальна 

освіта 

організаційно-

діяльнісний 

 

 

навчання 

структуроване, 

примусове, носить 

колективний 

характер, 

відбувається під 

керівництвом 

викладача  

  

навчання 

структуроване, не 

примусове,  носить 

систематичний, але 

не повсякденний 

характер, 

відбувається під 

керівництвом 

викладача 

навчання   не 

структуроване, не 

систематичне, не 

примусове; 

суб’єкт навчання  

самостійно 

 

контрольно-

регулятивний 

систему контролю 

визначає 

міністерство освіти,  

здійснює викладач 

систему контролю 

визначає  викладач 

або суб’єкт навчання 

самоконтроль 

навчальної 

діяльності  

Порівняння змісту організаційно-діяльнісного і контрольно-

регулятивного компонентів навчального процесу у формальній, неформальній і 

інформальній освіті представлено у таблиці 2.3.  

Формальна освіта є систематично організованою, контрольованою 

освітньою діяльністю, де навчальні стратегії та методи навчання обирає 

педагог. Серед методів навчання є як традиційні, так і нетрадиційні 

(інноваційні). По відношенню до особистості є примусовою, обмежує її 

свободу та освітні інтереси.  

Неформальна освіта – це несистематично організована освітня діяльність, 

що відбувається поза межами формальної освіти і має ознаки гнучкості, 
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суб'єктності і додатковості по відношенню до особистості. У неформальній 

освіті навчання не носить повсякденний характер, суб’єкт навчання має 

більше свобод у плануванні, організації, контролі, виборі методів і форм 

навчання; переважають інноваційні методи навчання. Перевагою її є 

добровільність участі; широкий спектр змістів і форм; не вимагає 

попереднього навчання; опора на досвід учасників [121]. 

Інформальне навчання – несистематизоване, неконтрольоване, не 

примусове. В інформальній освіті суб’єкт сам вибирає форми і методи 

навчання, здійснює самоуправління (самоконтроль), саморозвиток через 

самонавчання, самоосвіту. 

 Порівняння змісту критеріально-оцінювального і результативного 

компонентів навчального процесу у формальній, неформальній і інформальній 

освіті представлено у таблиці 2.4.  

                 Таблиця 2.4. 

Порівняння змісту критеріально-оцінювального і результативного 

компонентів навчального процесу у формальній, неформальній та 

інформальній освіті 

Компонент 

освітнього 

напряму 

 

Формальна 

освіта 

 

Неформальна освіта 

 

Інформальна 

освіта 

критеріально-

оцінювальний 

 

оцінювання 

визначається 

державними 

стандартами 

 

бальна оцінка 

відсутня, оцінюється 

професійний або 

особистісний 

розвиток 

самооцінка 

власного 

розвитку 

результативний адаптація, 

соціалізація, 

професіоналіз

ація 

професійне та 

особистісне  зростання 

задоволення 

власних освітніх 

потреб 

Критерії оцінювання у формальній освіті визначаються державними 

стандартами, а у неформальній й інформальній освіті бальна оцінка відсутня, 

оцінюється навчальний результат за обраними особистістю критеріями та 

стандартами. Результатом формальної освіти  є підготовка людини до життя у 

суспільстві, оволодіння соціокультурними, професійними цінностями та 
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компетентностями для самореалізації у різних сферах життя. Результатом 

неформальної і інформальної освіти є професійне (кар’єрне) зростання, 

матеріальне покращення, особистісне зростання. 

Отже, усі освітні напрями  взаємозалежні, взаємодоповнюючі. Завдяки ним, 

освіта стає більш доступною та гнучкою. Неперервна освіта має створювати умови 

для вільного вибору форм і змісту освіти, відповідно до освітніх потреб та інтересів 

суб’єкту навчання. 

Місією неперервної освіти є розвиток, удосконалення та відновлення 

особистості (у період старіння), соціальна адаптація її на всіх вікових етапах у 

мінливих умовах існування, задоволення її пізнавальних потреб та формування 

компетенцій у різних сферах соціального життя. Для реалізації цієї місії  

суб’єкт має  бути самоефективним, відчувати себе суб’єктом власного 

розвитку.  Метою формальної освіти є надання людині необхідних знань та 

компетенцій для оволодіння майбутньою професійною діяльністю, розвиток 

пізнавальних інтересів, навичок самоорганізації та самоуправління власним 

розвитком. Неформальна освіта спрямована на удосконалення практичних 

компетенцій та отримання знань і вмінь для ефективної самореалізації особистості в 

різних сферах життєдіяльності. Інформальна освіта сприяє розвитку навичок 

самонавчання та самоуправління. Усі напрями освіти (формальна, неформальна 

та інформальна)  створюють умови для розвитку навчальної самоефективності 

особистості. 

 

Висновки до  другого розділу  

 

1. На основі теоретичного аналізу понять «особистість як суб’єкт 

діяльності», «активність суб’єкта діяльності», «навчальна діяльність»,  «суб’єкт 

навчальної діяльності», «ефективність навчального процесу», «ефективність 

суб’єкта навчальної діяльності» визначено, що «навчальна самоефективність 

суб’єкта навчання» – це конструкт самосвідомості, який характеризує  

внутрішню готовність індивіда до активних навчальних дій стосовно освоєння 
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нового змісту діяльності або самовдосконалення набутих компетентностей 

(навчальних, професійних). Навчальна самоефективність – це феномен, у якому 

проявляється суб’єктна сутність індивіда, його потреба у самоактивності. 

Завдяки навчальній самоефективності освітня діяльність стає 

самодетермінованою, самокерованою.   

2. Структурно-функціональна модель навчальної самоефективності 

суб’єкту навчання містить: смисловий («для чого я  вчусь?») –   усвідомлення 

життєвих смислів навчання, що сформовані на основі потреб та цінностей 

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

власних можливостей, ресурсів; мотиваційний  («я хочу вчитися») – 

сформовані навчально-пізнавальні мотиви,  інтерес, що спонукає суб’єкта 

навчання до активності та вольових зусиль; цільовий («я буду вчитися») – 

постановку цілей, визначення навчальних завдань, активізує цілеспрямованість 

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

майбутніх успіхів, власних змін.  

Основними психологічними механізмами навчальної самоефективності є 

механізми рефлексії та самоідентифікації  особистості як суб’єкта навчання. 

3. Визначено 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. 

4. Навчальна самоефективність детермінується психологічними та 

соціальними чинниками, зокрема, психологічними (потребами: 

пізнавальними, у досягненні успіху, самореалізації; цінностями: самозмінення, 

освіти; психологічною зрілістю індивіда); соціальними (макросоціальними: 

суспільними цінностями, культурою, освітніми стандартами; 
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мікросоціальними: родиною, навчальною групою, педагогічним або 

професійним колективами). 

    Умовами розвитку навчальної самоефективності особистості є: 

попередній навчальний досвід суб’єкту, навчання на досвіді успішних 

соціальних моделей через соціальне порівняння, соціальна підтримка  і 

зворотній зв'язок з тим, хто навчає, емоційна саморегуляція.  

5. З’ясовано, що становлення навчальної  самоефективності особистості   

проходить дошкільний, молодший шкільний, підлітковий та юнацький періоди, 

розвиток її відбувається у дорослому віці в процесі професіогенезу та 

післяпрофесійного життя людини, завдяки  включенню  у неперервну освіту. 
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РОЗДІЛ 3 

НАВЧАЛЬНА САМОЕФЕКТИВНІСТЬ ДОРОСЛОГО ЯК СУБ’ЄКТА 

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

У третьому розділі розроблено положення концепції навчальної 

самоефективності дорослого. Показано, що навчальна самоефективність 

дорослого залежить від специфіки вікового періоду.  

 

3.1. Дорослість: вікова періодизація та особливості когнітивного 

розвитку 

 

У сучасних наукових працях  спостерігається розмаїття підходів до  

вікової періодизації життя дорослої людини, більшість з них відрізняється 

суперечливістю  і суб'єктивністю. Збігаються думки вчених лише  у визнанні 

якісної своєрідності вікових змін у періоди дорослості.  

На початку 30-х років XX  століття широку популярність набула 

концепція Ш. Бюлер, яка вивчивши сотні біографій людей різних соціальних 

класів і груп, здійснила аналіз зовнішніх подій життя, змін, які з віком 

відбуваються у внутрішньому світі людини, ставлення особистості до власного 

життя. Вчена  виділяє п'ять фаз життєвого шляху людини за критеріями 

самовизначення, мотивації й життєвої активності у залежності від віку.  

Перша фаза (до 16–20 років) передує самовизначенню, характеризується 

досить низьким рівнем самосвідомості і тому, на думку Ш. Бюлер,  повинна 

бути винесена за межі життєвого шляху. Друга фаза (з 16–20 до 25–30 років) – 

фаза спроб і пошуку (професії, супутника життя і таке ін.). Життєві цілі часто 

нереалістичні і піддаються змінам. Самовизначення, носить дифузний характер.  

Третя фаза (з 25–30 до 45–50 років) – пора зрілості: людина знаходить справу у 

житті, створює власну родину. Суб'єктивно цей вік сприймається як вершина 

життя, бажання і оцінки стають реалістичними. До 40 років самооцінка 

особистості усталюється, у ній відбиваються  результати життєвого шляху 

людини, яка знає чого хоче і на що здатна, має чітке уявлення про обставини 
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свого життя. Спостерігається специфікація самовизначення, людина визначає 

конкретні життєві цілі і досягає результатів на шляху до них. Четверта фаза (з 

45 – 50 до 65–70 років) – людина старіє. Завершується професійна діяльність, з 

родини йдуть дорослі діти. Через власне біологічне зів'янення вона переживає 

психологічну кризу, відчутно скорочується майбутній час життя. Посилюється 

схильність до мрій, самотності і спогадів; зупиняється визначення життєвих 

цілей. Поступово перестає функціонувати самовизначення. П'ята фаза (від 65–

70 років до смерті) – професійна діяльність заміщується хобі. Родина 

розпадається, слабішають і сходять нанівець соціальні зв'язки. Внутрішній світ 

починає згортатися до минулого, у якому переважає тривога, передчуття кінця і 

бажання спокою.  У зв’язку з відсутністю самовизначення п'яту фазу Ш. Бюлер 

виносить за межі життєвого шляху [171]. 

 У комплексних дослідженнях Б. Г. Ананьєва  та представників його 

школи  зроблений висновок, що розвиток людини детермінований природнім 

онтогенезом (фактором віку) та життєвим шляхом особистості (фактор 

індивідуального розвитку людини). Вчений підкреслює, що «необхідна 

психологічна база у вигляді цілісної теорії психічного розвитку людини, яка 

охоплює усі періоди її формування – від народження до зрілості» [234, с.162].

 У 50 – 60-х рр. були проведені дослідження, які узагальнили 

експериментальні дані про різні вікові періоди дорослості (В. Шевчук,               

Д.  Б. Бромлей, Н. Бійчі  та ін.). Це дозволило розділити дорослість на певні 

періоди: ранню дорослість, середній вік, літній вік і ряд перехідних станів між 

ними. У схемі вікової періодизації, прийнятої на симпозіумі АПН СРСР по 

віковій фізіології в 1965 році, були виділені: юнацький вік (17–21 р.); зрілий вік 

(перший період: 22 – 35 р.р.   для чоловіка, 21–35 р.р.   для  жінки; другий 

період: 36 – 60 р.р.  для чоловіка, 36 – 55 р.р.  для жінки); літній вік (61–74 р.р. 

для чоловіка, 56 – 74 р.р. для жінки); старечий вік (75–90 р.р.  для чоловіка і 

жінки); довгожителі (90 р.р.  і більше). 

Найбільш відомі підходи до періодизації життєвих циклів дорослої 

людини представлено у таблиці 3.1. 
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                           Таблиця 3.1 

Періодизація  життєвих циклів дорослої людини 

у концепціях вітчизняних та зарубіжних дослідників 

Бірен Дж. Бромлей Д. Еріксон  Е. Квінн В. Крайг Г. Абрамова 

Г.С 

Моргун 

В.Г 

Кулюткін 

Ю.Н 

рання 

дорос- 

лість 

17-25 р 

рання 

дорослі 

сть 

21-25 р 

рання 

зрілість 

20-25 р. 

моло- 

дість 

18-40 

р. 

рання 
дорослість 

20-40 

років 

юність 

18-22 

років 

юність 

18-23 

років 

моло- 

дість 

16(18) -

28(30)р 

зрілість 

25-50 

років 

середня 

дорослі 

сть 

25-40 р 

середня 

зрілість 

26-64 р. 

зрілій 

вік 

40-65 

р. 

середня 

дорослість 

40-60 р 

дорос- 

лість 

23-30 р 

 

молоді 

сть 24-

30 р 

змужні-

лість 

28(30)-

45(50)р 

пізня 

зрілість 

50-75 

років 

пізня 

дорос-

лість 

40-55 рр 

пізня 

зрілість 

від 65 р. 

похил

ий вік 

від 

65р. 

пізня 
дорослість 

від 60 р 

перехід- 

ний вік 

30-33 

роки 

розквіт 

31-40рр 

зрілість 

45(50) - 

60(74) 

рр 

старість 

від 75 р. 

    зрілість 

36-50 р 

 

зрілість 

40-55 р 

старість 

від 75р. 

     похилий 

вік 51-65 

рр 

похилий 

вік 55-

75 р. 

 

     старість 

від 65 р 

старість 

75-90 р 
 

      довго- 

жителі 

після  

90 рр 

 

 

Як свідчать дані таблиці, у концепціях означених  дослідників не 

збігаються нижні і верхні межі дорослості (зрілості). Так, у Е. Еріксона 20–25 

років – це рання зрілість, 26–64 – середня зрілість, після 65 – пізня зрілість 

[324].  Г. Крайг виділяє ранню дорослість (20 – 40 років), середню дорослість 

(40–60 років) і пізню дорослість (від 60 років і далі). У Д. Бромлея  ми бачимо 

чотири періоди дорослості: рання дорослість (21–25 років), середня дорослість 

(25–40 років), пізня (40 – 55 років), предпенсійний вік (55–65 років) та старість 

від 65 років.   Гінзбург В. В. початок зрілості називає юністю: цей період у 

чоловіків охоплює час від 16 –18 до 22–24 років, у жінок  від 15 – 16 до 18 – 20 

років.   Г. С. Абрамова дорослість визначає з 23–30 років,  зрілість – з 36 – 50 
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років.  А. В. Толстих вважає, що  зрілість наступає від  30 до 60 років, період 

від 60 до 70 років – це пізня зрілість [262].  У  періодизації В. Квінна –  вік від 

18 до 40 років – молодість, від 40 до 65 – зрілий вік, від 65 років – літній [6]. У 

періодизації В. Ф. Моргуна юність (18 – 23 роки) – це початок дорослості, а 

зрілість припадає на 40–55 років [201]. На думку  Ю. Н. Кулюткіна, молодість 

людини починається з юності,  це з 16 (18)  до 28 (30) років, потім період 

змужнілості –  від 28(30) до 45(50) років та зрілість – від 45(50) років до 60 (74), 

а далі літній вік – від 75 років [5].  

Суперечливість у визначенні вікових меж «дорослості» і «зрілості» 

пов’язана не тільки з різними принципами побудови вікових періодизацій 

розвитку дорослої людини: фізіологічним, психологічним, соціальним та ін., а й 

залежить від інших факторів: індивідуального розвитку, соціального статусу 

людини, освітнього рівня, специфіки професійної діяльності тощо. Було б 

помилкою вважати, що дорослість наступає відразу, у якийсь певний період 

життя, тому точно визначити стадії розвитку дорослої людини дуже важко [4]. 

Розвиток суспільства, його технічне переозброєння  вимагає 

інтелектуальної активності дорослої людини, її мобільності та ефективності. 

Важливими стають показники інтелектуального потенціалу людини, її 

готовності до постійного особистісного розвитку,  самоосвіти на всіх етапах 

онтогенезу.  

З 20-х рр. минулого сторіччя інтенсивно розвиваються прикладні аспекти 

психології дорослих, особливо пов'язані з питаннями  їх здатності до навчання. 

Американський психолог Е. Л. Торндайк разом зі своїми співробітниками 

(Е. Бриджмен, Н. Тілтон, Е. Вудъярд) дослідили психологічні особливості 

навчання дорослих та його вплив на психічний розвиток людини. Інтерес до 

проблем психології дорослих був пов'язаний,  головним чином, з пошуками 

відповіді на питання: «чи  дорослий здатний до навчання?» [285]. 

Тривалий час у психолого-педагогічній науці панувала точка зору, 

відповідно до якої, психічний розвиток особистості був спрямований на 

досягнення дорослості, за межами якої власне цей розвиток припиняється. Так, 
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американський філософ і психолог Роберт Соммер cтверджував, що якщо 

відкинути те, що пов'язано з власною професією, єдиними ідеями, якими на 

практиці володіють люди протягом усього їхнього життя є ідеї, придбані ними 

до 25 років. Згідно його поглядів, дорослі не можуть навчитися більше нічому 

новому. Їхня безпосередня навчальна активність належить уже до минулого, 

їхнім розумом керує рутина і звичка, здатність здобувати собі новий досвід 

минула [284]. Для швейцарського психолога Е. Клапареда, дорослість 

рівнозначна зупинці у розвитку, скам'янінню; «ціль дитинства – відсунути 

якнайдалі хвилину, коли наша особистість перестане розвиватися, коли вона 

застигає, приймає визначену форму, подібно шматкові заліза, охолодженого 

ковалем» [133, с. 25]. 

Представники бихевіоризму на початку XX століття  вважали, що дорослі 

менш здатні до навчання ніж діти, гірше засвоюють новий матеріал, 

витрачають на це занадто багато енергії, в силу вікової ригідності психіка 

дорослої людини практично не піддається змінам. Джемс В. стверджував, що 

після 25 років дорослі не здатні засвоювати нові ідеї, безкорислива 

допитливість минає, розумові зв’язки встановлені, здатність до асиміляції 

вичерпана  [3, с.344]. 

 Еббінгауз Г. виділяє три періоди розвитку людини: прогрес, що охоплює 

період життя від народження до 25 років, зупинку – від 25 до 50 років, і регрес, 

що починається з 50 років. Відповідно до кривої пам'яті Г. Еббінгауза, людина 

може розраховувати на інтелектуальний розвиток тільки до 25 років. Якщо 

зміни спостерігалися, їх відносили на рахунок простого нагромадження знань. 

Подібні концепції позбавляли теорію освіти дорослих будь-якого 

обґрунтування, роблячи безперспективним розширення вікових меж освіти 

[160].   

Однак, дослідження, які були проведені у другій половині XX століття, 

спростували наведені вище гіпотези і довели безмежність особистісного 

розвитку людини, при постійній інтелектуальній активності у значущих  сферах 

життєдіяльності. Торндайк Е. Л. довів, що дорослі можуть учитися так саме 
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добре, як і в часи молодості й дитинства. Більше того, дорослі володіють 

додатковими індивідуальними рисами, які допомагають ефективному 

навчанню. Головні серед них – інтенсивність і ясність інтересів. Вчений 

стверджував, що при навчанні, вік відіграє незначну роль як  у ситуації успіху, 

так і невдачі [176].  

Представники гуманістичної психології (К. Роджерс, А. Маслоу, 

С. Л. Рубінштейн  [191; 242; 243; 245; 247]) відстоювали ідею конструктивності 

дорослої особистості, здатності її приймати статус учня на різних вікових 

етапах, що пов'язано з динамікою соціогених потреб дорослої людини: у 

самоактуалізації, саморозвитку, самоздійсненні, самопрезентації, 

самотворчості.  

Завдяки численним дослідженням різних аспектів навчання дорослих: 

організаційним, філософським, соціологічним, соціально-психологічним, 

з'ясувалося, що високий потенціал навченості людина зберігає на всіх етапах 

свого життєвого шляху [270]. У всі періоди  вона здатна набувати нові знання і 

розвивати  розумові здібності, у процесі трудової діяльності, оволодівати 

новими і суміжними професіями при наявності певних потреб.  

Процес розвитку психічних функцій у дорослому віці дуже складний і 

неоднозначний, багато в чому він залежить від специфіки професійної 

діяльності. Життєвий цикл людини проходить через послідовну зміну моментів 

становлення, еволюції й інволюції. Постійна розумова робота, залученість 

особистості до навчальної діяльності зберігає високий рівень 

психофізіологічних функцій. Ананьєв Б. Г., посилаючись на роботи 

Ю. Н. Кулюткіна і Г. С. Сухобської, підкреслював, що у людей з вищою 

освітою, які продовжують навчатися упродовж життя, високий рівень інтелекту 

зберігається протягом всього досліджуваного діапазону. У дорослих, які 

належать до однієї вікової групи, але мають різний рівень освіти,  показники 

розвитку інтелекту не співпадають. У випробуваних, що мають незакінчену 

середню освіту, з віком спостерігається зниження ступеню складності операцій. 

[8, с.427]. 
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Інтелектуальний розвиток свідчить, що доросла людина не тільки здатна 

навчатися, а, навіть, вимагає освіти і навчання, проте, сприйняття засобів 

педагогічного впливу у різних вікових періодах є неоднаковим. Тому, кожна 

категорія дорослих  потребує сприятливих умов для навчання,  індивідуального 

підходу, різноманітних методів та прийомів навчання, можливості  побудови 

власної освітньої траєкторії.  

Когнітивний розвиток дорослого має певні властивості. Шайї К. У. 

висловив думку, що зміни з віком відбуваються саме  у функціях інтелекту, але 

не змінюється сама його природа. Він виділив три періоди зміни функцій 

інтелекту: 

– рання дорослість (20–40 років) – стадія досягнень – інтелект 

використовується, щоб вирішити з його допомогою реальні проблеми, що 

можуть визначити подальше життя людини (вибір роботи чи дружини); 

– середня дорослість (40–60 років) – стадія виконання соціальних 

обов’язків – людина приймає рішення, від яких залежать інші люди, і 

вона зобов’язана враховувати їхні інтереси; 

– пізня дорослість (60 років і більше) – стадія реінтегрування – досвід, 

мудрість, цінності, установки пропонуються іншим поколінням як 

приклад, зразок дій, основа для подальших форм удосконалення [395].  

Враховуючи періоди зміни функцій інтелекту, ми виділили чотири основні 

періоди  життєвого шляху дорослої людини, що важливі для нашого 

дослідження: 

Рання дорослість: період юності – молоді люди від 18(19) до 23(24) 

років, які отримують  професійну освіту у вищих навчальних закладах різних 

рівнів акредитації та молоді люди або вступили у професійне життя без 

системної професійної підготовки (пройшли курси, тренінги на підприємстві чи 

у бізнес – компаніях).  

  Молодість – молоді люди від 25 до 35 (40) років, які вступили на 

професійний шлях після отримання диплому у вищих навчальних закладах 

різних рівнів акредитації. 
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Середня дорослість: спеціалісти від 41 до 55 (60) років – пік професійної 

майстерності в багатьох професіях і поступове зниження окремих пізнавальних 

функцій.   

Пізня дорослість: 1) 60 – 75 років – люди старшого віку, 2)  понад 75 

років – старечий вік.  

 Юнацький вік 18 (19) – 23 (24) рр. – „поріг дорослого життя”. У цей 

період відбуваються якісні зміни у пізнавальних можливостях людини: більш 

рухливими та гнучкими стають взаємозв’язки між пам’яттю та увагою. 

Покращуються показники  пам’яті. Найбільший обсяг набуває оперативна 

(короткочасна) пам’ять зорової і слухової модальності. Активно розвиваються 

розумові здібності людини, особливо теоретичне мислення, (вміння 

абстрагувати, узагальнювати, робити висновки).  

Оптимуму інтелектуальні функції досягають саме у юнацькому віці.  Так, 

вміння ефективно логічно мислити, здатність до арифметичного рахунку, до 

просторового сприйняття, до запам’ятовування інформації набуває піку у віці 

18 – 19 років [230,  с.326]. 

Треба відзначити, що динаміка когнітивних функцій  у цей період може 

бути як позитивною, так і негативною, і багато в чому залежить від 

особистісного розвитку людини. Якщо навчання у школі  є обов’язковим для 

всіх, то підвищення рівня освіти після закінчення  школи  залежить від потреб 

самої особистості. Тому, розвиток когнітивної сфери юнаків нерозривно 

пов’язаний з потребою у придбанні знань. Значна кількість молодих людей у 

цей період стають студентами, вступаючи до вищих навчальних закладів різних 

рівнів акредитації. 

Студентський період життя самий сприятливий для навчання. За даними 

Б. Г. Ананьєва, стійкість уваги підвищується з 22 років, у 19 років мнемічні 

функції розвиваються швидше логічних [4, c.350]. 

Найважливіша здатність, яка необхідна для професійного становлення –  

це здатність до самонавчання та саморозвитку. Від того, наскільки студент 

набуває у закладі вищої освіти здатності до самонавчання, саморозвитку, 
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самовдосконалення залежить його подальший професійний і інтелектуальний 

розвиток [104].  

Дослідження показують, що не кожен студент сповна реалізує свої 

потенційні можливості щодо досягнення високого рівня розвитку 

інтелектуальних та інших сфер особистості. Це пояснюється недостатнім 

розвитком самосвідомості певної частини студентів, низьким рівнем 

саморегуляції поведінки, низькою навчальною мотивацією та недостатньою 

впевненістю у власній здатності до навчання. За даними Л. Г. Подоляк та 

В. І. Юрченко, «лише трохи більше половини студентів наприкінці  навчання 

підвищують показники свого інтелекту порівняно з першим курсом, таке 

підвищення спостерігається у слабких і середніх студентів. Нерідко навіть у 

кращих студентів показники інтелектуального розвитку залишаються на тому ж 

рівні, з яким вони прийшли до університету» [226, с.52]. 

 У період молодості 25–35 (40) років  психологічні функції людини 

досягають свого максимального розвитку і зберігаються на досягнутому рівні 

до 40 років. Молодість є важливим етапом у розвитку розумових здібностей 

людини: інтенсивно розвивається творче мислення, уміння узагальнювати, 

підвищується здатність до абстрактного мислення. На перший план виступає 

здатність до пошуку оригінальних, нестереотипних рішень [161]. 

 Оптимум обсягу, переключення й вибірковості уваги спостерігається у 

27– 33 роки, оптимум стійкості уваги – у 34 роки, після чого показники рівня 

розвитку уваги поступово знижуються [8, c.424]. Однак, сучасні дослідження 

властивостей уваги дорослих вказують на нерівномірність розвитку її 

показників. Ця нерівномірність обумовлена індивідуальними особливостями 

дорослого та діяльністю, якою він займається. 

 Дослідження пам’яті, проведені Я. П. Петровим, продемонстрували  

значні коливання між піками розвитку і моментами зниження мнемічних 

функцій. Періоди найбільшого зниження у 24–26 років змінюються періодом 

найбільшого піднесення в 27–30 років [3, c.360], найвищі показники розвитку 

вербальної короткочасної пам’яті на слух припадає на 18–30 років,  
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знижуються ці показники після 40 років. Образна пам’ять та вербальна 

довгочасна пам’ять у період від 18 до 35 не змінюється. Дослідники 

відзначають, що розвиток мнемічних функцій дорослого значною мірою 

залежить від характеру діяльності людини. Активна розумова діяльність 

дозволяє людині досягати більш високих показників розвитку цих функцій [8, 

c.427]. 

 Пік невербального інтелекту дорослого спостерігається у 30 – 35 років, 

після чого відбувається зниження його рівня; пік вербального інтелекту – 45 

років і старше. Найвищі показники розвитку практичного мислення – це вік у 

31–34 роки та 34–35 років. Оптимуми у розвитку теоретичного мислення 

припадають на вік 20, 23, 25, 32 роки. Оптимуми у розвитку образного 

мислення знаходяться у віці 20, 23, 25, 32, 35 и 39 років [7]. 

Дані досліджень щодо показників інтелектуального розвитку дорослої 

людини у період від 25–35 (40) років різняться. Причину цих розходжень 

науковці бачать в умовах, в яких відбувається розвиток дорослого, у характері і 

формах його розумової діяльності, рівні освіти, сформованості розумових 

операцій, досвіді тощо.  

 Дослідження особливостей мислення у період молодості демонструють, 

що у більшості людей цього віку мислення відрізняється більш гнучкими 

переходами у взаємозв’язках образних, логічних і дійових компонентів. 

Виготський Л. С.  відзначає, що в середині єдиного мисленевого акту дорослої 

людини постійно відбуваються переходи від образного мислення до логічного 

і навпаки [55]. 

Вивченням мислення людей ранньої дорослості та молодості займався 

дослідник Клаус Ригель. Він вважає, що важливим досягненням цього періоду 

є розвиток діалектичного мислення, завдяки якому людина розуміє 

протиріччя, осмислює протилежні думки, синтезує або інтегрує їх. Це 

дозволяє людині адекватно сприймати оточуючу дійсність і приймати 

адекватні рішення. Діалектичність мислення за К. Ригелем є сильна сторона 

мислення дорослої людини [230, с.411]. 
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 У період молодості людина активно виконує професійні та соціальні 

ролі дорослого. Молоді люди пізнають себе через професійне зростання. Щоб 

стати професіоналом, їм необхідно постійно вдосконалювати свої знання та 

професійну майстерність. З’являється потреба в самореалізації та 

самоствердженні. У період 33–40 років доросла людина починає найбільш 

повно реалізовувати сили й здібності у професійній і суспільній діяльності, 

здобуває авторитет і впевненість, відчуває свою соціальну значимість, стає 

відповідальною за  результати своєї праці. 

Незважаючи на те, що дорослі досягають певного соціального й 

професійного статусу, вони потребують систематичного навчання. Рівень 

розвитку  інтелектуальних функцій дорослої людини залежить від включення її 

в активну розумову діяльність, від того, чи займається дорослий самоосвітою, 

чи є у нього освітні потреби,  чи вірить він у власні  навчальні здібності  щодо 

самостійного розвитку  когнітивної сфери. Роль навчання у період ранньої 

дорослості та молодості дуже важлива. Дорослому необхідно постійно вчитися, 

накопичувати  знання і вміння для підвищення рівня власної майстерності, 

особистісного, професійного та кар’єрного зростання, реалізації свого творчого 

потенціалу.  

Період  середньої дорослості 41–55 (60) років. Це період стабілізації 

життєвих сил та появи професійних криз, стагнацій, негативних професійних 

стереотипів та деформацій. Після 46 років поряд з ростом інтелектуальної 

активності й продуктивності, можливе  зниження інтелектуальної активності 

дорослого. У той же час, зміни, що відбуваються на підприємствах,   вимагають 

від фахівців оволодіння новими видами діяльності, новими практиками. Тому 

підготовка, перепідготовка, постійне підвищення кваліфікації працівників, 

створення на виробництві системи неперервної  професійної освіти кадрів є 

необхідними умовами професійного й інтелектуального розвитку персоналу та 

запобігання стагнації. 

Дорослі,  які досягли середнього віку, починають усвідомлювати, що  у 

них поступово знижується швидкість прийому інформації, її переробки, реакції 
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на неї, інтенсивність уваги. Емоційна врівноваженість та інші психологічні 

процеси також поступово уповільнюються. У той же час, з’являється високий 

професіоналізм, відповідальність і прогностичність мислення. 

   У комплексних дослідженнях Б. Г. Ананьєва доведено, що поступовий 

розвиток інтелекту відбувається до 50 років, а потім наступає незначне 

зниження його показників до 60 років. Але, у людей інтелектуальної праці, що 

досягли періоду середньої дорослості, показники інтелектуального розвитку 

практично не відрізняються від показників  інтелекту в юності [7]. 

Ананьєв Б. Г. підкреслює, «загальна та спеціальна освіта для дорослих 

виконує не лише культурну і технічну функцію, а й допомагає досягненню 

високої життєздатності і життєстійкості людини» [3, c.367]. Освіта та 

самоосвіта є важливішими чинниками, що протистоять інволюційним процесам 

та допомагають фахівцям знайти нові цінності і піднятися у своєму 

професійному та особистісному розвитку. Актуальними стають різні  

дистанційні  курси та різні форми перепідготовки: підвищення кваліфікації, 

перенавчання. Люди середнього віку, що здійснюють навчання, відносяться до 

нього більш відповідально, краще усвідомлюють значимість та користь, яку 

приносять їм знання,  ніж молодші дорослі учні. Прагнення до освіти та віра у 

власну навчальну здатність протидіє професійним кризам і допомагає  

дорослому піднятися на новий рівень професійної майстерності та 

особистісного розвитку. 

Пізня дорослість (від 55(60) – 75 років) – люди літнього віку. Період 

геронтогенезу (період старіння) починається відповідно до міжнародної 

класифікації з 60 років у чоловіків і 55 років – у жінок. Людина 60- річного 

віку, так як і молода людина потребує самореалізації, передачі досвіду 

підростаючому поколінню, прагне бути корисною для інших, приймати 

активну участь у житті суспільства. 

Особливістю цього віку є поступовий процес зниження когнітивних 

функцій. Спостерігається зниження швидкості та обсягу обробки 

перцептивної інформації у процесі пізнання, особливо якщо дві події 
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відбуваються одночасно; зниження вибірковості  уваги; уповільнення реакції 

дорослого на подразники. Так, при виконанні простих когнітивних завдань 

людям 70-річного  віку потрібно на 50 % більше часу, ніж 30 літнім. Однак, 

після нетривалого тренування,  дорослі у змозі відновити  втрачену швидкість 

[230, с.549]. 

Поступово знижується швидкість механічного та образного 

запам’ятовування. Людина краще запам’ятовує образи, пов’язані  зі смислом, 

ніж образи, які не несуть у собі смислового навантаження. Інші види пам’яті  

зберігаються практично повністю. Люди старшого віку краще пам’ятають 

дрібниці із минулого, ніж молоді. На збереження пам’яті впливає участь 

літніх людей у навчанні, спосіб життя, види діяльності тощо. Ті, хто 

займаються інтелектуальною працею та самоосвітою, краще зберігають 

функції пам’яті, ніж ті, хто перестає навчатися. Самоосвіта у цьому віці 

виконує задачу збереження та відновлення когнітивних функцій.  

Пізня дорослість має свою позитивну сторону по відношенню до 

розвитку та трансформації когнітивної сфери. Позитивний розвиток  мислення 

людей старшого віку призводить до формування ознак мудрості. Однак, не у 

всіх людей, що досягли цього віку, динаміка когнітивної сфери є позитивною. 

Зниження пізнавальної активності  людей, що досягли пізньої дорослості, 

може відбуватися з різних причин: захворювання мозку, поява проблем зі 

здоров’ям, низький рівень освіти, відсутність мотивації до пізнання, 

виключення із суспільного життя, втрата спілкування з рідними, зниження 

мотивації до активності та інше [230, с.559]. Ананьєв Б. Г. довів, що 

інтенсивність старіння інтелектуальних функцій залежить від двох факторів: 

обдарованості людини (внутрішнього фактора) і освіти (зовнішнього фактора) 

[250, с.84]. Різного роду зміни людини як індивіда, що відбуваються у 

старшому віці, спрямовані на те, щоб актуалізувати потенційні, резервні 

можливості, наявні й сформовані у попередні періоди онтогенезу. Роль 

навчання й освіти у збереженні інтелектуальної активності у період 

геронтогенеза підсилюється. 
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 Старечий вік – людина після 75 років. У період старіння спостерігається 

порушення кровопостачання мозку й серця, знижується інтенсивність окисних 

процесів. При  високому рівні освіти та постійній розумовій роботі різкого 

зниження інтелектуальних функцій не спостерігається.  

Зберігаються ті функції, які були активно включені в професійну 

діяльність. Так, за даними М. Д. Александрової, у літніх інженерів не 

змінюються з віком невербальні функції, а літні бухгалтери виконують тест на 

швидкість і точність арифметичних дій так само добре, а у вчених не 

змінюється з віком запас слів і загальна ерудиція [230, с.559]. 

Таким чином, зниження інтелектуальних функцій у процесі старіння не 

є закономірним. Часто люди, які досягли пізньої дорослості, зберігають 

активність і працездатність когнітивної сфери завдяки прагненню до пізнання 

та саморозвитку. Літні люди, що активно навчаються впродовж життя, мають 

більше шансів зберегти свою працездатність ніж люди, що втратили 

пізнавальний інтерес. Багаторічна звичка і сформованість пізнавальних 

навичок  спонукають дорослих займатися саморозвитком незалежно від віку.  

Освіта у літньому віці виконує задачу компенсації втрачених когнітивних 

функцій, сприяє продуктивному старінню, що допомагає затримати 

інволюційний процес, зберегти набутий інтелектуальний рівень, відчувати себе 

самодостатньою людиною і не відставати від постійно зростаючого соціального 

прогресу. Вершловський С. Г. підкреслює «якщо на етапі активної творчої 

діяльності навчання виступає переважно як засіб рішення важливих проблем у 

різних сферах життя (і, насамперед, у виробничій сфері), то у старості воно 

приваблює своєю самоцінністю, тобто здатністю робити життя більш 

повноцінним» [46, с.15]. Серед соціальних чинників довголіття, сучасні 

геронтологи виділяють освіту  та неперервне навчання дорослих, що забезпечує 

тривалість працездатності й життєву активність людини. «Фізичне довголіття є 

інтегральним результат багатьох обставин життя, форм виховання й видів 

діяльності самої людини, але в цьому інтегральному ефекті для сучасної 
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людини вихованість інтелекту й здатність до постійної інтелектуальної напруги 

займають центральне місце», –  вказує Б. Г. Ананьєв [6, с.144].  

Отже, численними дослідженнями встановлено, що у різні періоди життя 

людини спостерігається нерівномірний розвиток її інтелектуальних функцій. 

Включення дорослого у процес освіти є чинником оптимізації його 

інтелектуального потенціалу і засобом утримання інволюційних процесів в 

онтогенезі. На різних етапах дорослості ставлення до навчання змінюється у 

залежності від провідного виду діяльності, пізнавальних потреб особистості та 

впевненості у власних навчальних можливостях. Тому освіта дорослих є 

важливою умовою професійного й інтелектуального розвитку людини, 

збереження  її  психічного здоров’я  та соціальної активності. 

 

3.2. Соціальні та психологічні детермінанти  освітньої діяльності 

дорослого  

 

Неперервна освіта охоплює різні вікові  категорії серед яких особливе 

значення набуває освіта дорослих (adult education). Освіта дорослих –  це 

ключовий компонент всеохоплюючої системи освіти упродовж життя. 

У Проекті Закону України « Про освіту дорослих» зазначено, що освіта 

дорослих є провідним чинником соціального та економічного прогресу 

суспільства, найвищою цінністю і основним капіталом. Це цілеспрямований 

процес розвитку і виховання особистості шляхом реалізації освітніх програм та 

послуг, здійснення освітньо-інформаційної діяльності в межах та поза межами 

загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти. 

 На Всесвітній конференції ЮНЕСКО (Гамбург, 1997 р.) було відзначено, 

що «...освіта дорослих – це один із ключів, що відкривають двері у XXІ 

століття. Така освіта є результатом активної цивільної позиції й умовою для 

всебічної участі у житті суспільства. Це потужна концепція, що сприяє 

екологічно стійкому розвитку, демократії, справедливості, рівноправності 

чоловіків і жінок, науковому, соціальному й економічному розвитку, а також 
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будівництву світу, в якому на зміну жорстким конфліктів прийдуть діалог і 

культура, засновані на справедливості» [325]. У матеріалах ЮНЕСКО 

пріоритетним завданням освіти дорослих, вважається забезпечення людини 

комплексом знань і умінь, необхідних для активного, творчого життя, що 

приносить задоволення у сучасному динамічному та мінливому суспільстві. 

Кінцева мета освіти дорослих полягає у тому, щоб створити суспільство, що 

навчається, віддане ідеї соціальної справедливості та загального добробуту. 

Софійська конференція з освіти дорослих (Софія, 2002) наголосила, що органи 

влади усіх рівнів повинні зробити освіту дорослих помітним і невід'ємним 

елементом їх політики і практики в сфері неперервної освіти.  

У багатьох країнах світу досягнення соціально-економічного, 

технологічного, культурного прогресу, інноваційний розвиток всіх сфер 

суспільства пов’язують з освітою дорослих, за допомогою якої люди  

удосконалюють свої здібності та професійні кваліфікації, набувають необхідні 

соціальні і професійні компетенції. Освіта дорослих розвивається відповідно 

до таких принципів як відкритість, доступність та неперервність.  

В Україні актуальність  освіти дорослих пов’язана з: 

– інтеграцією в європейський освітній простір та приєднанням України до 

Болонського процесу; 

– розширенням світоглядних, загальнокультурних, професійних  знань, 

проблемами адаптації  дорослого населення  до нових соціально-

економічних та політичних умов; 

– проблемами затребуваності на ринку праці, соціальної інтеграції дорослого 

населення;  

– компенсації  недоліків попередньої освітньої підготовки;   

– проблемами соціалізації, ресоціалізації інвалідів і людей похилого віку;  

– навчання і перепідготовки військовослужбовців та біженців (переселенців).  

Освіта дорослих здійснюється за такими напрямками: по – перше, це 

організоване структуроване навчання у закладах вищої освіти (університетах, 

академіях, інститутах післядипломної освіти та підвищення кваліфікації), в 
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освітніх структурах (корпоративних університетах, віртуальних університетах, 

навчальних консорціумах, в корпоративних навчальних центрах, навчальних 

курсах, тренінгах, університетах третього віку, бізнес-школах тощо), по - друге, 

це самостійне  інформальне навчання за допомогою Інтернету, 

мультимедійних підручників, консультативних центрів, тренінгових центрів та 

ін. 

Теоретичні основи освіти дорослих почали розроблятися вітчизняними та 

зарубіжними  вченими ще в 70 – х роках минулого століття. Дослідженням 

процесу навчання дорослих займалися вчені Б. Г. Ананьєв, 

С.  Г.  Вершловський, С. І. Змєєв, Ю. М. Кулюткин, М. Ноулз, Р. Сміт, 

Г. С. Сухобська, О.  П. Тонконога, [4-9, 46-48, 116, 161, 208, 272] та ін. 

Психологічні аспекти взаємозв’язку навчання й розвитку були у центрі уваги 

українських психологів Г. О. Балла, О. К. Дусавицького, І. А. Зязюн, 

С.  Д. Максименко, Ю. І. Машбіця, В.  А. Семіченко, С. О. Сисоєвої, 

Ю.  М. Швалба  [100,104, 120, 181-187,193, 257] та ін.  

Головною метою освіти дорослих є створення умов для розвитку 

особистості, надання можливості отримання необхідних компетентностей для 

підвищення якості власного життя. Освіта дорослих спрямована на підготовку, 

перепідготовку професійних кадрів, надання необхідних  професійних або 

життєво важливих знань, розвиток професійних здібностей та особистісних 

характеристик  людини.  

Проблема освіти різновікових категорій дорослих на сьогодні особливо 

актуальна. Центральною проблемою психології освіти дорослих є 

трансформація дорослої людини у суб’єкт власного розвитку. Виникає потреба 

у вивченні психологічних особливостей навчальної діяльності дорослих, 

визначенні соціальних та професійних бар’єрів, що негативно  впливають на 

процес навчання дорослих у професіогенезі особистості. Кулюткин Ю. Н. 

вказує, що метою навчання дорослих  має стати «розвиток диспозиційнно-

настановчих структур особистості, категоріального апарату мислення, 
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методології вирішення проблем, що виникають у громадському, професійному 

та особистому житті дорослої людини» [161, c.13]. 

 Навчання дорослих принципово відрізняється від навчання дітей. 

Дорослий, на думку представників теорії і методики навчання дорослих [100, 

116, 272] – це зріла особистість, що володіє наступними основними 

характеристиками: 

1. Дорослий усвідомлює себе самостійною, самокерованою особистістю. 

Насамперед, дорослі вчаться з власної волі,  тому мають більш розвинену 

мотивацію до засвоєння знань. Доросла людина прагне до самореалізації,  та 

самоврядування. Доросла людина як самостійний суб’єкт діяльності сама 

творить свою навчальну програму, визначає цілі свого навчання, вибирає 

форми та методи процесу учіння,  оцінює успішність власних досягнень. Вона 

прагне у навчальному процесі до  самостійності  у прийнятті рішень. Несе 

відповідальність за своє навчання. Надає перевагу самонавчанню, 

самовихованню, саморозвитку. Вона більш сконцентрована на навчанні і 

незалежна в судженнях. 

2. Дорослі – специфічна категорія, оскільки має життєвий, професійний 

та соціальний досвід, який  стає важливим джерелом навчання, має сталі 

уявлення про дійсність, власний стиль навчальної діяльності та способи 

отримання знань. Дорослі намагаються узагальнити надані їм знання і 

використати їх невідкладно у професійних чи особистісних справах . 

3. Навчальна діяльність дорослих значною мірою обумовлена 

тимчасовими, професійними, побутовими,  соціальними чинниками, які 

можуть обмежувати процес навчання [100].  

4.  Дорослі мають потребу у обґрунтуванні  необхідності   навчання 

(пошук смислу), для чого їм пропонують ті чи інші навчальні курси. Якщо таке 

розуміння відсутнє, це спричиняє відмову дорослого від навчальної діяльності. 

Дорослі навчаються тоді, коли відчувають  нагальну потребу у необхідних 

знаннях і компетентностях. Навчання дорослих зосереджується на проблемах 

сьогодення. 
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5. Дорослі віддають перевагу інтерактивним методам навчання, прагнуть 

бути частіше активними учасниками навчального процесу, ніж пасивними 

слухачами. 

6. У дорослих розвинуте почуття власної гідності, і вони потребують 

шанобливого ставлення до себе. 

7. Готовність дорослих до навчання (мотивація) визначається 

прагненням за допомогою навчальної діяльності вирішити свої життєво 

важливі проблеми і досягти конкретної мети. 

8. Дорослі вважають за краще самостійно доходити до суті шляхом 

багатогранних досліджень і власних відкриттів. 

9. Для дорослого навчання не є основним видом діяльності, але 

навчання для дорослого – це необхідна умова успішного виконання не тільки 

професійної діяльності, а й соціокультурної адаптації у мінливих умовах 

сучасності. Це корінним чином змінює психологічне ставлення дорослих до 

процесу навчання. 

 Систематичне поповнення знань, удосконалення інтелектуальних умінь, 

набуття та нарощування актуальних компетенцій дозволяє дорослому 

пристосовуватися до нових умов праці, адекватно оцінювати власні 

можливості,  орієнтуватися в інформаційних потоках  та будувати траєкторію 

власного розвитку. 

Серед соціальних чинників, що детермінують потребу дорослих у 

навчанні, можна  виділити:  

1. Соціально-економічні умови. Ринок праці в Україні постійно змінюється, 

одні галузі стрімко починають розвиватися інші втрачають актуальність. 

З’являються нові спеціальності, які потребують нових компетенцій.  Сучасні 

роботодавці вимагають від працівників постійного підвищення рівня знань, 

кваліфікації, оволодіння  додатковими компетенціями. Це змушує фахівця до 

систематичного та ефективного навчання і перекваліфікації, щоб не відставати 

від стрімких соціально-економічних змін.  
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2. Демографічна ситуація. Підвищення тривалості життя та падіння 

народжуваності у більшості розвинутих країн призводить до дуже швидкого 

зростання кількості людей старшого віку. Старіння населення актуалізує 

потребу особистості бути соціально затребуваним. Це спонукає людей 

старшого віку постійно навчатися. Впевненість у власних навчальних 

здібностях допомагає оволодівати інформаційно-комунікативними 

технологіями, сучасними технічними засобами та особистісно-значимими 

компетентностями. 

3. Науково-технічний прогрес. Розвиток  науково-технічного прогресу 

призвів до появи нових технологій та швидкого старіння раніше отриманих 

знань. Кількість нової  інформації постійно збільшується. Тому, використання 

нових технологій потребує від дорослого, постійного поповнення знань, 

удосконалення рівня професіоналізму, опановування новим мисленням, 

ефективного оволодіння новою інформацією, швидкості і продуктивності у 

нарощуванні необхідних професійних компетенцій. 

4. Інтеграційні процеси у суспільстві. Інтеграція економіки впливає на 

розширення міжнародного економічного співробітництва, що призводить до 

появи міжнародних фінансово-промислово-торгових корпорацій та компаній. 

Інтеграційні процеси спостерігають  у різних галузях економіки, що  формує 

запитна на спеціалістів, які мають декілька дипломів та володіють 

компетенціями з різних галузей знань. 

5. Розширення полікультурного середовища. Входження України у 

Європейську спільноту вимагає від сучасних спеціалістів володіння не лише 

вузько спеціалізованими знаннями, а й іноземними мовами та знаннями 

культур інших народів.  

6. Мобільність населення. Економічний розвиток одних країн та 

економічна криза інших призводить до підвищення зовнішньої мобільності 

населення. Щоб мати можливість отримати роботу у більш розвинутих країнах 

сучасні спеціалісти повинні набувати компетенції, відповідні міжнародним 

стандартам. 
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7. Криза невизначеності. Сучасний етап розвитку українського 

суспільства характеризується глобальним посиленням процесів невизначеності 

у різних сферах життєдіяльності людини. Ситуація невизначеності в 

економічній, політичній, соціальній та професійній сферах вимагає від сучасної 

людини  психологічної готовності до самозмінення, вміння адекватно реагувати 

на зміни власного професійного, соціального статусу; здатності до сприйнятті 

нового досвіду; готовності навчатися упродовж життя. 

 До особистісних чинників, що детермінують потребу дорослих у 

навчання та самоосвіті, слід віднести професійну самосвідомість, мотиви 

професійних досягнень і професійної самореалізації, внутрішньо особистісні 

протиріччя. 

Особистісно-професійний розвиток дорослого  залежить від рівня 

професійної самосвідомості. Дослідженням професійної самосвідомості 

займалися В. Н. Козієв, Ю. Н. Кулюткін, Л. М. Мітіна, Г. С. Сухобська ін., 

ними розглядалися одиниці, рівні, функції і структура професійної 

самосвідомості, можливості її зміни і розширення. Професійна самосвідомість 

– це бачення людиною себе в професії як фахівця, усвідомлення власних 

можливостей,  якостей і професійних компетенцій. Завдяки професійній 

самосвідомості фахівець оцінює наявні досягнення, усвідомлює потенційні 

можливості і перспективи особистісного зростання. Від рівня розвитку 

професійної самосвідомості залежить активність професіонала в  освоєнні 

інноваційного досвіду та психологічна готовність вдосконалювати рівень 

власного професіоналізму. 

Дорослі прагнуть до особистісно-професійного розвитку і досягнення 

високого професіоналізму у тому випадку, коли мають сильні та адекватні 

мотиви професійних досягнень і професійної самореалізації. На думку 

Н. В. Кузьміної, у людей з потенціалом професіонала ця тенденція розвинена 

особливо сильно; справжній і послідовно здійснюваний процес саморозвитку 

має місце лише у тих людей, які налаштовані на досягнення великомасштабних 

цілей у житті [96, с.118].    



159 
 

Дорослий на основі власного волевиявлення, самостійного рішення 

здійснює навчальну діяльність за таких умов: 

1. Якщо вважає, що отримані знання забезпечать матеріальний  достаток 

(підвищення категорії, заробітної плати, премії тощо). 

2. Отримані знання допоможуть піднятися по кар’єрних сходинах. 

3. Коли стикається з ситуацією, де наявні знання і практичні навички не 

співпадають з розумінням і рішенням проблеми, що виникла. 

4. Якщо людина відчуває бажання щось змінити у своєму професійному 

житті або в неї зникає інтерес до праці. 

5. Коли працівник відчуває конкуренцію відносно до більш освіченого 

співробітника і боїться  втратити робоче місце. 

6. Якщо процес навчання є психологічною потребою для саморозвитку 

та самовдосконалення. 

Бургесс П. визначив сім груп чинників, що спонукають дорослого до 

навчання: 1) прагнення пізнавати, 2) прагнення досягти особистої мети, 

3)  прагнення досягти суспільної мети, 4) прагнення досягти релігійної мети, 

5)  прагнення бігти від життя, 6) прагнення брати участь у суспільному житті, 

7) прагнення  відповідати загальноприйнятим вимогам [324]. 

Чимало дослідників  вважають, що дорослих до навчання найчастіше 

спонукає кар’єра, сімейна ситуація та проблеми зі здоров’ям.  Так, на думку 

С.  І. Змєйова, дорослі навчаються заради бажання укріплення свого 

соціально-професіонального статусу, прагнення досягнути професійного 

росту або бажання знайти більш  гідне робоче місце [116, с.44]. Провідний 

американський андрагог М. Ш. Ноулз, аналізуючи зовнішні та внутрішні 

мотиваційні чинники навчання дорослих, прийшов до висновку, що людина 

реагує на зовнішні мотиваційні чинники – краща робота, підвищення 

заробітної плати, але найбільш сильними мотиваторами для людини є 

внутрішня самоповага, визнання, більша впевненість у власних силах, 

самореалізація [208]. 
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Розенфельд Г. виділяє такі мотиви навчальної діяльності дорослих: 

навчання як радість від: роботи, вирішення проблеми, спілкування з 

друзями;навчання  як прагнення досягти особистої (матеріальної) вигоди; 

навчання під впливом друзів та інших зразків для наслідування; навчання як 

прагнення підвищити соціальний статус, уникнути невдачі, ганьби; навчання 

внаслідок примусу, тиску; навчання з почуття відповідальності; навчання  для 

досягнення професійних цілей; навчання для вирішення життєвих потреб [385, 

с. 111] . 

   Діяльність людини зазвичай вмотивована не одним мотивом, а їх 

комбінацією. Тому, дорослого до навчання можуть спонукати різні мотиви: 

пізнавальні, поваги, влади, комфорту, успіху, запобігання втрати, невдачі, 

беззахисності, бажання мати прибуток, заробити кошти та ін. Справжнє 

джерело мотивації людини знаходиться у самій людині, потреба у 

самомотивації сприяє ефективності дорослого у навчальному процесі, 

стимулює до оволодіння прийомами саморегуляції та самоосвіти.  

Рушійною силою, пусковим механізмом, що детермінує особистісний  

розвиток дорослого, є внутрішні протиріччя. Вирішення протиріч дає 

можливість розкрити резерви будь-якого процесу і підносить особистість на 

більш високий щабель розвитку, забезпечує її готовність до навчання та 

ефективного засвоєння нової інформації.  

Вершловський С. Г. вказує на наступну групу протиріч: між реальним 

рівнем знань суб'єкта і необхідним для успіху у  професії; між існуючим рівнем 

знань і необхідним для освоєння нових умов діяльності, соціальних відносин, 

норм і правил поведінки; між прагненням глибше розібратися у собі і 

недостатньо розвинутим механізмом саморефлексії; між рівнем знань суб'єкта і 

новими проблемними задачами, висунутими самою особистістю в процесі 

розвитку [47]. 

Сухова Л. В., Шапатіна О. В. серед внутрішніх протиріч визначили 

протиріччя між динамікою особистості як суб’єкта навчальної діяльності і 

віковою динамікою індивіда. Суть протиріччя, на їх думку, полягає у тому, що 
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освіта дорослого вимагає збереженню у структурі суб'єкта навчання рис, що 

притаманні підлітковому і юнацькому віку, тоді як об'єктивна вікова динаміка 

індивіда пов'язана з подоланням цих рис. Ігнорування зазначеного протиріччя, 

вказують дослідники, є однією з основних перешкод у навчанні дорослих, що 

викликає проблеми мотивації, інтелектуальної готовності, свідомої активності  

та ін. Механізм подолання вказаного протиріччя науковці вбачають у розвитку 

пізнавальної активності суб’єкта навчальної діяльності у дорослому віці [271, 

с.107-108]. 

 На наш погляд, до внутрішньо особистісних протиріч дорослого як 

суб’єкта навчання можна віднести протиріччя:  

– між соціальним, віковим статусом дорослого і необхідністю прийняття 

статусу учня. Статус учня у свідомості дорослого часто асоціюється з 

позицією дитини, що не має знань та досвіду.  Упереджені судження 

«тільки діти повинні вчитися, а дорослі вже і так все знають» заважають 

процесу саморозвитку;  

– між визнанням своєї компетентності як професіонала, і некомпетентності 

у галузі, що складає предмет навчання;  

– між надбаними стереотипами професійної діяльності і вибором дорослим 

засобів вирішення нових навчальних задач; 

– між необхідністю осмислення професійного досвіду, самопізнання, 

саморозуміння та недостатньо розвинутим механізмом особистої і 

професійної рефлексії .  

Вирішення внутрішньо особистісних протиріч  стимулює професійний та 

особистісний розвиток дорослої людини, спонукає до пошуку нових 

можливостей, актуалізує розвиток потреби в усвідомленні себе суб'єктом 

навчальної діяльності. Нездатність конструктивно розв’язувати протиріччя 

призводить  до професійної стагнації. Рефлексія залишається на рівні пасивного 

самоспоглядання, виступає засобом самовиправдання, що спонукає до відмови 

від навчальної діяльності, активізації психологічних стереотипів та механізмів 
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захисту. Виникають передумови зниження професіоналізму, несприйнятливості 

до  навчальної діяльності. 

Отже, вирішення наведених протиріч потребує переосмислення мети, 

змісту і організації системи освіти дорослих, з’ясування психологічних 

особливостей процесу навчання, його функцій і властивостей, виявлення 

психологічних механізмів, детермінант розвитку особистості у навчальному 

процесі.  Конструктивне розв’язання  особистісних протиріч породжує нове  

ставлення дорослих до оточуючого світу, нові вимоги до себе, активізує 

потребу у знаннях та саморозвитку.  

До особистісних чинників, що утруднюють процес навчання дорослих ми 

відносимо невірішенні протиріччя. 

Наявність невирішених протиріч призводить до фіксування людини  на 

власному минулому, неприйнятті ситуації, що змінилася, застряганні у 

кризовому стані. Невирішені протиріччя породжують суб’єктивні психологічні 

бар'єри, стереотипи, психологічні захисти і сприяють відчуженню дорослого  

від саморозвитку, нового знання та досвіду. 

Серед психологічних бар'єрів, що викликають труднощі у навчанні  ми 

виділяємо:  

1. Життєвий досвід дорослого.  З віком людина здобуває власний 

життєвий, навчальний та професійний  досвід. Кулюткин Ю. Н. підкреслює 

неоднозначність впливу життєвого і професійного досвіду на успішність 

навчання: з одного боку він дає можливість більш цілеспрямовано сприймати 

інформацію, з іншого – може «гальмувати» засвоєння інформації в силу 

функціонування стереотипів [162, c.10]. Набутий життєвий досвід може 

викликати упередженість по відношенню до нових знань, перешкоджати 

сприйняттю нових задач навчання, сприяючи збереженню отриманого раніше. 

Такої ж думки дотримується С. Г. Вершловський, який зауважує: «Життєвий і 

виробничий досвід, яким володіють дорослі, впливає   на навчання: з одного 

боку, він сприяє більш глибокому осмисленню досліджуваних проблем, а з 

іншого – є джерелом стереотипних, емпіричних і рутинних оцінок, що 
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захищають людину від нового» [48, с.10]. Віра в непогрішимість власного 

досвіду блокує потребу у самозміненні і саморозвитку. Дослідники 

Р. М. Грановська і Ю. С. Крижанська зазначають, що наявність опору 

обумовлена тим, що «особистий життєвий досвід фахівця, що складає його 

професійне багатство й опору, стають бар'єром для сприйняття нового» [88, 

с. 137]. Знання, уміння і навички, які людини отримала через практичний 

досвід, прив'язані до визначеного кола ситуацій, у яких вони сформувалися, а 

способи і прийоми дій, неодноразово апробовані у цих ситуаціях, стають 

автоматизованими діями  і набувають для людини високої цінності. 

Проблемою для дорослого стає відмова від набутих цінностей, навичок та 

системи отриманих раніше знань,  застарілих на даний момент, психологічна 

перебудова особистості та її життєвої позиції.  

Життєва позиція суб'єкта навчання, що базується на минулому 

навчальному досвіді, вимагає осмислення нових вимог і побудови нового 

життєвого плану, до якого особистість не завжди готова. Надбані  життєві 

цінності, знання, уміння і навички дорослого при їх трансформації в процесі 

навчання сприймаються болісно. У свідомості дорослого постійно 

зіштовхуються його минулий досвід і знання зі знову засвоєною інформацією, 

породжуючи внутрішні протиріччя. Анциферова Л. І., досліджуючи 

закономірності розвитку дорослої людини, вказує на необхідність при роботі з 

дорослими учнями врахування «найсильніших емоційних бар'єрів, що 

заважають людині відмовитися від засвоєної і особистісно прийнятої системи 

нині застарілих знань..., про дію механізмів психологічного захисту свого Я, 

злитого у дорослої людини зі сформованим світоглядом, з виробленими 

переконаннями, що потребують корекції» [13, с.4].  

2. Вплив психологічних настанов на процес навчання. Психологічна 

настанова є усвідомлюваним чи неусвідомлюваним психічним утворенням 

індивіда, що виявляється в його готовності до певної дії, поведінки або 

стійкому відношенні до чого-небудь. Психологічна настанова включає 

готовність здійснити діяльність відповідно до розробленої програми, коли дія 
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відбувається без попереднього осмислення кожного етапу; це програма, що 

знаходиться в неусвідомлюваній сфері психіки, за якою розгортаються 

автоматизовані чи стереотипні дії. Настанова відіграє позитивну роль, 

вивільняючи свідомість людини при виконанні уже напрацьованих  операцій у 

стандартних ситуаціях. На думку А. Ю. Панасюка, «настанова  виконує роль 

економічного регулятора нашої психічної енергії, вивільняючи її для 

вироблення інших стереотипів, для рішення інших, у тому числі і творчих 

задач» [217, с.19]. Тобто психологічна настанова як стабілізуючий механізм, 

необхідний тоді, коли дія здійснюється у стандартних умовах. Однак, якщо 

ситуація змінилася, а сформовані психологічні настанови продовжують 

функціонувати, то вони стають бар’єром до змін та розвитку особистості. 

Особливо значимим бар’єром є настанова  або упереджене судження 

дорослого, що «він і так усе знає і вчитися йому вже не треба». Ця настанова 

гальмує процеси саморозвитку, сприяє виникненню опору стосовно 

нововведень, ідей, нових знань, деформує особистість. Дорослий з такою 

настановою принижує цінність освіти  і уникає процесу навчання. 

3. Страх зміни рольової позиції дорослого на учня. Психологічний бар’єр 

може виникати при зміні рольової позиції дорослого учня, невідповідність 

власного образу «солідної, знаючої людини» і  образу учня «незнаючої людини, 

що потребує навчання», небажання «повернутися у дитинство», «сісти за 

парту». У дорослих, що навчаються, виникає занепокоєння за свій авторитет, 

невпевненість у собі, з’являється страх виглядати некомпетентним в очах 

оточуючих, зробити помилку, страх перед невідомістю. Звідси народжуються 

неадекватні уявлення про процес навчання («навчання як марна витрата часу»), 

небажання відмовитися від усталеної поведінки, звичок, системи знань.  

4. Вплив старої педагогічної парадигми. Дорослі, що випробували на собі 

стару педагогічну парадигму із усіма властивими їй недоліками, такими як: 

догматичний тип навчання, лекційна форма проведення занять, відрив навчання 

від життя, перевага технократичного мислення, орієнтація на засвоєння готових 

знань та ін., не бажають повторювати минулий навчальний досвід. Недоліки 
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старої авторитарної педагогічної системи, що закріпилися у навчальному 

досвіді дорослого, призводять до появи негативних настанов стосовно 

навчального процесу і стають психологічним бар’єром, що перешкоджає 

освітній діяльності. 

5. Вікові зміни дорослих. Психологічні бар’єри можуть бути викликані 

віковими змінами дорослих, такими як погіршення  якості пам'яті, сприйняття 

матеріалу, зниження уваги, послабленням якості зору та слуху ін.  Вікові зміни, 

дійсно, можуть у певних випадках знижувати ефективність навчальних дій,  

однак, продуктивність пам'яті  і пізнавальних процесів у більшій мірі залежить 

від постійного включення дорослого в освітній процес і усвідомлення 

життєвого смислу навчання. Тому проблеми, пов'язані з погіршенням пам'яті та 

інших пізнавальних процесів, є проблемою не скільки віковою скільки 

ціннісно-смислової сфери.  

6. Низька мотивація навчання. У дорослих нерідко виникають 

психологічні бар'єри, пов’язані з проблемами мотивації до набуття нових знань, 

компетентностей та недооцінкою значимості  навчання як засобу досягнення 

професійного або особистого успіху. Причинами низької  навчальної мотивації 

можуть бути: 1) відсутність системності у навчанні; 2) невідповідність форм і 

методів навчання  віковим особливостям дорослих; 3) якщо інформація, яку 

отримає дорослий, носить теоретичний характер, і він не розуміє її змісту і 

необхідності; 4) невміння дорослих самостійно  нарощувати компетентності, 

працювати з інформацією, аналізувати  власний досвід. 

7. Кризові стани дорослих. Бар’єри у навчанні можуть бути породжені 

кризовими станами дорослих, які виникають у житті кожної 

людини.    Розвиток людини не завжди відбувається рівномірно, можливі 

"перепади", пов'язані з віковими, особистісними та професійними кризами. 

Поняття «криза»  у психологічній науці розглядається як період підвищеної 

вразливості особистості. Ряд авторів (Б. С. Братусь, В. І. Слободчиков, Е. 

І. Ісаєв, В. Ф. Моргун, Н. Ю. Ткачьова) відзначають, що кризи дорослості 

істотно відрізняються від криз дитинства. Ахмеров Р. А. серед криз дорослих 



166 
 

виділяє: кризу нереалізованості – суб’єктивне негативне переживання життєвої 

програми; кризу спустошеності – душевна втомленість і переживання 

відсутності досягнень; кризу безперспективності – відсутність перспектив 

професійного росту. Ці кризи не пов’язані з віком людини, а визначаються 

суб’єктивними переживаннями непродуктивності власного життєвого шляху. 

Проявляється кризовий стан особистості у нездатності оптимально поєднувати 

процеси цілепокладання і цілездійснення, звуженому діапазоні сприйняття 

можливостей самореалізації, категоричності суджень [19, с.21]. 

Кризи психічного розвитку, пов’язані з переходом особистості від однієї 

стадії до іншої, характеризуються зміною провідної діяльності, соціальної 

ситуації та психологічними новоутвореннями. Ериксон Е. виділяє такі кризи 

розвитку дорослої людини: кризу ідентифікації (16–23 р.), кризу корекції (28– 

32 р.), кризу середнього віку (37– 42 р.), кризу морального змісту (55–60 р.). Ці 

кризи, породжені конфліктом внутрішнього Я людини. Коли людина стикається 

з неспівпадінням внутрішніх і зовнішніх умов існування,  виникає два 

можливих виходи з кризи: позитивний і негативний. Позитивний вихід  сприяє 

розвитку особистості [324]. 

Зеєр Е. Ф. виділяє типи криз: вікова, професійна, життєва, особистісна, 

невротична. Вони обумовлені об’єктивними і суб’єктивними причинами життя 

і діяльності людини. Розглядаючи фактори, що детермінують кризи 

професійного росту, Е. Ф. Зеєр визначає:  

– зміну соціально-економічних умов життєдіяльності людини (скорочення 

робочих місць, ліквідація підприємства, переїзд тощо); 

– зміну соціально-професійної ситуації (незадоволеність своїм соціальним і 

професійно- освітнім статусом); 

– тотальну зануреність у соціально-професійне середовище (одержимість 

роботою, як засобом досягнення успіху і визнання, може призвести до 

порушення професійної етики, конфліктності, жорстокості у 

взаємовідносинах); 
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– вікові психофізіологічні зміни (погіршення здоров'я, зниження 

працездатності, синдром «емоційного вигорання»); 

– якісна перебудова засобів виконання професійної діяльності 

(усвідомлення недостатнього рівня своєї компетенції професійної 

безпорадності); 

– зміни в життєдіяльності (зміна місця проживання, перерва у роботі тощо) 

[112]. 

Переживання кризового стану дорослим призводить до психологічної 

перебудови особистості, наповнює людину протиріччями, боротьбою із самою 

собою, посилює психологічну напруженість. Конструктивний вихід з кризового 

стану спонукає фахівця підвищувати рівень своєї кваліфікації, шукати нові 

засоби виконання діяльності, стимулює професійний розвиток особистості. 

Застрягання у кризовому стані призводить до втрати інтересу до професійного 

росту, зниженню мотивації до навчання, появі деструктивних професійних 

установок, стереотипів, стагнації. 

8. Професійна стагнація та деформації. Багаторічне виконання 

професійної діяльності не може постійно супроводжуватися її 

удосконалюванням. Виникають тимчасові, періоди стабілізації. Стабілізація 

може переходити до професійної стагнації особистості. Професійна стагнація 

виникає тоді, коли фахівець існує за рахунок досягнень минулого, 

експлуатуючи стереотипи і спираючись на свій універсальний досвід. Стагнації 

є передумовою зниження професійного росту, розвитку консерватизму, 

егоцентричних установок та професійних деформацій . 

Професійна діяльність неминуче супроводжується змінами у структурі 

особистості спеціаліста, коли, з одного боку, відбувається посилення й 

інтенсивний розвиток якостей, що сприяють успішному здійсненню діяльності, 

а, з іншого, зміна, придушення і навіть руйнація структур, що не приймають  

участь у цьому процесі. Якщо ці професійні зміни розцінюються як негативні, 

тобто  такі, що порушують цілісність особистості, що знижують її адаптивні 

можливості й усталеність, то їх розглядають як професійні деформації [240]. 
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Кожна з професій має свій перелік деформацій. Професійна деформація –  

деструктивні зміни, що відбулися в  особистості у процесі виконання 

діяльності.  

Маркова А. К. вказує на наступні порушення професійного розвитку 

(тенденції у професійному дізонтогенезі): 

– відставання, уповільнення професійного розвитку у порівнянні з віковими 

і соціальними нормами; 

– низька мотивація праці,  слабкий інтерес та задоволеність  професійною 

діяльністю, 

– дезінтеграція професійного розвитку, розпад цілісної професійної 

свідомості і, як наслідок, – нереалістичні цілі, помилкові змісти праці, 

професійні кризи; 

– низька професійна мобільність, неможливість відмовитися від колишніх 

застарілих ціннісних орієнтирів, невміння пристосуватися до нових умов 

праці і дезадаптація; 

– диспропорційність, дисгармонізація, неузгодженість окремих ланок 

професійного розвитку, коли одна сфера випереджує іншу. сформовану 

недостатньо (наприклад, мотивація до професійної праці присутня, але 

заважає відсутність цілісної професійної свідомості); 

– послаблення професійних якостей, здібностей, мислення, зниження 

працездатності, професіоналізму, кваліфікації, ефективності праці; 

– поява раніше відсутніх негативних якостей, відхилення від соціальних і 

професійних норм професійного розвитку, які змінюють профіль 

особистості; 

– поява деформацій особистості (наприклад, емоційного виснаження чи 

вигорання,  деструктивних рис); 

– припинення професійного розвитку через професійні захворювання чи 

втрату працездатності [189, с.148 –149]. 

Отже, явища стагнації, професійні стереотипи, деформації – це 

деструктивні зміни, що супроводжують процес життєдіяльності та 
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професіогенезу дорослої  людини, призводять до ригідності мислення, 

сприяють зниженню професійної майстерності, самовдосконалення, 

пізнавальної активності та стають психологічним бар’єром, що  перешкоджає 

входженню дорослого у процес навчання. Проблема навчання дорослих 

пов’язана, у першу чергу, з подоланням внутрішнього опору, бар’єрів 

особистості, формуванням готовності до самозмін через  навчання.  

 

3. 3. Характеристика досліджуваних категорій дорослих та вплив 

самоефективності на їх навчання та життєдіяльність 

 

  Для  проведення дослідження ми визначили ті категорії дорослих, які на 

сьогодні у нашій соціальній реальності включені у базові форми освіти на 

постійній основі і мають системне навчання та перепідготовку – це студенти-

заочники (здобувачі вищої освіти), педагоги (слухачі курсів підвищення 

кваліфікації в закладах післядипломної освіти), працівники бізнес-структур 

(систематично навчаються в Центрах розвитку персоналу), безробітні 

(поставлені на облік в державних центрах зайнятості) та люди старшого віку 

(слухачі університетів третього віку).   

Студентський вік – це період, коли вибудовується система цінностей 

особистості, формуються професійні компетентності та якості, закладаються 

основи майбутньої фахової майстерності. У студентський період віра у власні 

навчальні здібності, прагнення до постійного самовдосконалення, вміння 

ефективно управляти своїм розвитком є важливими чинниками майбутнього 

професіоналізму та самореалізації.  

Важливі дані про самоефективність студентів отримано у дослідженнях 

Е. Р. Ленц і Л. М. Шортрідж-Баггет, які зазначають, що незалежно від 

попередніх досягнень або здібностей, високоефективні студенти працюють 

більше, довше зберігають наполегливість у випадку невдач, вони оптимістичні, 

мають нижчий  рівень тривожності та швидше досягають успіхів. Академічна 

самоефективність позитивно впливає на пізнавальну активність і 
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саморегуляцію. Студенти, які вірять, що вони здатні виконувати  навчальні 

завдання, використовують більше когнітивних і метакогнітивних стратегій, ніж 

ті, що не вірять у власні навчальні здібності [372, с.17].  

У дослідженнях Л. Первіна і О. Джона самоефективність розглядалась в 

якості предиктора передбачення успіху на іспитах. Вони зазначають, що 

занадто висока впевненість студентів у власних здібностях негативно впливає 

на якість їх підготовки. Такі студенти менш ретельно готуються до іспитів, ніж 

їх більш тривожні і не менш здібні одногрупники. Дослідники зауважують, що 

для академічної успішності студентам краще мати помірну, але не надмірно 

високу і не надмірно низьку самоефективність [220]. Аналогічні думки 

висловлюють інші дослідники. Так, Р.Е. Кларк підкреслює, що висока 

самоефективність студентів може призвести до деградації, створюючи 

помилкове відчуття самовпевненості. Самовпевненість впливає на вибір 

неправильної поведінкової стратегії, зниження зусилля і уваги щодо виконання 

завдання, відмови брати відповідальність за свої помилки та відкидає 

коригувальний зворотний зв'язок [357].  На думку Штернберг Р. «люди з 

надмірно високою впевненістю у собі втрачають здатність розпізнавати 

момент, коли необхідно визнати свою помилку або щось зробити для власного 

вдосконалення. В результаті прогрес у таких людей відбувається набагато 

повільніше, ніж це об’єктивно можливо» [320, c.29]. Женоф-

Булман  Р. і Брикмен П. підкреслюють, що людина, надзвичайно впевнена у 

своїй ефективності, може бути надзвичайно наполегливою у своїх спробах 

виконати нездійсненні завдання та невиправдано йти на ризик [353]. 

На думку С. Н. Гончар в період навчання у ЗВО самоефективність 

студентів носить нелінійний характер. Зниження рівня самоефективності 

фіксується у періоди криз професійного становлення майбутнього фахівця, які 

збігаються у часі з навчанням на першому і третьому курсах. Саме у цей час 

важливо проводити  психологічні заходи з підвищення рівня самоефективності 

[83, с.251].  
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Отже, на основі ретроспективного аналізу результатів психологічних 

досліджень зарубіжних та вітчизняних  психологів, можна зробити висновок, 

що самоефективність майбутніх фахівців впливає на академічні досягнення, 

навчальну мотивацію, риси характеру (наполегливість, цілеспрямованість, 

працьовитість, оптимістичність), рівень тривожності, пізнавальну активність, 

творчі можливості, вміння застосовувати когнітивні і метакогнітивні стратегії 

при рішенні навчальних задач, позитивну Я-концепцію, адаптацію до навчання, 

передбачення успіхів на іспитах тощо. 

Інша категорія дорослих – це педагоги. Сучасні тенденції, що 

спостерігаються у суспільстві і освіті, вимагають від педагога уміння швидко та 

ефективно навчатися, перевчатися, нарощувати та відновлювати знання і 

компетентності. Серед цих тенденцій виділяють:  

  1. Євроінтеграційні процеси, що привели до реформування освітньої 

системи і підвищення вимог до рівня освіченості педагога, відповідності його 

професійної підготовки до європейських стандартів. 

2. Інформатизація та комп'ютеризація освітнього процесу, де важливим 

напрямом освітньої діяльності стає медіа освіта (управління віртуальним 

середовищем, вміння не тільки обмінюватися інформацією, а й створювати 

певні інформаційні ресурси). Виникає необхідність оволодіння інформаційною 

культурою, що включає систему навичок і вмінь ефективного використання 

інформаційно-комунікативних технологій та медіа ресурсів. 

3. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес, що вимагає 

від учителя психологічної готовності до нововведень в системі освіти, вміння 

ефективного освоєння освітніх технологій і застосування їх у практичній 

діяльності. 

Отже, сучасний учитель, щоб бути професіоналом, повинен вміти 

самонавчатися, бути впевненим у навчальних здібностях,  володіти стратегіями 

самоуправління власним розвитком. 

Численні дослідження самоефективності встановили, що високоефективні 

педагоги більше уваги приділяють учням, підтримують їх, віддані своїй 
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професії, відкриті для нових ідей, охоче експериментують і приймають освітні 

інновації [396]. Експериментально доведено вплив самоефективності вчителя 

на вибір методів навчання (Д.Е. Смайли), емоційне благополуччя учнів 

(З. Есламі, А. Фатахі), пізнавальну мотивацію (Дж. Харлі, К. Шааб), академічну 

успішність та здатність організувати навчальний процес таким чином, щоб учні 

могли досягти бажаних результатів, навіть якщо вони мають проблеми у 

навчанні та невмотивовані (М. Шенен-Моран і Е. Вулфолк-Хо). З’ясовано 

кореляційні залежності між рівнем розвитку самоефективності вчителя та його 

професійною мотивацією (М. Бонг, Л. Карфл, Ф. Пажарес). 

 На думку С. Шаукат і Х. Ікбал, самоефективність педагога має два 

виміри: перший, пов’язаний з навчанням – це здібність і компетентність 

заохочувати і стимулювати учнів до навчання шляхом подолання зовнішніх 

обставин; другий – з особистістю педагога – це впевненість у можливості 

змінювати власну поведінку та викладання так, щоб вплинути на ефективність 

навчання учнів [394, с.82].  

Чим сильніше відчуття професійної самоефективності вчителя, вважає 

І. Є. Макаренко, тим ефективнішим він є в аналітичному мисленні та 

формуванні успішних засобів педагогічної діяльності. Висока  

самоефективність сприяє успіху у професійній діяльності  впливає на 

самоповагу педагога, низька – призводить до невдачі, знижуючи його 

самоповагу. Для педагогів з високим рівнем самоефективності, відмічає 

дослідниця, властиві переконання у тому, що не існує ситуацій, які  не мають 

розв’язання; для них характерна достатньо швидка особистісна реабілітація 

після професійних помилок та невдач. Водночас, учителі з низькою 

самоефективністю уникають складних ситуацій; упевнені у тому, що складні 

завдання  та доручення не для них; зациклюються на помилках і невдачах; 

швидко втрачають віру та впевненість у власних можливостях [180, с.266].  

Низка дослідників вивчала вплив самоефективності на переживання 

педагогом емоційного стресу. Шварцер Р. і Хелум С. знайшли кореляційний 

зв'язок між стресом, емоційним вигорання та рівнем самоефективності 
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педагога. Самоефективні педагоги впевнені у власних здібностях впоратися зі 

стресовими ситуаціями. Вчені вважають, що самоефективність педагога, як 

предиктор стресу  та емоційного вигорання, є особистісним ресурсом, який 

може захистити від професійних деформацій і зробити ескалацію вигорання 

менш ймовірною [393]. Дослідники Г. Міллс та Н. Рейсс  [377] підкреслюють, 

що високий рівень самоефективності, наявні ресурси та навички подолання 

труднощів допомагають педагогам  впоратися з професійним стресом. Чим 

частіше педагог підпадає під вплив стресових факторів, не маючи необхідних 

знань і навичок щодо  зниження негативного впливу стресу на поведінку та 

діяльність, тим більше стрес позначається на його емоційному стані, відчутті 

самоефективності і результатах професійної діяльності. 

Еверс В. та його колеги знайшли взаємозв’язок самоефективності 

педагога  і інноваційною діяльністю. Згідно їх висновків, адекватно 

функціонувати у інноваційному середовищі можуть тільки високоефективні 

педагоги, що собі довіряють [362].   

Відтак, на основі узагальнення результатів експериментальних 

досліджень, можна зробити висновок, увага дослідників, в основному, 

сконцентрована на професійній самоефективності, як прогностичного 

феномену, що детермінує: 1) особистісні якості педагога (впевненість, 

професійну мотивацію, оптимістичність, довіру до себе, емоційний стан, 

професійні деформації, емоційне вигорання, переживання стресових ситуацій 

та ін), 2) ставлення до педагогічної діяльності (рівень організації та планування 

діяльності, відкритість до нових ідей та інновацій, інтерес до роботи).  

Наступна категорія дорослих – це працівники підприємств та бізнес-

структур. Важливою причиною появи негативних явищ на підприємствах та в 

бізнес-організаціях є криза некомпетентності деяких фахівців, яка є наслідком 

відставання спеціалістів від стрімких змін, що відбуваються у технологіях 

виробництва та бізнесу.    

 Ефективність навчання персоналу, вказує А. Бандура, залежить від його 

відчуття самоефективності. Згідно поглядів вченого, самоефективні 
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співробітники мають більшу ініціативу, професійну самостійність у розробці та 

генеруванні ідей, які допомагають поліпшити робочі процеси. Люди з низькою 

самоефективністю, зауважує А. Бандура, воліють до нормативного навчання, 

яке вчить їх виконувати професійні ролі, що є традиційно структуровані. 

Співробітники з високою самоефективністю прагнуть до навчання, яке 

дозволяє їм реструктурувати свої ролі новаторським шляхом вдосконалювати 

звичайну практику і додавати нові елементи і функції до них [350].  

Дослідники Б. Шунс, А. Шмідт, Р. Дешон  довели позитивний вплив 

самоефективності на різні аспекти професійного життя людини, визначили 

кореляцію між самоефективністю і продуктивністю праці. За їхніми поглядами, 

використовуючи джерела самоефективності (результати  діяльності, досвід, 

словесні переконання і емоційне збудження), можливо поліпшити зусилля 

працівника, наполегливість, мотивацію його щодо реалізації поставлених цілей 

і виконання конкретних завдань [21].  

 Самоефективні працівники більш захоплені своєю працею, вірять, що 

здатні справитися з будь-якими робітничими  проблемами, оптимістичні, здатні 

задовольнити власні потреби у рамках виконання професійних ролей, вважають 

Б. А. Кірк, Н. С. Шютте, Д. В. Хейн [188].  

Богатирьова О. О. і Марцинковська Т. Д. зазначають, що 

самоефективність у сфері професійної діяльності здійснює системоутворюючу 

функцію, забезпечуючи гнучкість і активність у виконанні своїх робітничих 

обов’язків та побудові відносин з оточуючими. При цьому, самоефективність 

фахівця впливає на професійну соціалізацію, самореалізацію, освоєння 

організаційної культури [23]. 

Лутанс Ф., Стайкович А. та ін встановили зв'язок між рівнем 

самоефективності та ступенем активності і наполегливості в роботі. Дослідники 

зазначають, що коли виникає проблемна ситуація, розвинене почуття власної 

ефективності підштовхує працівника до пошуку рішень.  Досягнення  є 

результатом наполегливої праці, що  сприяє зростанню не тільки самоповаги, а 

й самоефективності, роблять висновок науковці [371, с.466]. 
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 Згідно досліджень О. І. Бондарчук, керівники з високою 

самоефективністю орієнтовані  на прогресивні (кланову та адхократичні), а з 

низькою  – на консервативні (ієрархічну та ринкові) типи оргкультури [29]. 

 Мітіцина О.А. та Іванова Н.В. звертають увагу на взаємозв'язок між 

рівнем самоефективності і кар’єрними орієнтаціями. Вони виявили, що у 

фахівців з високим рівнем самоефективності кар'єрні орієнтації, спрямовані на 

підвищення власного професіоналізму. При оцінці успішності кар'єри найбільш 

значущими для них є суб'єктивні критерії, що відображають рівень внутрішньої 

задоволеності роботою. Такі фахівці орієнтовані на надання допомоги людям, 

реалізацію значущих для себе цінностей, не мають потреби у зовнішніх 

підтвердженнях власного професіоналізму, не прагнуть до кар'єрного 

зростання, мету своєї діяльності бачать у повному розкритті власного 

потенціалу у процесі професійної самореалізації [197, с. 124]. 

Проте, Кобец Н. В.  вважає, що завдяки стимулюванню працівників до 

кар’єрних очікувань, відбувається посилення самоефективності працівника. 

Дослідниця приходить висновку, що кар’єрні прагнення і задоволеність працею 

посилюють мотивацію до професійного навчання, саморозвитку, впливають на 

відчуття начальної самоефективності працівника [134]. 

 Отже, вітчизняні та зарубіжні дослідники здебільшого вивчали вплив 

самоефективності на якість виконання виробничих процесів, професійну 

кар’єру, і значно менше, на ефективність навчання та розвитку персоналу.  

 Поширення у національній економіці кризових явищ призвело до 

стрімкого скорочення робочих місць та підвищення рівня безробіття. Люди, що 

втратили роботу, опинилася у стані розгубленості, стресу, зниження 

впевненості у собі, емоційного дискомфорту, у ситуації соціальної та 

економічної незахищеності. 

 Ринок праці в Україні постійно змінюється: одні галузі стрімко 

розвиватися, інші втрачають актуальність. З’являються нові спеціальності, які 

потребують сучасних професійних компетентностей. Це змушує безробітних 

підвищувати рівень власної професійної майстерності, здійснювати 
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перекваліфікацію (при необхідності), щоб бути конкурентоспроможними на 

ринку праці. 

На думку Л. М. Капченко, це «люди, які на сьогодні не мають чіткого 

уявлення про свою соціальну роль. Вони не знають, як поводитися у ситуації, 

що склалась» [278, с.52]. Першою характерною рисою безробітного  

В. П. Логвиненко називає професійну депривацію, тобто стан хронічного 

незадоволення потреби індивіда у професійній діяльності, і метою 

професійного навчання, на її думку, є актуалізація цієї потреби (тепер вже у 

зв’язку із новою спеціальністю) [173, с.170].  

Безробітним притаманні занижена самооцінка, невпевненість у 

майбутньому, прагнення уникати можливих невдач. Поряд з активністю, яка 

може бути спрямована на отримання додаткової освіти, безробітні також 

можуть  виявляти пасивне ставлення до ситуації безробіття [10; 251]. 

У безробітних часто спостерігаються зміни емоційного фону, вони 

втрачають оптимістичне ставлення до життя. Для них характерні постійні 

фрустрації1, елементами яких є: агресія; репресія (пригнічення бажань та 

витіснення їх у підсвідомість); ескапізм (уникнення травмуючої ситуації); 

регресія; раціоналізація (спроба виправдати свою поведінку надуманими 

засобами); сублімація (переключення активності з первинної проблеми, у 

вирішенні якої їм не поталанило, на діяльність іншого роду); проекція; аутизм 

(самозамкненість суб’єкту, його відмежування від спілкування та активної 

діяльності) [228, с. 22].  

З точки зору Ю. О. Павлова, значна  кількість безробітних, які знаходяться у 

кризовому стані, потребує перебудови самосвідомості, психологічної реабілітації, 

психологічної мобілізації, усунення стану тривоги, підвищення стійкості до стресу, 

формування адекватної самооцінки., що утруднює процес їх професійної 

перепідготовки [215, с.8]. 

На думку Н. В. Тітченко, «безробітним властиві невизначеність життєвих 

і професійних перспектив; неадекватне сприйняття особистісної проблемної 

ситуації та поверхове  уявлення про реальні шляхи виходу з неї; нездатність 
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приймати виважене  рішення щодо подальших дій; заниження власної ролі у 

вирішенні  проблеми свого працевлаштування та  недостатнє усвідомлення 

особистісної відповідальності за результати прийнятих рішень і своїх дій;  

зневіра у власних силах і можливостях... Це впливає на якість і 

результативність професійного навчання» [279, с.143] . 

Дослідники вказують на дві протилежні тенденції у сприйнятті 

апплікатами ситуації безробіття: 1) некомфортна невизначеність, яка обтяжує, 

викликає занепокоєння, тривогу, бажання якомога скоріше набути якоїсь 

чіткості, 2) це виклик, можливість змінити щось на краще, шанс для 

кардинальних змін у власному житті, а також можливість для саморозвитку, 

творчості  [251]. 

   Згідно досліджень науковців, самоефективності впливає на рівень 

стресостійкості, психологічне благополуччя безробітного, актуалізацію потреби 

у постійному пошуку нових варіантів працевлаштування,  процес навчання і 

перенавчання, інтенсивність пошуку роботи.  

Еден Д. і Авірма А. знайшли кореляційний зв'язок між рівнем сприйняття  

власної ефективності та активністю апплікатів у пошуках роботи. Безробітним 

була запропонована навчальна програма, яка включала інтенсивні семінари 

щодо пошуку роботи та розвитку позитивних уявлень стосовно своєї 

ефективності. Дослідники довели: безробітні, які мали тривалий термін 

безробіття і низьку самооцінку після проходження навчального курсу, 

підвищували рівень самоефективності швидше, ніж ті, що починали навчання з 

високим рівнем самоефективності [363]. За висновками А. Нота та його колег, 

підвищення рівня особистої самоефективності позитивно впливає на 

актуалізацію потреби у постійному пошуку нових варіантів працевлаштування  

[387].  

Крид П. А., Блоксом Т. Д. і Джонстон К. визначили вплив емоційного 

стану на процес навчання безробітних та їх відчуття самоефективності. 

Дослідники виділили ряд психологічних змінних, що пов’язані з 

самоефективністю і навчанням. Так, апплікати, що мають високий рівень 
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стресу і низький рівень самоефективності, не завжди позитивно реагують на 

навчання. Відношення безробітних до навчання значною мірою залежить від їх 

емоційного стану, самооцінки, рівня стресу, довіри та інших змінних [359].  

 Згідно з висновками А. Н. Дьоміна, освіта та самоефективність 

опосередковано впливають на можливість працевлаштування, але позначаються 

на рівні стресованості безробітного. Головною проблемою, що утруднює 

процес працевлаштування, робить висновок дослідник, залишається кількість і 

якість робочих місць на ринку праці, політика підприємств та державне 

регулювання [95].  

Таким чином, аналіз робіт з проблеми самоефективності безробітних 

засвідчує, що дослідники приділяли увагу вивченню загальної 

самоефективності безробітних, її впливу на активність у пошуках роботи та 

психологічні характеристика аппліката: стресостійкість, психологічне 

благополуччя, мотивацію працевлаштування.  

Наступна категорія – це літні люди, слухачі УТВ.  

Представники ООН стверджують, що літнім людям належить майбутнє 

планети. Демографічне старіння населення спостерігається майже у всіх 

країнах світу, і ця тенденція носить довгостроковий характер. Старіння 

населення науковці вважають соціально-демографічною глобальною 

проблемою сучасного світу.  

Україна як країна з прогресуючим старінням населення потребує 

збільшення витрат на підтримку психічного і фізичного здоров’я, створення 

умов для використання наявних потенційних можливостей  людей літнього 

віку, соціальної адаптації за допомогою додаткової освіти, розвитку 

впевненості у власних навчальних здібностях та активного включення їх у 

суспільне життя. 

Вихід на пенсію викликає у дорослого відчуття контрасту між попереднім 

і теперішнім життям, супроводжується  втратою професійних ролей, статусу, 

виключенням з системи міжособистісних професійних зв’язків. Архипова С.П. 

вказує, що «у багатьох людей літнього віку цей процес є довготривалим і 
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болісним, пов’язаний з переживаннями, пасивністю, невмінням знайти нові 

заняття і контакти, по-новому поглянути на себе і на оточуючий світ» [17, с.24]. 

Прогресивні суспільства проводять політику запобігання негативним 

процесам та формування культури здорового продуктивного старіння 

населення. Здорова, продуктивна старість – це розуміння літньою людиною 

цінності власного життя, психологічна готовність до побудови нового 

життєвого шляху. Усвідомлення літніми людьми цінності власного життя є, на 

думку А.  С. Роботової, умовою розширення їх життєвих горизонтів і виходом 

за межі звужуючого простору життя. [239]. Негативна модальность суб’єктного 

відношення до себе, зауважує Л. І. Анциферова, є чинником не тільки 

психічного, а й фізичного старіння людини [14, c.87]. 

Самосприйняття літніх людей варіюється у залежності від індивідуальних 

особливостей. Однак, проблемою, що заважає літнім людям відчувати себе 

повноцінними активними громадянами суспільства, залишаються  пануючі у 

соціумі негативні соціальні стереотипи, пов’язані зі сприйняттям літніх людей 

як згасаючих, ригідних, безперспективних, консервативних, слабких, хворих, 

безпомічних, немобільних, яким важко змінювати спосіб життя, приймати 

самостійно рішення, схильних до деградації і дезінтеграції особистості, що 

потребують від суспільства уваги та додаткового фінансування. До того ж, 

вказує Л. І. Анциферова, старі люди сприймаються у суспільстві як однорідна 

група, в якій індивідуальні відмінності згладжуються [14, с.86]. Таке 

сприйняття літніх людей призводить до феномену ейджізму, під яким 

розуміють дискримінацію за віком, негативне або принижуюче ставлення до 

особи через її вік  та штучне обмеження людей старшого віку у можливостях 

приймати активну участь у соціально--політичному та економічному житті 

суспільства.  

Разом з тим, дослідники зауважують, що не можна заперечувати 

незворотні процеси старіння,  які відбуваються в організмі літньої людини, але 

вони носять індивідуальний характер і залежать від багатьох чинників 

(спадковості, обдарованості, рівня розвитку та освіти, засобу життя, 
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соціального оточення, самосприйняття тощо). Прийняття літньою людиною 

негативних соціальних стереотипів, які їй нав’язує суспільство, прискорює 

патологічне старіння, заважає активній життєдіяльності та самореалізації. 

Уміння протистояти негативним стереотипам, адекватно оцінювати себе і 

власні можливості, допомагає літнім людям запобігати передчасного старіння. 

У суспільствах, де літні люди розглядаються як цінність, а процес старіння як 

новий етап розвитку людини, що відкриває нові можливості, створюються всі 

умови для  їх соціальної адаптації і саморозвитку. 

Здебільшого дослідники вважають, що активність літніх людей є 

запорукою їх здорового продуктивного  старіння, самооцінки, повноцінного 

життя і самореалізації. На думку засновників «теорії активності» люди, які 

вступають у старість, мають ті ж самі потреби і бажання, що й у середньому 

віці. Вони прагнуть зберегти активність та призупинити процес скорочення 

соціальних зв’язків [343]. 

Результати численних досліджень підтверджують, що існує пряма 

залежність між рівнем активності людини, її настроєм та задоволеністю 

життям. Активна старість, наголошує І. С. Кон, величезне благо для 

особистості і цінний соціальний резерв для суспільства [140, с. 219]. 

Освіта упродовж життя сприяє активності людей літнього віку,  їх 

саморозвитку не тільки у  професійному житті, а й у пенсійний період. У 

Гамбурзькій Декларації про навчання дорослих (прийнятій на п'ятій 

Міжнародній конференції з освіти дорослих у 1997 р.) відзначається, що «літні 

люди мають внести значний вклад у розвиток суспільства. У зв'язку з цим 

важливо, щоб вони мали можливість вчитися на рівних умовах і відповідним 

чином. Слід визнати, гідно оцінити і використовувати їхні навички та 

здібності» [192]. 

Проблему впливу освіти людей старшого віку на їх продуктивну 

життєдіяльність розглядали вітчизняні та зарубіжні науковці Б. Г. Ананьєв, 

Д.  І. Анциферова, С. П  Архипова, І. В. Висоцька, Т.М. Кононигіна, 

А.М. Мітіна, Н.С. Сухобська, А.C. Роботова, Р. Шмидт, X. Шнайдер та інші. 
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Мета неперервної освіти у третьому віці, вважає А.C. Роботова, має бути 

пов'язана з ідеєю розвитку, що не зупиняється у часі, розкриттям потенціалів 

самої людини, її суб'єктності [239]. Освіта людей третього віку, наголошує 

І.В. Висоцька, забезпечує перехід літніх людей від пасивності і залежності до 

активного способу життя, сприяє формуванню нової системи цінностей, що 

відповідає вимогам сучасного демократичного суспільства [56, с.191-192].  

 Тому, основне завдання освіти людей похилого віку дослідники бачать у 

виробленні навичок активної і ефективної участі в усіх сферах суспільного 

життя [148, c.60]. 

Схожу думку висловлює і Т. М. Кононигіна, яка визначає, що  головним 

завданням геронтоосвіти є інтеграція людей похилого віку в активне життя 

суспільства, а умовами для цього є: включення літніх людей у нові сфери 

діяльності; виникнення у результаті соціально-освітньої діяльності 

суб'єктивного відчуття власної значущості; освоєння нових інформаційних 

технологій; структурування вільного часу літніх людей, забезпечення 

можливості їх самореалізації. Специфіка геронтологічної освіти полягає у 

можливості забезпечення участі представників третього віку не тільки у 

споживанні освітніх послуг, але й у їх виробництві, що включає передачу 

власного досвіду молодому поколінню [288]. 

Висоцька І. В. виділяє три освітні галузі для людей похилого віку: 

1) професійна: освіта для отримання нових (особливо технічних) компетенцій; 

2) соціальна: освіта, пов'язана з навчанням через повсякденне життя; 

добровільну діяльність літніх людей в самоорганізованих політичних і 

соціальних представництвах; 3) культурно-творча: освіта у творчих гуртках і 

групах за інтересами [56, c.189]. Участь у різноманітних формах освіти 

допомагає літнім людям адаптуватися до нових умов життя, тренувати пам’ять, 

розвивати навички та інтелект. 

Дослідженню впливу самоефективності на пластичність когнітивних 

процесів, емоційний стан людей похилого віку присвячені роботи Бренан Р. 

Пейна, Д. М. Перкинса, О. Л. Луценко, Д. О. Шапошник та інших. Згідно з 
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результатами їх досліджень, сприйняття власної ефективності підвищує 

успішність виконання літніми людьми завдань, спрямованих на якість 

запам'ятовування, мислення, увагу, знижує тривожність відносно власних 

можливостей і здібностей, покращує емоційний стан. 

Дослідник Бренан Р. Пейн та його колеги встановили взаємозв'язок між 

організованим навчанням, самоефективністю і пізнавальною активністю людей 

похилого віку. Людям у віці 60 та більше років пропонували вирішувати 

нестандартні завдання, що сприяли пізнавальному розвитку. У процесі 

експерименту особи з позитивними переконаннями та вірою в свої здібності 

виявляли пізнавальну активність і були наполегливими при вирішенні завдань, 

демонструючи поведінкову пластичність, кращі функції пам’яті та мислення, 

ніж їх однолітки, які мали низький рівень сприйняття власної ефективності 

[383]. 

Шапошник-Домінська Д. О. виявила позитивний кореляційний зв'язок 

між рівнем самоефективності, аналітичним мисленням та ефективністю 

пізнавальних процесів літніх людей. Досліджуючи взаємозв’язок 

самоефективності з ситуативною та особистісною тривожністю, дослідниця 

прийшла до висновку, що у літньому віці зникає зворотний зв'язок між 

самоефективністю та тривожністю, тривога вже не блокує самоефективність, а 

низька самоефективність не породжує тривогу [305, c.87–97]. 

    Таким чином, аналіз впливу самоефективності на успішність 

життєдіяльності дорослих показав, що, в основному, у центрі уваги дослідників 

була загальна, особистісна, професійна, соціальна самоефективність, навчальна 

самоефективність та її вплив на різні аспекти життя дорослих майже не 

досліджувалась. 

 

3.4. Навчальної самоефективності  дорослого у структурі  навчальної 

діяльності 
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Навчальна діяльність (НД) дорослого, на відміну від навчання дітей, 

виникає коли людина стикається з практичною задачею (проблемною 

ситуацією), що є життєво та особистісно-значущою для неї, зауважує 

В. В. Репкін [237]. Усвідомлення дорослим необхідності рішення життєвої або 

професійної проблеми за допомогою навчання спонукає його до 

самовизначення по відношенню до ззовні заданої цілі (практичної задачі). 

Дорослий має свободу щодо вибору способу розв’язання практичної задачі: 

знайти його самостійно через навчання та самоосвіту або знайти інших людей 

для її виконання.  

На думку В. О. Татенко, свобода людини виявляється у запереченні 

залежності від зовнішніх сил і затвердження себе в якості джерела і причини 

того, що відбувається [274]. Дорослий, що усвідомлює необхідність розв’язання 

практичної задачі за допомогою власного навчання, самостійно визначає 

життєвий смисл власного навчання, приймає рішення щодо самоосвіти, 

визначає навчальні цілі,  зміст та обирає форми за якими буде здійснювати 

освітній процес.  

Одже, дорослий (фахівець) стає суб’єктом навчальної діяльності, здатним 

трансформувати практичну (життєву) ситуацію в навчальну через 

цілепокладання. Рис.3.1. 
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Рис. 3.1. Схема трансформації життєвої (професійної) задачі дорослого у 

навчальну ціль 

Навчальна діяльність дорослого полімотивавана, детермінується 

зовнішніми (вимогами суспільства, професії, життєвої ролі тощо) і внутрішніми 

мотивами (самоствердження, самореалізації, саморозвитку, пізнавальними та 

ін.). Система мотивів спонукає дорослого до визначення навчальної цілі 

(цілепокладання)  і постановки  класу навчальних задач, які необхідно 

поступово вирішувати. Постановка класу навчальних задач породжує у 

дорослого процес прогнозування майбутнього навчального результату 

(власного розвитку, особистісних змін, які можуть відбутися у процесі рішення 

кожної навчальної задач).  Рис.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Схема прогнозування (очікування) дорослим майбутнього 

навчального результату. 
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діяльності дорослого. Рефлексія як індивідуальна здатність допомагає суб’єкту 

навчальної діяльності встановлювати межі власних знань і можливостей (що 

знаю, що можу) [262]. Разом з самооцінкою вона сприяє формуванню 

самовідношення та ставлення особистості до навчальної діяльності.  

Для виникнення суб’єктивного уявлення щодо майбутньої 

результативності  у вирішенні навчальної задачі, дорослий має оцінити  

можливості освітнього простору і власні навчальні компетентності, 

психологічні бар’єри (обмеження, упереджені думки). Усвідомлення 

психологічних бар’єрів та самокорекція їх за допомогою психологічних 

інструментів самомотивації (самостимулювання, самопереконання, 

самоподбадьорення тощо) сприяє підвищенню активності індивіда, впливає на 

мотивацію досягнення і виникненню пізнавального інтересу. Рис. 3.3 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Схема виникнення у дорослого мотивації досягнення та 

навчально-пізнавального інтересу 
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залежить від суб’єктивної складності навчальної задачі, рівня розвитку 

навчальних компетентностей, впевненості у власних силах, фінансових та 

інших можливостей. 

Розв’язання навчальної задачі також передбачає розгортання 

психологічної структури навчальної діяльності, планування та реалізацію 

системи навчальних дій, системи операцій, яка забезпечує виконання 

навчального завдання певного типу [193]. Засвоєння узагальнених способів 

предметних дій і є рішенням певної навчальної задачі, що слугує основою для 

самозмінювання особистості.  

Машбиць Ю. І. вказує на прямий та побічний продукти навчальної 

діяльності. Прямий – усвідомлення способу розв’язання певного класу задач, 

побічний – психічні новоутворення особистості, пов’язані з навчальною 

діяльністю. Прямий продукт діяльності усвідомлюється не лише особистістю, а 

й оцінюється іншими  як зовнішній показник успішності суб’єкта діяльності. 

Побічний (внутрішні зміни, новоутворення) – не завжди усвідомлюється 

індивідом, однак, саме він є принципо важливим для подальшої навчальної 

успішності [203]. Рефлексивний аналіз та оцінка компонентів структури НД: 

змісту задачі, вибору способу рішення, навчальних дій та результату навчальної 

діяльності допомагають дорослому сформувати оціночні знання щодо власної 

ефективності (успішності). 

  Дослідниця Мітіцина О. О. виділяє об’єктивні (рівень розумових 

здібностей; компетентність в  конкретній сфері навчальній діяльності; рівень 

досягнень) та суб’єктивні (самооцінка успішності в конкретній сфері 

навчальної діяльності; рівень домагань, що характеризує складність цілей; 

мотивацію, орієнтовану на досягнення успіху в діяльності; очікувані оцінки 

своєї успішності з боку значущих інших; кар'єрно-професійні очікування) 

показники самоефективності навчальної діяльності особистості [196]. Мусійчук 

С. М.  до показників самоефективності студентів відносить: наявність 

теоретико-операційних знань, умінь та здатностей; пошук індивідуальних 

творчо-інноваційних маршрутів здійснення діяльності; сформованістю 
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внутрішніх мотивів та орієнтацію на успіх; емоційну стійкість; сформованість 

рефлексивні умінь; адекватну самооцінку власних здатностей; прагнення до 

самовдосконалення  тощо [202]. 

 Науково-теоретичне осмисленння наукових джерел [193, 196, 202, 237, 

282] дало можливість виділити показники навчальної успішноті дорослого  

Показниками навчальної успішності дорослого, на наш погляд, є: 

– зовнішні: розв’язання навчальної задачі, ресурсозбереження, 

продуктивність, результативність  навчальних дій;  

– внутрішні: розширення навчального досвіду, який фіксує схему успішних 

дій «через згортання зв’язків цілей і результатів діяльності» [98];  

нарощування здатності до рішення певного класу завдань; розширення 

репертуару навчальних дій; удосконалення дорослого як суб’єкту 

власного розвитку тощо. 

Усвідомлення дорослим внутрішніх змін сприяє підвищенню впевненості 

у власній навчальній здатності. Особистісні зміни, що відбулися в процесі 

навчальної діяльності, впливають на навчальну самоефективність дорослого 

при вирішенні кожної наступної навчальної задачі. 

Рішення навчальної задачі є одним з засобів досягнення навчальної цілі. 

Дослідниця Н. О. Євдокімова зазначає, що «вирішення кожної конкретної 

задачі трансформує ціль відповідно до набутого суб’єктом досвіду, розвиваючи 

його професіоналізм та змінюючи траєкторію професійного розвитку» [106, 

с.65]. Тобто, рішення конкретної навчальної задачі підвищує навчальну 

самоефективність особистості, змінює початкову ціль, яка потребує подальших 

змін у системі навчальних задач відповідно до виниклих психологічних 

новоутворень особистості.  

Отже, навчальна самоефективність виникає тоді, коли дорослий, як 

суб’єкт, усвідомлює необхідність розв’язання життєвої або професійної задачі 

за допомогою навчання. При цьому здійснюється рефлексія попереднього 

навчального досвіду та наявних компетентностей. У його психологічному 

просторі з’являється впевненість у власних навчальних  можливостях та 
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відбувається прогнозування здатності розв’язувати нові задачі. Усвідомлення 

смислу життєвих або професійних завдань формує інтенцію до  вибору змісту 

та форм освіти, підвищує навчальну мотивацію, що приводить до постановки 

системи навчальних цілей (на освоєння нового або вдосконалення наявного 

досвіду).  

Особливу роль у функціонуванні навчальної самоефективності відіграє 

механізм рефлексії. Рефлексія стає механізмом взаємозв’язку, що визначає 

цілісність процесів навчальної самоефективності особистості і навчальної 

діяльності. 

 Навчальна самоефективність дорослого має певні специфічні особливості, 

а саме: 

1) підставами для включення дорослого в освіту може бути спектр різних 

життєвих смислів від діяльнісних (професійних, утилітарно-

прагматичних) до суб’єктивних (прагнення до самовдосконалення); 

2) дорослий володіє більш широким набором цільових задач: професійно-

практичних, навчально-практичних, теоретичних, власних навчальних 

задач та ін; 

3) дорослий сам управляє своєю навчальною діяльністю і визначає 

навчальні цілі; 

4) дорослий має широкий репертуар навчальних дій, навчальних 

компетентностей, сформовану структуру навчальної діяльності, він знає 

чому навчатися і як; 

5) навчальна самоефективність дорослого самодетермінована;  

6) у професійній сфері на навчальну самоефективність дорослого впливають 

професійні деформації, стагнації, що запускають дію психологічних 

захистів, знижують потребу у самоосвіті, самовдосконаленні;  

7) з віком знижується динаміка перебігання когнітивних процесів, 

посилюється рівень тривожності, що може призводити до втрати інтересу 

щодо самозмінення  та саморозвитку; 
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8) навчальна самоефективність дорослого має два різновиди: навчальна 

самоефективність у освоєнні нового (знання, практики) та навчальна 

самоефективність у підвищенні набутої  майстерності. 

 Вважаємо, що навчальна самоефективність дорослого характеризується 

суб’єктивним очікуванням успіху, ефективних самозмін  у навчальній 

діяльності. Підвищення рівня навчальної самоефективності дорослого сприяє 

перетворенню його у суб’єкт власного розвитку,  здатного  до визначення 

задач самозмінення, готового проектувати в умовах неперервної освіти 

траєкторію власного руху та самовдосконалення.  

  Навчальна самоефективність дорослого виявляється у навчальних 

компетентностях. 

Представники компетентнісного підходу  [202, 264–266] самоефективність 

суб’єкта навчання розглядають як проблему наявності певних навчальних 

здібностей та компетентностей. Прояви успішної та ефективної поведінки 

людини у навчальній діяльності, перш за все, є результатом функціонування 

певних психічних структур та умінь, притаманних особистості, вказує 

О.  І. Власова [50]. Завдяки розвитку (нарощуванню) навчальних здібностей та 

компетентностей суб’єкт навчання може стати самоефективним у діяльності. 

Бандура А. підкреслює, що люди уникають діяльності або ситуацій, де 

вважають себе некомпетентними і з готовністю беруться за справи і вибирають 

ситуації, з якими, вони вважають, здатні впоратися [344, с.77].  

  Аналізу понять «компетентності» і «компетенції» присвячена значна 

кількість робіт. Компетентність (в перекладі з латинської «competens») – це 

одиниця виміру освіченості людини, завдяки якій людина набуває здатності 

діяти у різноманітних проблемних ситуаціях, а компетенція (в перекладі з 

латинської «competentia») означає коло питань, в яких людина добре обізнана 

[113]. Важливо відзначити, що зарубіжними та вітчизняними вченими ці 

поняття ототожнюються або диференціюються. У докладі В. Хутмахера 

«Ключові компетенції для Європи» на симпозіумі у Берні 1996 р. 

підкреслюється, що у поняття компетенції входять: уміння, здатність, 
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майстерність. При цьому, слід зазначити, що змістовно це поняття на сьогодні 

не визначено, однак, «компетенція» ближче до понятійного поля «знаю як», 

чим до поля «знаю що» [115]. На думку Г. К. Селевко, компетенція – це 

готовність суб'єкта ефективно організувати внутрішні і зовнішні ресурси для 

постановки і досягнення мети, це якості, придбані через проживання ситуацій і 

рефлексію досвіду [255]. Зімня  І. А. вважає, що поняття «компетенція» вужче, 

ніж поняття «компетентність». Компетентність складається з компетенцій, але 

не вичерпується ними. Компетенції, згідно з поглядами вченої, «це деякі 

внутрішні, потенційні, приховані психологічні новоутворення (знання, 

уявлення, програми (алгоритми) дій, системи цінностей і відносин), які потім 

виявляються у компетентності людини, як актуальні, діяльнісні прояви» [138, 

с.9].  

За структурою компетентність включає такі компоненти: а) готовність до 

прояву цієї властивості у діяльності, поведінці людини (мотиваційний аспект); 

б) знання засобів, способів, програм виконання дій, вирішення соціальних і 

професійних завдань, здійснення правил і норм поведінки, що становлять   

зміст компетенцій (когнітивний аспект); в) досвід реалізації знань, тобто 

вміння, навички (поведінковий аспект); г) ціннісно-смислове ставлення до 

змісту компетенції, його особистісна значущість (ціннісно-смисловий аспект); 

д)  емоційно-вольова регуляція, як здатність адекватно ситуацій (соціальної і 

професіональної взаємодії) проявляти і регулювати прояви компетентності 

[115].  

На думку Ю. М. Швалба, «компетенція» відображає переважно соціальну 

сторону діяльності суб'єкта і фіксує зовні задані цілі і засоби діяльності, а 

«компетентність» – внутрішню сторону діяльності суб'єкта щодо реалізації тих 

цілей, які задані у понятті компетенції. Таким чином, «компетентність» 

трактується вченим як здатність суб’єкту до вирішення певного класу завдань 

[308, с.89–90]. 

Освітні компетентності – складні узагальнені способи діяльності, які 

опановує суб’єкт навчання у процесі навчальної діяльності [91]. Виділяють 
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ключові, загальнопредметні та предметні компетенції.  Ключові компетенції – 

відносяться до загального (метапредметного) змісту освіти. Загальнопредметні 

компетенції – відносяться до певного кола навчальних предметів і освітніх 

галузей.  Предметні компетенції – конкретні по відношенню до двох попередніх 

рівнів, мають конкретний опис і можливість формування в рамках навчальних 

предметів [297]. Євдокимова Н. О. звертає увагу на інноваційну компетентність 

як готовності до змін у зв'язку з постійними нововведеннями та модернізаціями, 

що відбуваються в суспільстві [107]. 

В рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні 

компетенції для навчання протягом усього життя» виділено 8 основних 

компетенцій, які необхідні громадянам для особистої реалізації та розвитку 

серед яких: спілкування рідною та іноземними мовами; знання математики та 

загальні знання у сфері науки  і техніки; навички роботи з цифровими носіями; 

навчання заради здобуття знань; соціальні та громадянські навички;  

ініціативність та практичність; обізнаність та самовираження у сфері культури. 

Хуторський А. В. визначив ключові освітні компетенції: ціннісно-смислові, 

загальнокультурні, навчально-пізнавальні, інформаційні, комунікативні, 

соціально-трудові, компетентність особистісного самовдосконалення [297]. 

Зимня І. А.  серед ключових компетентностей запропонувала: 

1) компетентності, що відносяться до самої людини як особистості, суб'єкту 

життєдіяльності; 2) компетентності, що відносяться до соціальної взаємодії 

людини і соціального середовища; 3) компетентності, що відносяться до 

діяльності людини [115].  

 Інтегруючі вищезазначене ми визначили  навчальні компетентності,  у 

яких виявляється навчальна самоефективність дорослого (таб. 3.1). 

 

 

          Таблиця 3.1  

Навчальні компетентності дорослого 

назва навчальних дескриптори (характеристики) їх проявів 
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компетентностей 

 компетентності, що 

пов’язані з навчальним 

цілепокладанням  

здатність до 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 

 

компетентності, що 

пов’язані з 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 

компетентності, що 

пов’язані з управління 

інформацією 

вміння знаходити, переробляти, здійснювати 

критичний аналіз навчальної інформації; 

вміння працювати з цифровими  носіями, 

комп’ютерна грамотність;  вміння працювати з 

іноземними джерелами 

компетентності, що 

пов’язані з 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 

компетентності, що 

пов’язані з самоаналізом 

навчальної діяльності та її 

результату 

вміння здійснювати рефлексивний контроль 

власної навчальної діяльності; вміння 

оцінювати новоутворення особистості в 

процесі навчання 

 компетентності 

особистісного 

самовдосконалення  

вміння орієнтуватися в освітньому просторі 

для вирішення завдань самотворення; вміння 

проектувати власну освітню траєкторію, 

управляти процесом самонавчання, самоосвіти 

 

Вважаємо, що нарощування дорослим вищеназваних навчальних 

компетентностей у навчальному процесі впливає на рівень розвитку його 

навчальної самоефективності. У той же час, А. Бандура підкреслює, що 

самоефективність «дбає не про навички (компетенції) які людина має, а, про те, 

що можна зробити з тими навичками, якими вона володіє» [337, с.391].  
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Таким чином, навчальні компетентності є передумовою навчальної 

самоефективності і складають навчальний досвід особистості. Вони є також 

результатом навчальної діяльності і впливають на постановку нових цілей і 

задач саморозвитку суб’єкта навчання. Навчальна самоефективність дорослого 

– це психологічна готовність особистості до набуття нових або нарощування  

існуючих компетентностей (навчальних, професійних), а також вмінням 

застосовувати їх у самоосвіті для  вирішення задач життєдіяльності. 

 

Висновки до третього розділу  

 

1. Встановлено, що на сьогодні у психологічний науці існує суперечливість 

у визначенні вікових меж «дорослості» і «зрілості». Дорослість наступає не 

відразу, у якийсь певний період життя, тому точно визначити стадії розвитку 

дорослої людини дуже важко. Когнітивний розвиток дорослого відрізняється 

нерівномірністю. Включення дорослого у процес освіти є чинником оптимізації 

інтелектуального потенціалу і засобом попередження інволюційних процесів. 

2. На основі загальнотеоретичного аналізу з’ясовано, що детермінують  

потребу дорослих у навчанні соціальні та психологічні чинники, зокрема, 

соціальні: економічні умови, демографічна ситуація, науково-технічний 

прогрес,  інтеграційні процеси у суспільстві, розширення полікультурного 

середовища тощо;  психологічні: рівень розвитку професійної самосвідомості, 

система мотивів серед яких провідними є мотиви професійних досягнень, 

професійної самореалізації та внутрішньо особистісні протиріччя. 

3. Утруднюють процес навчання дорослих психологічні бар'єри (невирішені 

протиріччя, упереджені судження, психологічні кризи, стагнації, професійні 

деформації тощо), які призводять до відчуження  від нового знання і досвіду. 

Проблема ефективності навчання дорослих пов’язана, у першу чергу, з 

подоланням психологічних бар'єрів. 

4. Виділені категорій дорослих (студенти, педагоги, працівники підприємств 

та бізнес структур, безробітні, літні люди), що склали вибірку дослідження та 
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здійснена їх соціально-психологічна характеристика. Встановлено, що 

незважаючи на значну кількість наукових праць впливу самоефективності на 

життєдіяльність визначених категорій дорослих, проблема навчальної 

самоефективності на сьогодні не знайшла достатнього відображення у роботах 

дослідників. 

5. Науково-теоретичне осмислення поняття «навчальна самоефективність 

дорослого» дозволяє визначити його як конструкт самосвідомості, який 

характеризується суб’єктивним очікуванням ефективності навчальних дій, 

прагненням суб’єкта до самозмінення через навчання (освіту), констатує якісні 

особистісні зміни, що відбулися в процесі навчання. Вважаємо, що завдяки 

навчальній самоефективності  людина стає суб’єктом власного розвитку, що 

здатна ефективно застосовувати навчальні компетентності для розв’язання 

особистісних та професійних  задач.  

6. Навчальна самоефективність дорослого відрізняється від навчальної 

самоефективності дитини, а саме дорослий як суб’єкт навчання: 1)  володіє 

широким набором цільових задач: професійно-практичних, навчально-

практичних, теоретичних, власних навчальних та ін; 2) здійснює 

самоуправління навчальною діяльністю та суб’єктивне визначення 

навчальних цілей; 3) володіє широким репертуаром навчальних дій та 

компетентностей, має сформовану структуру навчальної діяльності, знання 

чому навчатися і як; 4) навчальна діяльність дорослого самодетермінована; 

5)   у професійній сфері на навчальну самоефективність впливають 

професійні деформації, стагнації, що знижують потребу у самоосвіті, 

самовдосконаленні; 6) з віком знижується динаміка перебігу когнітивних та 

емоційних процесів; 8) навчальна самоефективність дорослого має два види: 

в освоєнні нового та у підвищенні набутої майстерності. 

7. Навчальна самоефективність дорослого виявляється у таких 

компетентностях: компетентності, що пов’язані з навчальним цілепокладанням 

(здатність до диференціації цілей навчання;  трансформації професійних, 

життєвих цілей у цілі навчальної діяльності;  вміння конкретизувати навчальну 
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мету відповідно до набутого суб’єктом досвіду;  здатність до продукування 

цілей власного розвитку та вміння знаходити засоби, навчальний зміст для їх 

реалізації); 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);  управлінням інформацією 

(вміння знаходити, переробляти, здійснювати критичний аналіз навчальної 

інформації; вміння працювати з цифровими  носіями, комп’ютерна грамотність;  

вміння працювати з іноземними джерелами); 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); самоаналізу 

навчальної діяльності та її результату (вміння здійснювати рефлексивний 

контроль власної навчальної діяльності; вміння оцінювати новоутворення 

особистості в процесі навчання); особистісного самовдосконалення (вміння 

орієнтуватися в освітньому просторі для вирішення завдань самотворення; 

вміння проектувати власну освітню траєкторію, управляти процесом 

самонавчання, самоосвіти).  
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РОЗДІЛ 4 

ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ НАВЧАЛЬНОЇ 

САМОЕФЕКТИВНОСТІ ДОРОСЛИХ 

У четвертому розділі розкрито мету, завдання, принципи, етапи, 

процедурно-методичне забезпечення  емпіричного дослідження навчальної 

самоефективності різних категорій дорослих, обґрунтовано психодіагностичний 

інструментарій дослідження. Здійснений аналіз уявлень дорослих щодо власної 

навчальної успішності. 

      

       4.1. Загальні принципи, зміст та програма емпіричного дослідження 

 

Аналіз наукових джерел показав, що незважаючи на значну кількість 

досліджень впливу самоефективності на успішність життєдіяльності індивіда, 

питання навчальної самоефективності на сьогодні не знайшли достатнього 

відображення у роботах науковців. При цьому, ще й досі обмаль емпіричних 

досліджень, які б вивчали цей феномен в контексті освіти дорослих. Проте, в 

умовах впровадження системи неперервної освіти, ця проблема є особливо 

значущою для суспільства. 

З огляду на вищезазначене, ми ставили за мету емпірично дослідити 

особливості навчальної самоефективності дорослих,    визначити соціальні та 

психологічні чинники, що її детермінують; вікові особливості та рівні розвитку. 

В основу емпіричного дослідження навчальної самоефективності 

дорослого покладені принципи: 

– принцип репрезентативності об’єкту дослідження з метою забезпечення 

можливості поширення експериментальних результатів на великі вибірки; 

– принцип валідності – обґрунтованості ступеня співвіднесення 

експериментальних процедур як з базовими теоретичними поняттями, 

предметом дослідження, так і з експериментальними даними, отриманими 

іншими дослідниками, що дає можливість вважати отримані 

експериментальні результати і висновки достовірними; 
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– принцип інваріативності результату експериментального дослідження 

психіки, що обумовлює відносно стійкий зв’язок між експериментальним 

впливом і певною відповіддю (реакцією) об’єкту дослідження, задає 

принципову відтворюваність результатів дослідження; 

– принцип ізоморфізму, що обумовлює існування співвідношення між 

зовнішністю, предметно-практичною і внутрішньою психічною 

діяльністю, і дозволяє поряд з об’єктивним вивченням зовнішніх факторів 

отримати об’єктивну інформацію про внутрішні, суб’єктивні фактори – 

властивості психіки суб’єкта [181, с.40 –41]. 

Програма констатувального етапу експерименту розроблена відповідно 

до мети та завдань дослідження. Для досягнення поставленої мети та рішення 

дослідницьких задач  нами було проведено дослідження  різних категорій 

дорослих, що проходять навчання в умовах формальної і неформальної освіти.  

Емпіричне дослідження здійснювалося впродовж 2014 – 2018 рр. на базі 

Дніпропетровського  державного університету внутрішніх справ, Дніпровської 

академії неперервної освіти Дніпровської 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». 

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

факультету Дніпропетровського  державного університету внутрішніх справ 

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

академії неперервної освіти Дніпропетровської 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 – безробітні Державних 

центрів зайнятості м.  Дніпра різних вікових категорій та терміну перебування 

на обліку; 82 особи – слухачі університету третього віку (УТВ) Університету 

імені А. Нобеля у віці від 60 до 78 років.  
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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). 

Програма емпіричного дослідження включала наступні етапи:  

1. Вибір методів та психодіагностичних методик відповідно до гіпотези і 

завдань дослідження, робочої структурно-функціональної моделі.  

2. Розробка необхідного психологічного інструментарію.  

3. Проведення діагностики за допомогою обраних методів та методик.  

4. Кількісний та якісний аналіз результатів психодіагностичного 

дослідження.  

5. Уточнення структурно-функціональної моделі навчальної 

самоефективності дорослого. 

6. Визначення рівнів розвитку навчальної самоефективності дорослого та 

побудова на основі отриманих емпіричних даних профілів НСЕ різних 

категорій дорослих.  

7. Розробка психолого-педагогічної технології розвитку навчальної 

самоефективності дорослого та її теоретико-методологічне 

обґрунтування.  

8. Проведення формувального експерименту, впровадження та перевірка 

ефективності  психолого-педагогічної технології  розвитку навчальної 

самоефективності дорослого.  

9. Математично-статистична обробка емпіричних даних, узагальнення 

результатів дослідження та формулювання висновків.  

Проведення діагностичних процедур відбувалося  у три етапи. На 

першому етапі досліджувалися психологічні компоненти навчальної 

самоефективності  різних категорій дорослих за допомогою різних методів, а 

саме:  опитування вивчалися уявлення дорослих щодо власної навчальної 
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успішності, чинники, що її обумовлюють; тестування (методика дослідження 

суб’єктивно значущих подій у психологічному часі особистості) – ставлення 

дорослих до освітніх подій у минулому, теперішньому і майбутньому; контент-

аналізу есе – вміння дорослих здійснювати рефлексію результатів навчання та 

готовність констатувати психологічні новоутворення та самозміни. 

На другому етапі дослідження за відсутністю діагностичного 

інструментарію вимірювання рівня навчальної самоефективності дорослого 

було розроблено і проведено психометричну перевірку авторського 

опитувальника та  визначено вікові особливості навчальної самоефективності 

дорослих. 

На третьому етапі дослідження вивчався рівень навчальної 

самоефективності та її показників у досліджуваних категоріях дорослих.  

Статистичну обробку даних і графічну презентацію результатів здійснено 

з використанням комп’ютерного пакету статистичних програм STATISTICA 8.0  

Дизайн констатувального дослідження представлено у таблиці 4.1. 

            Таблиця 4.1 

Дизайн констатувального дослідження 

Етапи 

дослідження 

Мета дослідження Методики  та методи 

дослідження 

Перший  1.1. Дослідження уявлень 

дорослих щодо власної 

навчальної успішності, 

соціальних та психологічних 

детермінант, бар’єрів, що на 

неї впливають 

 

Авторська анкета 

1.2. Дослідження ставлення 

дорослих до освіти  

Методика дослідження 

суб’єктивно значущих подій у 

психологічному часі 

особистості (Є. І. Головаха, 

О. О. Кроник ) 

1.3. Дослідження розвитку 

навчальної рефлексії 

 

Контент-аналіз есе 
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    Продовження табл.4.1 

Другий  2.1. Психометрична перевірка 

авторського опитувальника та  

уточнення  структурно-

функціональної моделі 

навчальної самоефективності 

дорослого 

Методика  визначення 

мотивації успіху або 

запобігання невдачі  

(А. А.  Реана). 

Методика «Навчальної 

самоефективності студента» 

(І. І. Сняданко). 

Шкала загальної 

самоефективності особистості 

(Р. Шварцер, М. Єрусалем в 

адаптації В. Г. Ромека). 

Тест «Впевненість у собі» 

(В. Г. Ромек). 

Опитувальник самоорганізації 

діяльності (Н.  Фішера, 

М.   Бонда в адаптаціїї 

О. Ю. Мандрикової). 

2.2.Дослідження вікової 

динаміка навчальної 

самоефективності дорослих 

Дисперсійний аналіз   

Третій Вивчення рівня навчальної 

самоефективності 

досліджуваних категорій 

дорослих. 

Авторський опитувальник  

«Навчальна самоефективність 

дорослого» 

 

Наведемо стислу характеристику обраних нами методик. 

Шкала загальної самоефективності (ШЗСЕ) розроблена німецькими 

вченими Р.  Шварцер, М. Ерусалемом у 1961 році та адаптована у 1996 році 

російським науковцем В. Ромеком.  

 Досліджуваним пропонують оцінити 10 тверджень за 4 бальною шкалою. 

Максимальний бал за тестом дорівнює 4 балам. Загальний результат 40 балів - 

100%. Середній рівень самоефективності присвоюється випробуваним, сума 

балів яких знаходиться в інтервалі від 27 до 35 балів. Відповідно, 

випробуваним які мають показники 35 балів і вище відповідає високий рівень 
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загальної самоефективності, результатам менше 27 балів відповідає низький 

рівень загальної самоефективності. 

Тест «Впевненості у собі»  запропонований  В. Г. Ромеком у 1997 році  

для вимірювання  впевненості особистості, що трактується як узагальнене 

позитивне когнітивно-емоційне ставлення до власних навичок.Тест містить 30 

тверджень, на кожне з яких випробовуваний повинен відповісти, вибравши 

одну з трьох запропонованих альтернатив (вірно, важко визначитися, невірно). 

Тест має  три шкали: шкала 1 – впевненість у собі – невпевненість у собі; шкала 

2 –  соціальна сміливість – боязкість, сором'язливість; шкала 3 – ініціатива в 

соціальних контактах – пасивність. 

Обробка результатів. Якщо всі відповіді збігаються з ключем, то 

сумарний „сирий” бал може дорівнювати 30 балів. Бали переводяться у стени. 

Високі оцінки за шкалою впевненість у собі – невпевненість у собі (8–10 стенів) 

– свідчать про виражену у випробуваного здатність до прийняття рішень у 

складних ситуаціях, контролі власних дій та їх результатів. 

Шкала 2 – соціальна сміливість – боязкість, сором'язливість стосується 

переважно емоційних процесів, що супроводжують вибір тієї чи іншої 

альтернативи поведінки і виникаючих при оцінці власних навичок і здібностей. 

Позитивні емоції, які супроводжують процес вибору певної альтернативи, 

представлені в показниках тесту 8–10 стенів є високими. Високі значення (8–10 

стенів) за шкалою 3 – ініціатива в соціальних контактах – пасивність 

характеризують випробуваного як ініціативного і заповзятливого у соціальних 

взаємодіях, здатного запропонувати власний спосіб вирішення проблемної 

ситуації, зацікавленого у результативній взаємодії з людьми. 

Методика  визначення мотивації успіху або запобігання невдачі  (МУН) 

А. А. Реана  призначена для вимірювання домінуючого мотиву серед двох: 

прагнення до успіху або  страх невдачі. Мотив прагнення до успіху виявляється 

у потребі долати перешкоди, домагатися високих показників у праці, 

самовдосконалюватися, змагатися з іншими й випереджати їх, реалізовувати 

власні таланти, і тим самим, підвищувати самоповагу та самоефективність у 
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навчальній діяльності.  Мотив уникнення невдачі пов’язаний з негативними 

очікуваннями. Він знижує активність людини, яка боїться осудження, 

покарання, невдачі. Починаючи справу, людина вже заздалегідь думає про 

шляхи уникнення невдачі, а не про способи досягнення успіху.  

    Опитувальник складається з 20 тверджень, на які досліджуваний 

повинен відповісти «так» чи «ні». Кожна відповідь, що співпадає з ключем, 

визначається в 1 бал. При обробці результатів визначається загальний сумарний 

показник. Якщо кількість набраних балів від 1 до 7, то діагностується мотивація 

на невдачу (боязнь невдачі), від 14 до 20 – мотивація  на успіх (надія на успіх). 

Якщо кількість набраних балів від 8 до 13, то мотиваційний полюс яскраво не 

виражений. При цьому якщо кількість балів 8, 9, є певна тенденція метизації на 

невдачу, а якщо кількість балів 12, 13, є певна тенденція мотивації на успіх. 

Опитувальник самоорганізації діяльності (ОСД) Н. Фішера, М. Бонда в 

адаптації Мандрикової О. Ю. орієнтований на діагностику сформованості 

навичок самоорганізації діяльності, виміряє особисту структуру часу, його 

психологічні кореляти. Під структурою часу Н. Фішером і М. Бондом 

розумілася ступінь, в якій індивіди сприймають використання свого часу як 

структурованого і цілеспрямованого. Опитувальник відображає ступінь 

самоорганізації і саморегуляції діяльності за допомогою структурування 

особистого часу, побудови планів, визначення мети. 

В адаптованій версії опитувальник складається з 25 тверджень та 6 шкал: 

1. Шкала «Планомірність» вимірює ступінь залученість суб'єкта в щоденне 

планування за певними принципами.  

2. Шкала «Цілеспрямованість» вимірює здатність суб'єкта сконцентруватися на 

цілі.  

3. Шкала  «Наполегливість» вимірює схильність суб'єкта до прикладання 

вольових зусиль для завершення розпочатої справи і впорядкування активності. 

4. Шкала «Фіксація» вимірює схильність суб'єкта до фіксації на заздалегідь 

запланованої структурі організації подій у часі, його прихильність до чітких 

розкладів, ригідність щодо планування. 
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5. Шкала «Самоорганізація» вимірює схильність суб'єкта до використання 

зовнішніх засобів організації діяльності. 6. Шкала «Орієнтація на теперішнє» 

вимірює орієнтацію на сьогодення. 

          Загальний бал за шкалами вказує на здатність індивіда здійснювати 

структурований підхід до організації власного часу. 

Досліджуваним пропонується за 7-ми бальною шкалою оцінити 

твердження.  

Обробка результатів. В опитувальнику є нормативні показники для 

чоловіків і жінок, що дають можливість співставити отримані результати та 

зробити відповідні висновки, щодо високих або низьких значеннях за шкалами. 

   Методика «Навчальної самоефективності студента» І. І. Сняданко. 

запропонована для оцінки загального рівня навчальної самоефективності 

студента та її показників. Опитуваним пропонують оцінити 16 тверджень за 10 

бальною шкалою.  Методика включає 5 шкал:  

1. Шкала «Впевненість у собі, своїх здібностях до навчання»: дає 

можливість виявити рівень впевненості студента щодо вміння знаходити 

необхідну інформацію для навчання, розуміти і запам’ятовувати навчальний 

матеріал, упевнено говорити з викладачем під час складання іспитів, 

лабораторних робіт, свідчить про наявність наукових інтересів. 

2. Шкала «Наполегливість та цілеспрямованість у навчанні»: дає 

можливість виявити рівень впевненості студента у своїй здатності бути 

дисциплінованим, самостійним у навчанні, прагнути знати більше. 

3. Шкала «Впевненість у своїх знаннях з іноземних мов та вміннях писати 

гранти»: дає можливість виявити рівень володіння студентом іноземними 

мовами,  вміння шукати і писати програми на отримання грантів для навчання.  

4. Шкала «Записування та запам’ятовування навчальної інформації»: дає 

можливість виявити рівень впевненості студента швидко записувати, розуміти 

та запам’ятовувати навчальний матеріал. 

5. Загальна шкала: включає бали за всіма шкалами, визначає рівень 

розвитку НСЕ студента. 
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Методика дослідження суб’єктивно значущих подій у психологічному часі 

особистості (Є. І. Головаха, О. О. Кроник  модифікована нами відповідно до 

завдань дослідження). Досліджуваним пропонують проаналізувати події життя 

від народження до очікуваної тривалості життя (події у минулому,  у 

теперішньому та у майбутньому), здійснити аналіз подій по шкалі «приємна-

нейтральна-неприємна», а також оцінити в балах  від -10 до 10. 

Обробка результатів. Визначається кількісний показник подій за 

визначеними респондентами сферами життєдіяльності (наприклад: освіта, 

робота, родина, кохання, дружба, матеріальні надбання, втрати тощо). За 

частотою згадувань та оцінкою події ранжувалися. Робився висновок, щодо 

значущості визначених подій у минулому, теперішньому і майбутньому 

респондента. 

 

4.2. Дослідження структурних компонентів навчальної 

самоефективності   різних категорій дорослих  

 

4.2.1. Дослідження структурних компонентів навчальної  

самоефективності студентів-заочників 

 

Відповідно до побудованої нами структурно-функціональної моделі НСЕ 

дорослих, що містить наступні компоненти: смисловий, оціночний, 

мотиваційний, цільовий та прогностичний було проведено дослідження 

студентів-заочників. 

Вивчення думки студентів-заочників щодо життєвих смислів  отримання 

освіти показало, що смисли, які вони виділяють, можна поділити на п’ять 

категорій: 1) діяльнісні;  2) прагматичні; 3) особистісні; 4) соціальні; 5) 

інформаційні.  

Аналіз життєвих смислів навчання студентів-заочників можна 

представити у вигляді діаграми (рис. 4.1.) 
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Рис.4.1. Діаграма життєвих смислів студентів- заочників, щодо отримання 

освіти  (% від загальної кількості смислів). 

Діаграма свідчить, що найбільше значення  студент-заочники  надають  

діяльнісним (33,48 %) і прагматичними  (25,87 %) смислам, менше –  

особистісним (21,94 %), соціальним (13,51 %)  та інформаційним (5,19 %). 

Кожний студент-заочник, як правило, визначав декілька смислів, які 

можна поділити на категорії і підкатегорії. Категорії та підкатегорії життєвих 

смислів освіти студентів-заочників представлені у таблиці 4.2 

                   Таблиця 4.2 

Діяльнісні та прагматичні смисли  отримання освіти у ЗВО 

Категорії 

життєвих 

смислів 

освіти 

Підкатегорії 

життєвих 

смислів  освіти 

Приклади життєвих смислів 

отримання освіти 

Кількість 

студентів-

заочників 

у % 

діяльнісні 

 

професійні отримати знання, вміння з фаху, 

навчитися застосовувати їх на 

практиці, стати кваліфікованим 

спеціалістом, професіоналом, 

отримати професію 

91,81 

прагматичні отримання 

документу, що 

підтверджує 

освіту 

отримати диплом про освіту 44,03 

працевлаштува

ння 

знайти роботу своєї мрії 29,09 

матеріальні досягти бажаного рівня життя, 

мати гідну оплату праці  

21,36 

Як свідчать результати таблиці, серед діяльнісних смислів отримання 

освіти студенти-заочники виділяють професійні смисли (91,81 %) – оволодіння 

професійними знаннями, професійно-важливими якостями та 

33,48% 

25,87% 

21,94% 

13,51% 
5,19% 

діяльнісні 

прагматичні 

особистісні 

соціальні 

інформаційні 
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компетентностями, що сприяють становленню майбутнього професіоналу. Слід 

відзначити, що наявність у майбутнього фахівця певних професійних 

компетентностей є необхідною умовою для працевлаштування та професійної 

самореалізації, тому розташування діяльнісних смислів на першому місці серед 

ієрархії смислів навчання є закономірним. Друге місце у студентів-заочників 

займають прагматичні смисли – отримання диплому (44,03 %), успішного 

працевлаштування (22,72 %), матеріального достатку (21,36 %). Приділення 

уваги прагматичним смислам цілком зрозуміло: більшість студентів-заочників 

вважають, що наявність диплому може допомогти їм отримати роботу своєї 

мрії і досягти бажаного рівня життя. 

На третьому місці знаходяться особистісні смисли: розвивальні (48,63 %), 

емоційні (18,2 %), самореалізації (11,0 %), самовдосконалення (9,10 %) та ін. 

(таб.4.3). Визначені опитуваними особистісні смисли навчання у ЗВО вказують 

на прагнення певної  частини студентів-заочників краще пізнати себе, 

розвинути власні здібності, особистісні якості для самореалізації у професійній 

та в інших сферах життєдіяльності. 

          Таблиця 4.3 

Особистісні смисли отримання освіти у ЗВО 

Категорії 

життєвих 

смислів освіти 

Підкатегорії 

життєвих 

смислів  освіти 

Приклади життєвих смислів 

отримання освіти 

Кількість 

студентів-

заочників у % 

особистісні розвивальні розвинути власні здібності, 

компетентності, творчий 

потенціал, розширити 

світогляд, сферу власних 

знань, інтелектуальний 

розвиток 

48,63 

емоційні отримати задоволення від 

навчання   

18,2 

самореалізації розкрити свій потенціал для 

самореалізації у різних 

сферах життя  

11,0 

самовдоскона-

лення 

досягти власного ідеалу, 

отримати знання для 

самовдосконалення 

9,10 
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     Продовження табл. 4.3 

 

самопізнання розуміти себе, власні 

можливості, свій потенціал 

8,20 

цільові досягти визначених цілей, 

реалізувати свою мету у 

житті 

5,5 

самооціночні підвищити впевненість у 

власних знаннях, підвищить 

самооцінку 

3,66 

духовні стати духовно багатою 

особистістю 

1,82 

Четверте місце зайняли соціальні смисли: кар’єрні, статусні (18,63 %), 

соціалізації (11,81 %), громадські (11,0 %), сімейні (9,09 %), комунікативні 

(8,18 %), соціального визнання (5,5 %) тощо (таб.4.4).    

           Таблиця 4.4 

Соціальні та інформаційні смисли  отримання освіти у ЗВО 

Категорії 

життєвих 

смислів освіти 

Підкатегорії 

життєвих 

смислів освіти 

Приклади життєвих смислів 

отримання освіти 

Кількість 

студентів-

заочників у % 

соціальні 

(соціально-

статусні) 

кар’єрні,  

статусні 

зробити кар’єру, стати 

керівником 

18,63 

соціалізації вміти правильно поводитися  

у суспільстві, вміти 

пристосуватися до життєвих 

ситуацій 

11,81 

громадські бути корисним для 

суспільства 

11,0 

сімейні створити сім’ю,  вміти 

правильно виховувати 

дітей, забезпечити 

благополуччя близьких 

9,17 

 комунікативні краще розуміти і  

взаємодіяти з людьми, 

розширити коло 

спілкування 

8,20 

культурні підвищити культурний 

рівень 

5,5 

інформаційні інформаційні отримати корисну 

інформацію, накопичувати 

знання для майбутнього  

20,45 
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Бажання бути адаптованим у суспільстві, корисним для нього, створити 

родину також важливі для молоді. Освіта сприяє успішній соціалізації молодої 

людини. У той же час, наявність кар’єрних смислів вказує на бажання частини 

студентів-заочників не тільки успішно адаптуватися у суспільстві, але й мати 

певний соціальний статус. 

На останньому місці у студентів-заочників знаходяться інформаційні 

смисли  освіти (20,45 %) – отримати корисну інформацію, накопичувати знання 

для майбутнього. Вважаємо, що потреба у новій інформації, без розуміння її 

застосування, вказує скоріше на недостатню усвідомленість опитаними 

життєвого сенсу  навчання у ЗВО. 

Зрозуміло, що ми описуємо узагальнені  життєві смисли освіти характерні 

для студентів-заочників, кожний індивід має властиві саме йому індивідуальні 

смисли та їх ієрархію. Однак, виділення домінуючих смислів освіти дає 

можливість визначити психологічну готовність студентів-заочників до 

особистісного прийняття майбутніх навчальних цілей. Усвідомленість 

життєвих смислів освіти, здатність до їх диференціації впливають на процеси 

цілепокладання та «довизначення» навчальних завдань. 

Самооцінка власної навчальної успішності є важливим компонентом 

моделі навчальної самоефективності. У процесі опитування вивчався характер і 

особливості самооцінки студентів-заочників; критерії, на які вони орієнтуються 

при оцінці власної навчальної успішності або неуспішності.  

Згідно результатів опитування, лише 34,55 % респондентів впевнені у 

власній навчальній успішності (ефективності), 53,18 % –  не змогли 

визначитися; 12,27 % – надали негативну відповідь.  Тобто, майже 65,45 % 

респондентів не відчувають себе успішними у навчальній діяльності. Слід 

зазначити, що впевненість або невпевненість у власній навчальній успішності 

спонукає особистість  до прийняття рішення стосовно майбутніх навчальних 

дій. 

Для вивчення критеріїв самооцінки навчальної успішності (ефективності), 

ми запропонували студентам-заочникам надати відповіді щодо визначення 
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поняття «власна навчальна успішність (ефективність)». Згідно результатів 

опитування, студенти-заочники поняття «навчальна успішність (ефективність) 

особистості» трактують як уміння: отримувати високі бали за навчання 

(46,36 %), вчасно виконувати навчальні завдання (23,18 %), активно засвоювати 

навчальний матеріал (10,9 %); успішно здавати сесію (6,81 %); реалізацію 

власного потенціалу, високий рівень розвитку інтелектуальних здібностей 

(6,36 %);  уміння самостійно і якісно вчитися (6,36 %) тощо. Отже,  для 

більшості студентів-заочників (53,17 %) характерні зовнішні показники 

самооцінки навчальної успішності: високі бали за навчання,  здача сесії та 

статус у групі. Це зрозуміло, сама система сьогоднішнього оцінювання у ЗВО 

орієнтує студентів на зовнішні показники. Академічно успішними вважаються 

студенти, які мають високі бали за навчальними дисциплінами, посідають 

призові місця на різних конкурсах, олімпіадах тощо.  Однак, майже половина 

опитаних (46,83 %) відзначили внутрішні критерії самооцінки навчальної 

успішності (ефективності) –  це особистісні якості та навчальні компетентності. 

Аналіз відповідей студентів щодо особистісних якостей, які забезпечують 

навчальну успішність (ефективність) особистості, дав можливість поділили їх 

на 6 груп: мотиваційно-цільові, емоційно-вольові, поведінкові, інтелектуальні 

та  комунікативні (таб.4.5).         

             Таблиця 4.5 

Уявлення студентів про особистісні якості, що забезпечують їх 

навчальну  успішність (ефективність)  

Назви груп 

якостей 

Якості Кількість 

студентів-

заочників у % 

мотиваційно-

цільові 

цілеспрямованість 45,0 

інтерес до навчання 26,81 

 

 

емоційно-вольові 

наполегливість, терпіння 23,18 

оптимізм 12,27 

самоконтроль  та вміння працювати 

над собою 

11,81 

вміння долати труднощі 11,36 
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 Продовження табл. 4.5 

поведінкові активність 26,36 

відповідальність 25,9 

впевненість у собі 15,45 

працелюбство, старанність 11,36 

інтелектуальні  логічне мислення 15,45 

гарна пам'ять 12,27 

уважність 12,27 

творчість, нестандартне мислення 10,9 

здатність до самоаналізу 4,09 

комунікативні вміння  взаємодіяти зі студентами 12,27 

доброзичливі стосунки з викладачами  11,81 

З огляду на таблицю можна констатувати, що найбільше значення  серед 

особистісних якостей, які забезпечують навчальну успішність (ефективність), 

студенти-заочники приділяють поведінковим, емоційно-вольовим та 

мотиваційно-цільовим якостям. Менше уваги надають інтелектуальним  та 

комунікативним якостям. 

Незначна кількість опитаних (4,09 %), пов’язують навчальну успішність 

із здатністю до самоаналізу (рефлексії). Вважаємо, недооцінка ролі самоаналізу 

(рефлексії) є проблемою сучасної системи освіти. Уміння здійснювати 

особистісну рефлексію (аналізувати та оцінювати власні навчальні дії, отримані 

навчальні результати) сприяє розвитку критичного мислення, умінню приймати 

самостійно рішення, адекватно оцінювати себе та свої досягнення,  що важливо 

у різних сферах життєдіяльності людини. 

За відповідями студентів-заочників забезпечують навчальну успішність 

(ефективність) такі навчальні компетентності (таб.4.6).    

                  Таблиця 4.6 

Уявлення студентів-заочників про навчальні компетентності, що 

забезпечують навчальну  успішність  

№ 

з\п 

Зміст навчальних компетентностей Кількість 

студентів-

заочників у % 

1. якісні знання 42,27 
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     Продовження табл. 4.6 

2. вміння орієнтуватися у навчальному матеріалі, 

аналізувати та робити висновки 

21,45 

3. володіння комп’ютерними програмами та вміння 

працювати в Інтернеті 

9,17 

4. вміння ефективно розподіляти час на навчальну 

діяльність 

9,17 

5. вміння застосовувати знання на практиці 7,27 

Студенти-заочники  вважають, що навчальна успішність залежить від 

якості засвоєних знань (42,27 %), уміння орієнтуватися у навчальному 

матеріалі, аналізувати та робити висновки (21,45 %), володіння комп’ютерними 

програмами (9,17 %), уміння ефективно розподіляти час на навчальну 

діяльність (9,17 %), уміння застосовувати знання на практиці (7,27 %). 

Для більш детального вивчення самооцінки навчальних компетентностей, 

ми запропонували  студентам-заочникам  оцінити виділені нами  навчальні 

компетентності за п’ятибальною шкалою. Оцінка студентами-заочниками  

розвитку власних навчальних компетентностей за п’ятибальною шкалою 

представлена у таблиці 4.7 

    Таблиця 4.7 

Оцінка студентами розвитку власних навчальних компетентностей 

Назва навчальних 

компетентностей 

Дескриптори їх проявів Середня 

оцінка 

компетентності, 

що відносяться 

до управління 

інформацією 

вміння працювати  з  цифровими  носіями, 

комп’ютерна грамотність 

4,15 

вміння знаходити, систематизувати, 

здійснювати критичний аналіз  навчальної 

інформації 

4,12 

компетентності, 

що відносяться 

до 

самоуправління 

навчальною  

діяльністю 

здатність до ефективного самокерування 

навчальним процесом: управляти часом, 

продуктивно використовувати зовнішні та 

внутрішні ресурси 

3,75 

вміння застосовувати навчальний та 

життєвий досвід для рішення учбово-

професійних задач 

3,51 
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Відповідно до таблиці, студенти-заочники  позитивно оцінюють уміння 

працювати з цифровими носіями, комп’ютерну грамотність (4,15 балів), вміння 

знаходити, систематизувати, здійснювати критичний аналіз навчальної 

інформації (4,12 балів). Низькі бали опитувані надають здатності ефективно 

керувати навчальним процесом: управляти часом, продуктивно 

використовувати зовнішні і внутрішні ресурси (3,75 балів); умінню 

застосовувати навчальний і життєвий досвід для рішення учбово-професійних 

задач (3,51 балів).  

На наш погляд, уміння орієнтуватися в освітньому просторі, володіти 

інформацією щодо можливості задоволення власних освітніх потреб є 

значущою компетентністю, що сприяє навчальній самоефективності. 

Самооцінка студентами-заочниками уміння орієнтуватися в освітньому 

просторі за п’ятибальною шкалою представлена у таблиці 4.8. 

                   Таблиця 4.8 

Оцінка студентами-заочниками   вміння орієнтуватися  в освітньому 

просторі 

№ 

з/п 

Показники освітнього простору Середня 

оцінка 

1. володіння Інтернет-простором  для задоволення власних 

освітніх потреб 

4,62 

2. володіння інформацією, щодо вибору навчальних 

дисциплін (програм): 

-  у ЗВО, 

- у закладах неформальної освіти (тренінгових центрах, 

навчальних бізнес-центрах тощо) 

 

 

4,86 

 

3,09 

3. володіння інформацією, щодо задоволення власних 

освітніх потреб: 

- в Україні; 

- в країнах ЄС (світу) 

 

 

3,66 

2,06 

4. вміння знаходити консультантів, експертів для рішення 

задач власного розвитку (освіти) 

3,03 

Дані таблиці свідчать, що студенти-заочники  добре орієнтуються у 

навчальному просторі ЗВО та Інтернет-просторі, у той же час недостатньо 

володіють  інформацією щодо задоволення власних освітніх потреб в інших 

країнах ЄС (світу) – 2,06 бали. Середньо-низькими балами (3,03) студенти 
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оцінили  своє вміння знаходити консультантів, експертів для рішення задач 

власного розвитку (освіти) та володіння  інформацією для задоволення освітніх 

потреб у закладах неформальної освіти (3,09). На наш погляд, це пов’язано з 

небажанням частини респондентів приділяти увагу власному розвитку, тому 

опитані не цікавляться консультантами (експертами) і не мають потреби  у 

додатковій самоосвіті (тренінгових програмах, курсах тощо).   

Наявність успішного навчального досвіду  є важливою умовою 

навчальної самоефективності особистості. Самооцінка студентами-заочниками 

успішності власного навчального досвіду в закладах освіти показала, що 

38,63 % респондентів констатують наявність  успішного навчального досвіду  у 

ЗВО і школі,  26,81 % – тільки в школі  і 6,81 % – в інших навчальних закладах 

(крім ЗВО і школи); відсутній успішний навчальний досвід у 21,36 % опитаних, 

не змогли  визначитися з цим питанням 6,36 % респондентів. Отже, згідно 

отриманих результатів, 27,72 % студентів-заочників не оцінюють свій 

навчальний досвід як позитивний (рис 4.2.).  

 

Рис.4.2. Діаграма навчального досвіду студентів-заочників 

Досвід успіху є важливим джерелом для очікування майбутньої 

ефективності, вказує засновник концепції самоефективності А. Бандура. 

Позитивна оцінка досвіду сприяє підвищенню мотивації досягнення, готовності 

протистояти майбутнім труднощам у навчанні [18]. Особливе значення 

позитивному досвіду надає Ю. С. Швалб. На його думку, справжні механізми 

розвитку особистості знаходяться тільки в сфері досягнень [312].  

38,63% 

26,81% 

6,81% 

27,72% 

успішний  навчальний досвід у 

ЗВО і школі 

успішний навчальний досвід у 

школі 

успішний навчальний досвід в 

інших навчальних закладах 

відсутність  успішного 

навчального досвіду 
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Вважаємо, що відсутність успішного навчального досвіду частини 

респондентів стає бар’єром у розвитку навчальної самоефективності та 

формуванню потреби особистості у навчанні впродовж життя. 

Отже, згідно отриманих результатів, особливістю самооцінки навчальної  

успішності (ефективності) студентів-заочників є те, що вона не є прямим 

відображенням зовнішньої оцінки (академічної успішності, соціального 

визнання). Структура самооцінки, по-перше, частково включає зовнішні оцінки 

(викладача, інших студентів);  по-друге – містить внутрішні критерії: 

особистісні якості та навчальні компетентності.  

Вивчення бар’єрів, що перешкоджають навчальній успішності 

(ефективності) студентів-заочників, дав можливість виділити групи – зовнішні і 

внутрішні, об’єктивні і суб’єктивні. До внутрішніх психологічних  бар’єрів  

студенти-заочників віднесли: лінощі (30,9 %), відсутність навчального інтересу 

(28,18 %), невпевненість у майбутньому працевлаштуванні (26,36 %), низьку 

навчальну мотивацію (26,36 %),  невпевненість у навчальних здібностях 

(24,1 %),  присутність хибних, помилкових суджень (наприклад: «не має 

значення як ти навчаєшся, головне отримати диплом», «навіщо гарно вчитися, 

якщо диплом не гарантує працевлаштування») (12,72 %), погане самопочуття, 

тривожність, негативний настрій (8,18 %), проблеми з пам'яттю, неуважність 

(6,81 %), залежність від Інтернету та комп’ютерних ігор (4,09 %) тощо. 

Серед зовнішніх бар’єрів, що впливають на навчальну  успішність 

(ефективність) студенти-заочників називають відсутність взаєморозуміння з 

деякими викладачами ЗВО (15,0 %), негативні взаємовідносини у навчальній 

групі (10,9 %),  відсутність соціальної підтримки оточуючих (10,45 %), 

жорсткий контроль з боку родини (6,81 %). 

 Найбільш поширеним серед студентів-заочників є бар’єр «недостатність 

часу» (40,0 %), який, на наш погляд, є частково об’єктивним і частково 

суб’єктивним. Як суб’єктивний психологічний бар’єр, він вказує на проблеми з 

самоорганізацією, невмінням раціонально розподіляти час; як об’єктивний – 
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свідчить про значну кількість можливих навантажень (навчальних, 

професійних, сімейних). 

Для подолання психологічних бар’єрів, які заважають навчальній 

успішності, опитані застосовують прийоми самоуправління навчальним 

процесом та саморегуляцію емоційного стану. Суб’єкт навчання, що вміє 

переконувати себе у здатності досягти навчального успіху, незалежно від 

виниклих труднощів і психологічних бар’єрів, здатний працювати значно 

більше і ефективніше, менше страждати від тривожності та невпевненості 

[381]. 

 Аналіз психологічних інструментів самомотивації та самопідтримки, за 

допомогою яких студенти здійснюють саморегуляцію емоційного стану у 

ситуаціях навчальної невизначеності, страху, тривоги  представлений у табл. 

4.9. 

    Таблиця 4.9 

Психологічні інструменти  самомотивації, самопідтримки, що 

застосовують студенти-заочники 

№ 

з\п 

Психологічні інструменти самопідтримки, 

самомотивації 

Кількість 

студентів-

заочників у % 

1. самопереконання, самопідбадьорення 88,63 

2. музика, творчість 72,0 

3. візуалізація («Я переможець  страху», «Я успішна 

людина») 

64,54 

4. приклади  з соціального оточення 60,45 

5. приклади героїв книг, фільмів   56,81 

6. назвіть інші 16,81 

  Значна кількість студентів-заочників (88,63 %) у ситуації невпевненості 

використовують прийоми самопереконання, самопідбадьорення, значно менше 

респондентів  (64,54 %) застосовують візуалізацію; орієнтуються на приклади 

соціального оточення  (60,45 %), на приклади героїв книг, фільмів  (56,81 %). 

Серед інших прийомів самопідтримки студентами-заочниками були названі: 

самоконтроль, зайняття спортом, спілкування з природою та тваринами. 
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Отримані результати показують, що студенти-заочники володіють незначним 

діапазоном психологічних прийомів самопідтримки та потребують його 

розширення. 

 Цільовий компонент моделі передбачає самостійну постановку учбових 

цілей та завдань саморозвитку. Згідно опитування, 26,36 %  респондентів 

визначили цілі власного розвитку, самовдосконалення, які, в основному, 

стосуються розвитку певних професійних компетентностей, досягненню 

результатів у спорті, мистецтві, власному бізнесі тощо. 73,64 % не змогли 

конкретизувати цілі саморозвитку, що, на наш погляд, вказує на формальне 

відношення значної частини студентів-заочників до власного розвитку. 

Серед соціальних чинників, що детермінують навчальну успішність 

(ефективність) студенти-заочники виділили: 1) особистісні якості викладача –  

вміння цікаво викладати навчальний матеріал, володіти  різними навчальними 

методами, позитивно відноситися до студентів, авторитетність, вміння 

заохочувати, підтримувати, коректно спілкуватися зі студентами, об’єктивно 

оцінювати їх навчальні досягнення  (60,90 %); 2) емоційну атмосферу у групі – 

відсутність конфліктів, ефективна взаємодопомога (23,18 %); 3) можливість 

вільного вибору освітніх форм і методів навчання (15,90 %); 4) комфортні 

навчальні умови –  добре обладнані аудиторій, наявність достатньої кількості 

комп’ютерів, вільний Інтернет (15,9 %); 5) стимулюючі навчальні заходи: 

конкурси, олімпіади, рейтинги навчальних груп (4,3 %) тощо.  

Здатність студентів-заочників до рефлексії особистісних змін у процесі 

навчання вивчалася за допомогою контент-аналізу есе «Вплив навчання у 

закладі вищої освіти на розвиток професійної самосвідомості». Результати 

контент-аналізу представлено у таблиці 4.10. 

                      Таблиця 4.10 

Результати контент-аналізу есе студентів-заочників 

№ 

з\п 

Категорії  

контент-

аналізу 

Підкатегорії 

контент-

аналізу 

Одиниці аналізу (слово,  словосполучення) 

та частота згадувань у % 

1 пізнавальна   мислення володіння професійними поняттями  
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сфера 

 

(26,36 %), вільне висловлювання  своїх 

думок статосно навчальних ситуацій 

(15,45 %), критичність мислення (4,54 %),  

розширення світогляду (44,54%), 

системність у мислені (11,36 %) 

  пам’ять  збільшення  об’єму  пам’яті  (40,45 %) 

  мова формування професійної мови (35,34 %), 

покращення якості мови (26,36 %) 
 

    Продовження табл. 4.10 

2 мотиваційна 

сфера 

 підвищення інтересу до професії  (54,09 %), 

жага знань, навчання, любов до певних 

дисциплін  (1,36 %) 

3 знання та 

навчальні 

компетентно

-сті 

 збільшення багажу професійних знань з 

різних дисциплін (52,27 %); вміння 

аналізувати інформацію (34,09 %), 

практичні ситуації (23,63 %), структурувати 

інформацію (22,27 %); здатність 

розподіляти  час  (15,45 %), виконувати 

більший обсяг навчальних робіт (12,72 %),  

прогнозувати наслідки власних навчальних 

дій  (6,81 %) 

4 комунікатив-

на сфера 

 покращення навичок діалогу (25,9 %), 

вміння спілкуватися (9,17 %), взаємодіяти з 

викладачами (4,09 %) 

5 поведінкова 

сфера 

  підвищення активності (10,9 %) , 

відповідальності (35,34 %),  самостійності 

(12,27 %)  

6 емоційна 

сфера 

 керування власними емоціями (15,45 %), 

зменшення тривожності  (23,18 %), 

усвідомлення власних переживань  (4,09 %) 

7 Я-концепція  самооцінка підвищення впевненості у собі (27,72 %)  

самоставлен

ня 

зміна ставлення до себе як до професіонала 

(7,27 %) 

8 цільова 

сфера 

 готовність до нових навчальних цілей 

(1,36 %)  

Дані таблиці дозволяють констатувати, що студенти-заочники у процесі 

навчання найбільше уваги приділяють змінам: у мотиваційній сфері –  

підвищенню інтересу до професії (54,09 %); у пізнавальній сфері –  

розширенню світогляду (44,54 %), покращенню пам’яті (40,45 %),  формуванню 

професійної мови (35,34 %); в поведінковій – підвищенню відповідальності 
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(35,34 %);  у навчальних компетентностях – вмінню аналізувати інформацію, 

міркувати (34,09 %). Менше уваги опитані надають психологічним 

новоутворенням, які пов’язані з умінням прогнозувати, проектувати, 

моделювати наслідки подій (6,81 %), здатності усвідомлювати власні 

переживання, емоції (4,09 %), продукувати нові цілі власного розвитку (1,36 %), 

що є важливими характеристиками навчальної самоефективності.  

 Зрозуміло, ми узагальнили зміни, що визначила група досліджуваних. 

Контент-аналіз індивідуальних есе засвідчив, що кількість змін, у структурі  

професійної самосвідомості, які визначає  конкретний студент-заочник варіює 

від 2–3 до 18. За кількістю описаних студентами-заочниками змін можна 

виділити 4 групи з різним рівнем рефлексивності: 1) 2 –  3 зміни  (3,63 %) – 

дуже низький рівень рефлексії, 2)  4 –  6 змін (68,18 %) – низький рівень 

рефлексії,  3)  7 – 12 змін (25,45 %) – середній рівень рефлексії,  4) 13 – 18 змін 

(3,18 %) – високий рівень рефлексії. Отже, проведений контент-аналіз  

встановив, що 71,81 % студентів-заочників потребують розвитку рефлексивних 

вмінь. Вважаємо, здатність до рефлексії особистісних змін та психологічних 

новоутворень, що виникають у процесі навчання є необхідною умовою 

навчальної самоефективності суб’єктів навчання. 

Ціннісне ставлення студентів-заочників до освіти та готовність 

прогнозувати освітні події у майбутньому (прогностичний компонент моделі) 

досліджувалося за допомогою методики «Суб’єктивно значущі події у 

психологічному часі особистості», запропонованою Головахою Є. І., 

Кроник О.  О. [182] та модифікованою нами відповідно до завдань дослідження. 

Результати дослідження подано у таблиці 4.11. 

             Таблиця 4.11 

Рейтинг суб’єктивно значущих подій у психологічному часі 

студентів-заочників 
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п
си

х
о

л
о

г.
 

ч
ас

 

Події за сферами 

життєдіяльності 

студентів-

заочників 

Кількість 

студентів-

заочників, які  

визначають 

події у% р
ей

ти
н

г 

Коефіцієнт 

частоти 

згадувань 

подій 

р
ей

ти
н

г 

Середній 

бал оцінки 

значущості 

подій 

р
ей

ти
н

г 

м
и

н
у

л
е 

освіта 79,31 1 2,412 1 6,94 5 

робота 68,96 2 1,138 3 5,33 7 

сім’я 65,52 3 1,992 2 7,77 2 

кохання, дружба 37,93 4 0,448 5 6,84 6 

відпочинок 34,48 5 0,379 4 8,72 1 

матеріальні 

досягнення 

31,03 6 0,414 6 7,36 4 

переїзд 27,58 7 0,276 8 7,5 3 

    Продовження табл. 4.11 

 

здоров’я, 

хвороби 

27,58 7 0,379 7 6,84 6 

те
п

ер
іш

н
є 

освіта 93,10 1 1,827 1 7,29 4 

сім’я 55,17 2 0,793 3 7,29 4 

робота 41,37 3 1,07 2 7,95 2 

матеріальні 

досягнення 

27,58 4 0,310 5 7,22 5 

кохання, дружба 24,13 5 0,276 6 8,25 1 

переїзд 24,13 5 0,379 4 6,09 7 

відпочинок 20,68 6 0,276 6 7,42 3 

м
ай

б
у

тн
є 

освіта 82,75 1 1,103 2 7,31 6 

сім’я 58,62 2 1,241 1 8,5 4 

робота 55,17 3 0,552 3 8,27 5 

відпочинок 44,82 4 0,483 4 9,71 1 

переїзд 37,93 5 0,414 6 8,9 3 

матеріальні 

досягнення 

33,93 6 0,448 5 9,16 2 

Проведене ранжування значущих подій показало,  що події, пов’язані з 

освітою, на всіх етапах життєвого шляху студентів-заочників посідають перше 

місце за рейтингом. Серед освітніх подій опитані визначають вступ до вищого 

навчального закладу, складання іспитів, сесії, захист курсових, практики, 

перемоги у конкурсах тощо. Проте, за рейтингом емоційної значущості освітні 

події займають такі місця: 5– у минулому, 4 – у теперішньому, 6 – у 

майбутньому. При цьому слід зазначити, що процедура діагностування 

проводилася серед студентів заочної форми навчання, більшість з яких вже 
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працюють. Тому  для них, поряд з навчанням, важливого значення набувають 

інші сфери життєдіяльності (робота, сім’я тощо). 

Друге місці за рейтингом у минулому займають події, що пов’язані з 

роботою (перша робота, перша заробітна плата, звільнення з роботи, безробіття 

та інше). У теперішньому і майбутньому робочі події знаходяться на третій 

позиції рейтингу. За оцінкою емоційної впливовості на особистість, освітні 

події зайняли такі місця рейтингу: 7 – у минулому (середній бал 5,33), 2 – у 

теперішньому (середній бал 7,95),  5 – у майбутньому (середній бал 8,27).  

На третьому місці за рейтингом у минулому  знаходяться  сімейні події 

(одруження, народження дітей, взаємовідносини з батьками, родинні свята 

тощо), за  оцінкою емоційної впливовості на особистість  вони посідають друге 

місце. У теперішньому і майбутньому значення сім’ї для студентів-заочників 

зростає  (2 місце рейтингу). 

Події, пов’язані з коханням, дружбою, матеріальним достатком, 

відпочинком за кількістю згадувань досліджуваними знаходяться на нижчих 

сходинках рейтингу, а за оцінкою емоційної впливовості на особистість – 

перше місце. Це закономірно, адже визначені  події викликають сильні емоційні 

переживання (позитивні або негативні). 

Отже, подіям пов’язаним з освітою, студенти-заочники надають   

важливого значення як у минулому, теперішньому, так і у майбутньому. До 

освітніх подій у майбутньому студенти-заочники е відносять здачу сесію, 

закінчення навчання у ЗВО, захист та отримання диплому, реалізацію 

отриманих професійних знань та компетентностей на практиці. 6,78 % 

респондентів у майбутньому планують отримати  знання та компетентності з 

інших сфер життєдіяльності (наприклад, навчитися керувати машиною, 

отримати знання необхідні для підтримання здоров’я дітей,  пройти курси 

масажистів тощо) і лише 3,63 % респондентів після отримання диплому 

прагнуть продовжувати нарощувати набуті компетентності через додаткові 

тренінгові програми, курси для підвищення власного професіоналізму. Таким 

чином, серед значної частини опитаних не спостерігається прагнення до 
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прогнозування освітніх подій після закінчення навчання у ЗВО. Прогнозування 

освітніх подій у 89,59 % респондентів, в основному, пов’язано з отриманням 

диплому. 

Проведене дослідження студентів-заочники дозволило зробити ряд 

висновків: 

– майже чверть (20,45 %)  студентів-заочників недостатньо усвідомлюють 

життєві смисли навчання і отримання освіти у ЗВО; 

– більше половини опитаних (65,91 %) не відчувають себе успішними у 

навчанні і не оцінюють свій навчальний досвід як позитивний (27,72 %); 

– самооцінка студентами-заочниками власної навчальної успішності 

(ефективності) не є прямим відображенням зовнішньої оцінки 

(академічної успішності, соціального визнання). Структура самооцінки 

частково включає зовнішні оцінки (викладача, інших студентів), частково 

містить внутрішні критерії: особистісні якості та навчальні 

компетентності; 

– більше 70 % студентів-заочників потребують розвитку здатності до 

рефлексії, аналізу власних змін, що відбуваються в процесі навчання;  

– значна частина респондентів визначає труднощі з самоорганізацією 

навчальної діяльності: не вміння розподіляти час, самостійно визначати 

цілі (задачі) власного розвитку, продуктивно використовувати зовнішні та 

внутрішні ресурси, вільно орієнтуватися  в  освітньому просторі. У той же 

час, метою сучасної професійної освіти є формування у майбутніх 

фахівців навичок самоуправління власним професійним та особистісним 

розвитком, вміння здійснювати самоосвіту, визначати освітні потреби та 

бути психологічно готовими вчитися впродовж всього життя.  

Детермінують навчальну успішність (ефективність) студентів соціальні та 

психологічні чинники. 

Соціальні чинники:  

1. Висококваліфікований склад науково-педагогічних працівників, що 

орієнтовані на саморозвиток, самовдосконалення у професії.. 
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2. Позитивний мікроклімат  у навчальному закладі та студентській 

групі. У соціальних групах відбувається становлення особистості впродовж 

життя. Групи є носіями норм, цінностей, регулюють поведінку індивіда, 

впливають на продуктивність його діяльності. Навчальні групи, що мають 

позитивний мікроклімат та об’єднують високоефективних студентів сприяють 

розвитку навчальної самоефективності кожного члена групи. 

3. Комфортні навчальні умови, інформаційне та матеріально-технічне 

забезпечення навчального процесу – це  доступність до інформаційних джерел, 

технічних засобів, що сприяють ефективному самонавчанню.  

4. Можливість вільного вибору  форм і змісту  отримання вищої освіти. 

Приєднання України до Болонського процесу сприяло виникненню у закладах 

вищої освіти ситуації вільного вибору освітніх форм, програм навчання, 

можливості проектувати власну  освітню траєкторію, що сприяє ефективності у 

навчанні.  

5. Заходи, щодо стимулювання навчальної активності – конкурси, 

олімпіади, рейтинги тощо. 

Психологічні чинники: 1) особистісні якості:  цілеспрямованість, інтерес 

до навчання, активність, відповідальність, терпіння, впевненість та інші; 

2)  інтелектуальні здібності; 3) вміння самостійно вчитися. 

 

 4.2.2. Дослідження психологічних компонентів навчальної 

самоефективності  педагогів 

 

Дослідження проводилося серед педагогів області, що проходили 

навчання (перепідготовку) в Дніпровській академії неперервної освіти 

Дніпровської обласної ради.  

Опитування вчителів області щодо життєвих смислів власного навчання 

(смисловий компонент навчальної самоефективності) представлено на рис.4.3. 
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Рис.4.3. Діаграма життєвих смислів навчання (підвищення кваліфікації) 

педагогічних працівників (% від загальної кількості смислів) 

Згідно діаграми найбільше значення  для педагогів мають діяльнісні 

(професійні) – 36,0 % і прагматичні – 35,64 % смисли навчання, меншого 

значення набувають особистісні – 20,73 % та соціальні – 7,63 % смисли. 

Категорії та підкатегорії життєвих смислів освіти педагогів представлені 

у таблиці 4.12. 

Таблиця 4.12 

Уявлення педагогів щодо життєвих смислів власного навчання (у %) 

Категорії 

життєвих 

смислів освіти 

Підкатегорії 

життєвих смислів  

освіти 

Приклади життєвих смислів 

отримання освіти 

Кількість 

педагогів  

діяльнісні 

 

професійні розширити професійні 

можливості, удосконалити 

професійні навички, 

обмінятися досвідом, 

познайомитися  з новими 

методиками, технологіями 

навчання 

95,19 

прагматичні отримання 

документу, що 

підтверджує 

рівень кваліфікації  

отримати посвідчення про 

підвищення або підтвердження  

категорії для атестації 

76,92 

матеріальні підвищити оплату  праці 17,30 

особистісні розвивальні розвинути творчий  потенціал, 

навички дослідницької 

діяльності, інтелектуальні 

можливості  

16,34 

самореалізації розкрити свій потенціал, 

задовольнити  власні освітні 

потреби   

14,42 

36,00% 

35,64% 

20,73% 

7,63% 

діяльнісні 

прагматичні 

особистісні 

соціальні 
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саморегуляції розвинути навички 

самоуправління в ситуаціях 

стресу, конфлікту 

13,46 

самооціночні підвищити впевненість у собі  10,57 

соціальні 

(соціально-

статусні) 

кар’єрні, 

статусні 

піднятися по кар’єрних 

сходинках 

17,30 

комунікативні покращити навички 

спілкування 

6,54 

культурні розвинути педагогічну 

культуру  

2,88 

У відповідності до даних таблиці найбільш поширеними є професійні 

смисли навчання педагогів (розширення професійних можливостей, 

удосконалення професійних навичок, обмін досвідом, знайомство з новими 

технологіями навчання). Тобто, більшість педагогів бачать життєвий смисл 

навчання (підвищення кваліфікації) в оволодінні конкретними методиками, 

технологіями для успішного виконання професійної діяльності. Серед 

прагматичних смислів для опитаних вважливо отримати документ про 

підвищення кваліфікації для атестації, яка може вплинути на покращення 

фінансового стану педагога. Питання особистісного розвитку, самозмінення, 

статусні та культурні смисли хвилюють значно меншу кількість педагогів. 

 Отже, педагоги, в основному, орієнтовані на «операційну» складову 

професіоналізму [189]. Вважаємо, що недостатнє розуміння педагогами 

важливості навчання для розвитку навичок саморегуляції («регуляційна» 

складова професіоналізму), впевненості у власній майстерності виступає 

бар’єром у підвищенні навчальної самоефективності та нарощувані професійної 

майстерності. 

У процесі опитування вивчався характер і особливості самооцінки 

навчальної ефективності (успішності) педагогів та критеріїв, на які вони 

орієнтуються. Згідно результатів опитування, усі педагоги впевнені у власних 

навчальних здібностях та відчувають себе успішними у навчальній діяльності.  

Поняття «власна навчальна успішність (ефективність)» педагоги 

трактують наступним чином: професійна самореалізація (25,96 %), здатність до 

самоосвіти (22,12 %), вміння розкрити свій інтелектуальний потенціал та творчі 
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здібності (20,19 %), професійна компетентність (14,42 %), здатність до 

постійного саморозвитку (8,65 %), уміння швидко та якісно навчатися, 

самонавчатися (5,76 %), ефективне використання знань у роботі та 

повсякденному житті (2,88 %) тощо. 

Отже, до критеріїв навчальної успішності (ефективності) педагоги 

відносять: 1) професійні якості – здатність до професійної самореалізації, 

ефективне використання знань у роботі; 2) навчальні компетентності – 

здатність до самоосвіти, уміння розвивати свій інтелектуальний потенціал і 

творчі здібності, уміння швидко та якісно навчатися, самонавчатися. 

Серед особистих якостей, що забезпечують навчальну успішність, 

педагоги виділяють: відповідальність (24,03 %), наполегливість (23,07 %), 

пізнавальний інтерес (22,11 %), мотивацію досягнення (19,23 %), прагнення до 

саморозвитку (9,61 %), цілеспрямованість, старанність, терпимість (8,92 %), 

самоорганізацію  (7,69 %), рефлексивність (5,76 %), любов до роботи (5,76 %), 

системне мислення (2,98 %), адекватне самооцінювання та самокритичність 

(2,97 % ). 

Відтак, 63,71 % педагогів вважають, що навчальна успішність  

обумовлена наявністю вольових якостей (відповідальністю, наполегливістю, 

цілеспрямованістю, самоорганізованістю, терпимістю), 50,95% опитаних 

надають перевагу мотиваційним якостям (пізнавальному інтересу, мотивації 

досягнення, прагненню до саморозвитку), 11,71 % –  інтелектуальним якостям 

(рефлективності, системному мисленню, самокритичності). Слід зазначити, що 

вольові якості важливі для навчальної самоефективності, однак, такі якості як  

потреба у саморозвитку (9,61 %), пізнавальний інтерес (22,11 %) та 

рефлексивність (5,76 %) спонукають особистість до навчання впродовж життя,  

на них педагоги звертають значно менше уваги.  

Згідно відповідей  респондентів другим критерієм навчальної успішності є 

розвиток навчальних компетентностей. Самооцінка педагогами навчальних 

компетентностей за п’ятибальною шкалою   представлена у таблиці 4.13. 

         Таблиця 4.13 
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Самооцінка педагогами навчальних компетентностей (у балах) 

Назва навчальних 

компетентностей 

Зміст навчальних компетентностей Середній 

бал 

компетентності, 

що відносяться до 

самоуправління 

навчальною  

діяльністю 

ефективне управління власною навчальною 

діяльністю  

4,94 

компетентності, 

що відносяться до 

управління 

інформацією 

вміння працювати з різними інформаційними 

джерелами  

4,76 

вміння систематизувати і узагальнювати 

навчальний матеріал 

4,76 

комп’ютерна грамотність, володіння  

сучасними навчальними  комп’ютерними 

програмами 

3,87 

    Продовження табл. 4.13 

компетентності, 

що відносяться до 

управління 

навчальною.  

діяльністю 

вміння здійснювати дослідницьку діяльність 

(постановка дослідницьких задач,  побудова 

експерименту) 

2,63 

компетентності, 

що відносяться до 

управління 

інформацією 

володіння іноземними мовами, вміння 

працювати з іноземними матеріалами 

2,35 

За результатами опитування можна стверджувати, що вчителі вважають 

себе компетентними  у самоуправлінні навчальною діяльністю (4,94), в умінні 

працювати з різними інформаційними джерелами (4,76), систематизувати 

матеріал (4,76) і менше впевненні у володінні  сучасними навчальними 

комп’ютерними програмами (3,87), в умінні проводити дослідницьку діяльність 

(2,63), володінні іноземними мовами, що дають можливість працювати з 

іноземними джерелами (2,35). 

Самооцінка педагогами вміння орієнтуватися в освітньому просторі за 

п’ятибальною шкалою представлена у таблиці 4.14 

Таблиця 4.14 

Самооцінка педагогами  вміння  орієнтуватися  в освітньому просторі 

 (у балах) 

№ 

з/п 

Показники освітнього простору Середня 

оцінка 
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1. володіє інформацією та можете здійснювати  вибір 

навчальних програм: 

- в інституті післядипломної освіти, 

- у закладах неформальної освіти (тренінгових центрах, 

тощо) 

 

 

4,52 

1,86 

2. вміє знаходити консультантів, експертів для рішення 

задач власного розвитку (освіти) 

4,34 

3. володіє Інтернет - простором  для задоволення власних 

освітніх потреб 

4,28 

4. володіє інформацією, щодо задоволення власних 

освітніх потреб в Україні 

3,15 

5. володіє інформацією, щодо задоволення власних 

освітніх потреб в країнах ЄС (світу) 

- 

Педагоги добре орієнтуються у навчальному просторі академії 

неперервної освіти, вміють знаходити консультантів, експертів для рішення 

задач власного розвитку, використовують Інтернет-простір. У той же час, 

майже не володіють інформацією щодо задоволення власних освітніх потреб  у 

закладах неформальної освіти та в навчальних закладах інших країнах ЄС 

(світу). Тобто, вчителі орієнтуються лише у просторі вітчизняної формальної 

освіти, що є недостатнім у сучасному глобалізованому світі. 

 Отже, згідно отриманих результатів, особливістю самооцінки навчальної  

успішності (ефективності) педагогів є те, що її структура  складається тільки з 

внутрішніх показників: особистісних якостей та навчальних компетентностей. 

Серед особистісних якостей опитані перевагу надають вольовим якостям 

(особливо відповідальності, наполегливості), відчувають себе компетентними у 

самоуправлінні навчальною діяльністю, в умінні працювати з різними 

інформаційними джерелами та систематизувати інформацію. 

Джерелом навчальної самоефективності є навчальний досвід. Вивчення у 

досліджуваних наявності успішного навчального досвіду  показало, що 96,15 % 

педагогів вказують на успішний навчальний досвід у ЗВО, з них 87,50 % також 

його мали у школі та інших навчальних закладах, 3,85 % опитаних не змогли  

визначитися з відповіддю (рис. 4.4.).  
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Рис.4.4. Діаграма навчального досвіду педагогів  

Таким чином, більшість педагогів  констатують успішний навчальний 

досвід не тільки у ЗВО, а й інших навчальних закладах. Проте, у 3,85 % 

відсутній  позитивний навчальний досвід, що може негативно позначитися на 

умінні протистояти труднощам у самонавчанні і саморозвитку та на мотивації 

щодо навчання впродовж життя. 

Аналіз бар’єрів, які впливають на навчальну  успішність (ефективність) 

педагогів показав, що їх можливо поділити на дві групи – внутрішні і зовнішні. 

До внутрішніх психологічних бар’єрів педагоги віднесли:  низьку навчальну 

мотивацію – 48,4 %, упередженні думки, страхи та негативні стереотипи, 

(наприклад: «все нове (інновації) – це добре забуте старе», «мені вже пізно 

перевчатися», «високопрофесійний вчитель, чи ні, оплата праці однаково 

низька») – 16,11 %, не впевненість у собі – 14,88 %,  недостатню 

самоорганізацію – 6,87 % тощо. Наявність низької навчальної мотивації, на наш 

погляд, обумовлена організаційними та соціальними аспектами діяльності 

педагога (перенавантаженням, низькою оплатою праці, низьким соціальним 

статусом тощо), що призводить до професійного вигорання, розчарування у 

професії, депресивним настроям. 

Серед зовнішніх бар’єрів, які перешкоджають навчальній  успішності 

(ефективності), педагоги виділили: недостатність часу (92,2 %), надмірне 

навантаження (30,9 %), зайву роботу (14,88 %), недостатність коштів на 

придбання необхідної літератури, комп’ютерних навчальних програм (14,88 %) 

8,65% 

87,50% 

3,85% 

успішний навчальний 

досвід  тільки у ЗВО 

успішний навчальний 

досвід у різних 

навчальних закладах 

відсутність успішного 

навчального досвіду  
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тощо. Переважання бар’єрів «недостатність часу» та «надмірне навантаження», 

на наш погляд, може вказувати, для молодих вчителів на проблеми адаптації до 

професії, а для вчителів, що мають значний стаж роботи, на ознаки 

професійного вигорання. Вважаємо, що це є найпоширенішими бар’єрами, і 

саме вони виступають у якості психологічних захистів,  за якими особистість 

приховує своє небажання нарощувати професійну майстерність. 

Для подолання психологічних бар’єрів, які заважають навчальній 

успішності, опитані застосовують психологічні прийоми емоційної  

саморегуляції та самомотивації. Аналіз психологічних інструментів 

самопідтримки, що застосовують педагоги представлено у таблиці 4.15. 

 

           

Таблиця 4.15  

Психологічні інструменти самомотивації, самопідтримки, які 

застосовують педагоги (у %) 

№ 

з\п 

Психологічні інструменти емоційної 

саморегуляції, самомотивації 

Кількість 

педагогів  

1. самопереконання, самопідбадьорення 62,31 

2. заняття творчістю 30,9 

3. приклади  з соціального оточення 23,8 

4. візуалізації ( «Я успішна людина») 6,87 

5. назвіть інші 16,81 

   

Значна кількість педагогів у ситуації невпевненості використовують 

прийоми самопереконання, самопідбадьорення, менше орієнтуються на 

творчість, приклади соціального оточення та візуалізацію. Серед інших 

прийомів самомотивації були названі самонаказ, вміння  відмічати навіть 

незначний успіх при освоєнні нового навчального матеріалу. Згідно 

опитуванню більшість педагогів мають вузький спектр психологічних 

інструментів самомотивації та емоційної саморегуляції, який потребує 

розширення. 
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Вміння визначати цілі власного розвитку характеризують особистість як 

суб’єкта власного розвитку. За опитуванням 76,92 % респондентів визначають 

цілі власного розвитку, самовдосконалення які, в основному, стосуються 

професійної сфери. Майже чверть педагогів (23,08 %) не змогли визначитися з 

відповіддю, що вказує на те, що педагоги не замислюються над цілями 

власного розвитку, їх хвилює розвиток учнів. Нездатність конкретизувати цілі 

власного розвитку вказує на неготовність частини педагогів до саморозвитку 

через освіту (самоосвіту) та навчання впродовж життя. 

Вивчення зовнішніх соціально-психологічних чинників та умов, що 

детермінують навчальну успішність (ефективність) педагогів виявило, що для 

опитуваних важливі: інноваційно-творча атмосфера педагогічних колективів 

(30,09 %), підтримка колег і адміністрації (23,63 %), фінансові можливості 

(19,04 %), задоволеність умовами праці (13,76 %), вільний вибір  форм і 

закладів підвищення кваліфікації (7,69 %), участь у конкурсах, нагороди, що 

підвищують соціальний статус педагога (5,76 %). 

Відтак, за допомогою анкетування були виявлені особливості 

самооціночного, смислового, цільового аспектів навчальної успішності 

педагогів.  Здатність до навчальної рефлексії  вивчалася за допомогою контент-

аналізу есе «Вплив навчання на курсах підвищення кваліфікації на розвиток 

особистості педагога». Результати контент-аналізу есе представлено у таблиці 

4.16  

          Таблиця 4.16 

Результати контент-аналізу есе педагогів (у %) 

№ 

з/п 

Категорії  
контент-
аналізу 

Підкатегорії 
контент-
аналізу 

Одиниці аналізу (слово,  
словосполучення) та частота згадувань  

1. компоненти 

педагогічної 

майстерності 

професійні 

знання 

розширення: знань з предмету, що 

викладається (55,35 %), знань з 

гуманітарних дисциплін (8,92 %) 

професійні 

компетент - 

ності 

оволодіння новими методиками навчання 

(67,85 %); удосконалення професійних 

компетентностей (63,09 %); освоєння 

нових  комп’ютерних програм (35,11 %); 

вміння проводити дослідницьку роботу 
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(26,78 %), вміння застосовувати 

інтерактивні методи навчання (14,88 %)  

  відношення 

до праці 

підвищення інтересу до професії 

(22,61 %) 

2. 

   

особистість 

педагога 

якості вміння протидіяти стресу (14,88 %), 

вміння управляти конфліктом (11,30 %) 

самооцінка більше впевненості у собі (11,30 %) 

3. взаємодія з 

іншими 

учасниками 

навчального 

процесу 

 розширення професійного кола 

спілкування (65,47 %); обмін 

професійним досвідом (35,11 %); вміння 

працювати у групах, командах (5,35 %) 

Дані таблиці свідчать, що більшість респондентів у процесі навчання 

відзначають зміни у професійних знаннях та компетентностях, у розширенні 

професійного кола спілкування. Значно менша частина опитаних вказують на 

зміни в особистісній та мотиваційних сферах (вмінні протидіяти стресу, вмінні 

управляти конфліктом, підвищенні інтересу до професії). Проведений контент-

аналіз показав, що педагоги схильні у процесі рефлексії акцентувати увагу на 

отриманих знаннях та компетентностях. Рефлексію емоційного стану та 

особистісної сфери здійснює незначна кількість респондентів. 

Для вивчення ролі освітніх подій у житті педагога та здатності 

прогнозувати освітні події у майбутньому, респондентам була запропонована 

методика «Дослідження суб’єктивно значущих подій у психологічному часі 

особистості». Результати дослідження представлено у таблиці 4.17. 

                       Таблиця 4.17 

Рейтинг суб’єктивно значущих подій у психологічному часі педагога 

П
си

х
о
л

  

ч
ас

 

 

Події за сферами 
життєдіяльності 

педагога 

Кількість 
педагогів, що 
визначають 

події у % р
ей

ти
н

г Коефіцієнт 
частоти 

згадувань 
подій р

ей
ти

н
г Середній 

бал оцінки 
значущост

і подій р
ей

ти
н

г 

м
и

н
у

л
е 

освіта 92,3 1 2,96 1 6,26 5 

робота 61,53 2 1,08 3 7,08 4 

сім’я 53,84 3 1,96 2 7,35 3 

смерть близьких 34,61 4 0,50 5 -10,0 1 

відпочинок, переїзд 30,76 5 0,69 4 8,5 2 

кохання, дружба 23,07 6 0,50 5 10,0 1 

здоров’я 15,38 7 0,35 6 -8,50 2 
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матеріальні 

досягнення 

11,53 8 0,12 7 10,0 1 

пограбування, 

аварії 

3,84 9 0,08 8 -10,0 1 

те
п

ер
іш

н
є 

робота 61,53 1 0,96 1 8,40 2 

освіта 57,69 2 0,62 3 7,25 6 

відпочинок, переїзд 38,46 3 0,50 4 8,1 4 

сім’я 30,76 4 0,64 2 8,50 1 

здоров’я 30,76 5 0,34 5 -1,73 9 

кохання, дружба 26,92 6 0,27 7 8,2 3 

матеріальні 

досягнення 

7,69 7 0,15 6 8,1 5 

спорт 3,84 8 0,08 8 4,1 8 

творчість 3,84 8 0,04 9 6,5 7 

м
ай

б
у

тн
є 

 

 

сім’я 65,38 1 1,15 1 9,81 2 

робота 46,15 2 0,58 3 4,4 8 

відпочинок, 

переїзди 

34,61 3 0,64 2 8,25 3 

здоров’я 23,07 4 0,35 4 6,5 6 

      

    Продовження табл. 4.17 

 матеріальні 

досягнення 

23,07 5 0,35 4 8,2 5 

пенсія 15,38 6 0,15 5 8,2 4 

спорт 7,69 7 0,08 6 4,8 7 

смерть близьких 3,84 8 0,08 6 -6,0 10 

кохання, дружба 3,84 8 0,04 7 10,0 1 

освіта 3,84 8 0,04 7 1,5 9 

Згідно таблиці, події, пов’язані з освітою на різних етапах життєвого 

шляху педагога, мають різну особистісну значимість. У минулому події, 

пов’язані з освітою, у порівнянні з подіями в інших сферах життєдіяльності, 

займають перше місце за рейтингом (92,3 %). Серед освітніх подій педагоги 

найчастіше називають: вступ та закінчення навчального закладу (ЗВО, коледжу, 

школи), перемоги на олімпіадах, навчання за кордоном, захист диплому, 

випускний, отримання винагород,  диплому та ін.). Далі за рейтингом йдуть 

робочі (61,53 %)  та сімейні події (53,84 %).  Не зважаючи на те, що події, 

пов’язані з освітою, знаходяться на першій сходинці, рейтинг за оцінюванням 

їх емоційної впливовості на педагогів складає 5 сходинку. Тобто, у минулому 

часто згадуваними для педагогів є події, пов’язані з освітою, сім’єю, роботою, а 
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емоційно насиченими - кохання, дружба, матеріальні досягнення (1 місце за 

рейтингом), відпочинок (2 місце за рейтингом), смерть близьких, аварії, 

пограбування (1 місце за рейтингом), проблеми зі здоров’ям (2 місце за 

рейтингом). 

У психологічному сприйнятті теперішнього часу серед освітніх подій 

найчастіше педагоги називають: курси підвищення кваліфікації, тренінги, 

навчальні семінари, самостійне отримання професійних знань. У порівнянні з 

подіями  в інших сферах життєдіяльності, освітні  події за рейтингом кількості 

педагогів, що визначають ці події,  займають друге місце (на першому  стоїть 

робота), а за особистісною значимістю – 6 місце. Більш емоційно впливовими 

для педагогів є події, пов’язані з сім’єю (проблеми дітей, близьких), роботою 

(кар’єра, атестація, перевірки тощо), дружбою, матеріальними статками 

(підвищення оплати праці тощо). 

У майбутньому лише 3,84 % педагогів вказують на бажаність освітніх 

подій. Найбільш важливими для них є події, пов’язані з сім’єю, роботою, 

відпочинком, здоров’ям та ін.  Отже, можна зробити висновок, що у 

майбутньому більшість педагогів не планують навчатися. Це може бути 

пов’язане з тим, що сама педагогічна професія вимагає постійної самоосвіти і 

педагоги не приділяють їй особливого значення. У той же час, припускаємо, що 

можливо ми дійсно спостерігаємо у значної частини вчителів відсутність 

потреби  у особистісному розвитку та підвищенні професійної майстерності  у 

професіогенезі. 

Відтак, згідно проведеного дослідження, можна зробити висновки: 

–  у педагогів  переважають професійні та прагматичні смисли навчання; 

– життєві смисли навчання орієнтовані на операційну складову 

професіоналізму (оволодінні конкретними методиками, технологіями для 

успішного виконання професійної діяльності); 

– структура самооцінки навчальної успішності педагогів складається тільки 

з внутрішніх критеріїв: навчальних компетентностей, професійних  та 
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особистісних якостей, серед яких найбільше значення мають вольові 

якості; 

–   педагоги вільно орієнтуються у просторі вітчизняної формальної освіти, 

у той же час, майже не володіють  інформацією щодо задоволення 

власних освітніх потреб  у закладах неформальної освіти та в закладах 

інших країн ЄС (світу); 

–  найбільш поширеними психологічними бар’єрами, що заважають 

здійснювати самоосвітню діяльність для педагогів, є нестача часу, низька 

навчальна мотивація, надмірне навантаження, що вказує на ознаки 

професійного вигорання, упередженні думки, страхи; 

–  навчальні цілі більшості педагогів стосуються професійної сфери, майже 

чверть педагогів не можуть конкретизувати цілі власного розвитку, що 

вказує на не сформованість суб’єктної позиції стосовно самозмінення, 

самовдосконалення; 

– навчання  для опитаних має важливе значення у минулому та 

теперішньому, у  майбутньому більшість педагогів не передбачає події, 

пов’язані з самоосвітою; 

– детермінують навчальну успішність (ефективність) педагогів соціально-

психологічні чинники: інноваційно-творча атмосфера педагогічних 

колективів, фінансові можливості, задоволеність умовами праці, вільний 

вибір форм і закладів підвищення кваліфікації (формальна, неформальна і 

інформальна освіта), участь у конкурсах (їх та учнів), нагороди, що 

підвищують соціальний статус педагога.  

 

4.2.3. Дослідження психологічних компонентів навчальної 

самоефективності працівників бізнес-структур  

 

Дослідження працівників бізнес-структур проводилося на базі 

навчального центру компанії «АТБ-маркет». У вибірку досліджуваних  увійшли 

76 працівника компанії, спеціалісти різного профілю (менеджери,  тренери 
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навчального центру, молодший торговий персонал), що проходили навчання за 

тренінговими програмами у навчальному центрі компанії. 

Уявлення працівників  бізнес-структур, щодо життєвих смислів  навчання 

представлено на рис.4.5. 

 

Рис. 4.5. Діаграма життєвих смислів навчання працівників бізнес-

структур (% від загальної кількості всіх визначених смислів). 

Згідно діаграми працівники бізнес-структур провідними вважають 

професійні смисли навчання (44,73 %), на другому місці знаходяться 

прогностичні смисли (27,63 %), на третьому – соціально-статусні (18,42 %) і на 

четвертому – особистісні смисли (9,22 %). 

Категорії та підкатегорії життєвих смислів  освіти працівників бізнес-

структур представлені у таблиці 4.18 

          Таблиця 4.18 

Уявлення працівників  бізнес-структур щодо життєвих смислів  

навчання 

Категорії 

життєвих 

смислів 

навчання 

Підкатегорії 

життєвих смислів  

навчання 

Приклади життєвих 

смислів навчання 

Кількість 

працівників 

у % 

діяльнісні  професійні розвиток професійних 

компетентностей,  вміння 

ефективно працювати та 

досягати поставлених 

цілей 

90,78 

прагматичні атестація підтвердження категорії 32,89 

матеріальні підвищення оплати праці 10,52 

соціально-

статусні 

кар’єрні кар’єрне зростання 26,84 

44,73% 

27,63% 

18,42% 

9,22% 

професійні 

прогматичні 

соціально-статусні 

особистісні 
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особистісні емоційні отримання задоволення 

від навчального процесу 

23,41 

саморегуляції вміння управляти  

власним емоційним 

станом та поведінкою у 

конфліктних ситуаціях 

5,26 

комунікативні розвинути  навички 

спілкування  

2,63 

самовдосконалення удосконалити пам'ять, 

увагу 

2,63 

розвивальні  загальний розвиток 

особистості 

1,31 

 

Серед професійних смислів навчання респонденти виділяють розвиток 

професійних компетентностей, вміння ефективно працювати та досягати 

поставлених цілей (90,78 %). Важливими для них є прагматичні смисли 

навчання –  атестація (32,89 %), підвищення оплати праці (10,52 %) та 

соціально-статусні смисли – кар’єрне зростання (26,84 %).  

Особистісні смисли навчальної діяльності виділяє значно менша  

кількість працівників бізнес-структур: 23,41 % респондентам подобається 

навчатися, навчальна діяльність приносить їм задоволення (чого ми не 

спостерігали при опитуванні інших категорій дорослих); смисли, що 

характеризують прагнення до саморегуляції, самовдосконалення, розвитку, 

визначає   незначна кількість опитаних. 

Вивчення самооцінки навчальної здатності працівників бізнес-структур 

показало, що майже всі опитані впевнені у власній навчальній здатності  і лише 

1,32 % –  невпевнені у власній навчальній здатності. 

Поняття «власна навчальна успішність» працівники бізнес-структур 

трактують як: 

– активне сприйняття навчальної інформації (розпоряджень, інструкцій) 

співробітниками та перенесення її у власну роботу (31,25 %); 

– засвоєння навчального матеріалу та розвиток необхідних компетенцій у 

стислі терміни (22,91 %); 



239 
 

– володіння прогресивними методами засвоєння навчальної інформації та 

компетенцій (20,83 %); 

– вміння відбирати та запам’ятовувати найважливішу навчальну 

інформацію (12,50 %); 

– вміння тривалий час утримувати увагу на навчальному матеріалі (9,52 %) 

– успішне проходження атестації (8,33 %). 

Результати опитування показують, що до критеріїв власної успішності 

працівники бізнес-структур відносять внутрішні (навчальні компетентності, 

особистісні якості) і зовнішні (атестація). Серед внутрішніх критеріїв 

переважають  навчальні компетентності. 

Самооцінка навчальних компетентностей опитаних за п’ятибальною 

шкалою представлена у таблиці 4.19.  

  

Таблиця 4.19. 

Оцінка  працівниками бізнес-структур розвитку власних навчальних 

компетентностей 

Назва 

навчальних 

компетентностей 

Дескриптори їх проявів Середня 

оцінка 

компетентності, 

що відносяться 

до управління 

інформацією 

вміння знаходити, переробляти, 

здійснювати критичний аналіз, 

перетворювати навчальну інформацію 

4,85 

вміння працювати з  цифровими носіями, 

комп’ютерна грамотність 

4,12 

компетентності, 

що відносяться 

до  управління 

навчальним 

процесом 

здатність до ефективного самокерування 

навчальним процесом (управляти часом, 

продуктивно використовувати зовнішні та 

внутрішні ресурси) 

3,04 

володіння освітніми стратегіями та 

навчальними технологіями самоосвіти 

- 

 

Відповідно до таблиці, у працівників бізнес-структур краще розвинуте 

вміння знаходити, переробляти, здійснювати аналіз  інформації  та вміння 

працювати з цифровими  носіями, комп’ютерна грамотність. Здатність до 



240 
 

ефективного самокерування навчальним процесом потребує вдосконалення 

(3,04). Вони не володіють методами засвоєння навчального матеріалу 

(мнемотехніки, управління увагою). 

Самооцінка працівників бізнес-структур уміння орієнтуватися в 

освітньому просторі за п’ятибальною шкалою, представлена у таблиці 4.20. 

                    Таблиця 4.20. 

Самооцінка працівників бізнес-структур вміння  орієнтуватися  в 

освітньому просторі 

№ 
з/п 

Показники освітнього простору Середня 
оцінка 

1 володіє Інтернет-простором  для задоволення власних 

освітніх потреб 

4,76 

2. вміє знаходити консультантів, експертів для рішення задач 

власного розвитку (освіти) 

4,08 

      

 

   Продовження табл. 4.20 

3. володіє інформацією та можете здійснювати  вибір 

навчальних програм: 

-   у навчальному центрі компанії, 

- у закладах неформальної освіти (інших тренінгових 

центрах тощо) 

 

 

3,16 

2,23 

 

4. володіє інформацією, щодо задоволення власних освітніх 

потреб в Україні 

1,04 

5. володіє інформацією, щодо задоволення власних освітніх 

потреб в країнах ЄС (світу) 

- 

Респонденти добре орієнтуються в Інтернет-просторі для задоволення 

власних освітніх потреб. У навчальному центрі компанії працюють психологи, і 

працівники можуть звертатися за консультацією для рішення задач власного 

розвитку, також вони ознайомлені з програмами навчального центру компанії. 

У той же час, майже не володіють інформацією щодо  навчальних програм 

інших тренінгових центрах міста, України та країн ЄС (цією інформацією 

більше володіють топ-менеджери). Це вказує на те, що працівники не 

цікавляться можливостями саморозвитку поза межами навчального центру 

компанії.  
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Більш детальне вивчення особистісних якостей, які забезпечують 

навчальну успішність, показало: опитані вважають, що допомагає їм бути 

ефективними у навчанні (самонавчанні) якості: уважність (31,25 %), активність 

(27,08 %), інтерес до навчання (22,91 %), відповідальність (19,52 %), адекватну 

самооцінку (14,28 %), високий рівень самоорганізації (11,90 %), прагнення до 

саморозвитку та самовдосконалення (4,52 %). 

З огляду на відповіді респондентів можна констатувати, що таким 

якостям як уважність, активність, інтерес до навчання та відповідальність 

досліджувані приділяють значно більше уваги.  При цьому, прагненню до 

саморозвитку та самовдосконалення приділяє увагу лише 4,52 % опитаних, що 

вказує на неготовність значної кількості опитаних вчитися впродовж життя, 

навчання для них важливе лише для рішення поточних професійних завдань. 

Успішний навчальний досвід є джерелом навчальної самоефективності. 

Позитивна оцінка навчального досвіду сприяє підвищенню впевненості у 

власних навчальних здібностях та очікуванню від себе навчального успіху.  

Аналіз відповідей респондентів щодо оцінки навчального досвіду 

представлено на рис.4.6. 

 

Рис.4.6. Діаграма навчального досвіду працівників бізнес-структур 

 Діаграма свідчить: 95,23 % опитаних мають успішний навчальний досвід 

(35,71 % –  у навчальному центрі компанії, 59,52 % –  в інших навчальних 

установах крім компанії), 4,77 % – не змогли визначитися з відповіддю, що 

вказує на відсутність позитивного навчального досвіду.  

35,71% 

59,52% 

4,77% 
успішний навчальний 

досвід у компанії 

уішний навчальний 

досвід в інших 

установах крім компанії 

не вказують на 

успішний навчальний 

досвід 
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Серед бар’єрів власної навчальної ефективності респондентами були 

відділені: недостатніть часу (79,16 % ), проблеми з систематизацією великої 

кількості навчальної інформації (22,91 %),нестійка увага (12,50%), невміння 

запам’ятати навчальний матеріал у вигляді розпоряджень (9,52 % ), упереджені 

судження та страхи (наприклад, «після 40 років навчатися важко», «інструкції, 

що постійно змінюються, не можливо засвоїти», «вчись не вчись, після 40 років 

працівника не будуть тримати  у компанії» та ін.) (8,33 %). 

Отже, згідно відповідей опитаних, бар’єр «недостатність часу» значно 

переважає серед інших бар’єрів, що характерно  для більшості категорій 

дорослих. Проблеми з управлінням пізнавальною сферою та наявність 

упереджених суджень, страхів вказує на необхідність розвивальної та 

корекційної  роботи. 

Для подолання психологічних бар’єрів респонденти застосовуються певні 

психологічні прийоми. Аналіз психологічних інструментів самомотивації та 

емоційної саморегуляції, що застосовують працівники бізнес-структур 

представлено у таблиці 4.21 

          Таблиця 4.21 

Психологічні інструменти самомотивації та емоційної саморегуляції, 

що застосовують працівники бізнес-структур  

№ 
з/п 

 
Психологічні інструменти самомотивації 

Кількість 
працівників 

бізнес-структур у 
% 

1. самопереконання, самопідбадьорення 95,23 

3. візуалізація  себе успішною людиною 42,10 

4. приклади  з соціального оточення 39,47 

5. планування і самоконтроль 36,84 

  Значна кількість представників бізнес-структур у ситуації невпевненості 

застосовують прийоми самопереконання, самопідбадьорення, менше 

візуалізацію, приклади з соціального оточення, планування і самоконтроль. 

Відповіді респондентів вказують на обмежений спектр прийомів самомотивації 

та необхідність його розширення. 
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  Особливістю цілей власного розвитку працівників бізнес-структур є  те, 

що вони стосуються  тільки професійної сфери (кар’єрного зростання, набуття 

професійних компетентностей), що вказує на прагматичний і ситуативний 

характер навчальної діяльності опитаних. 

Серед зовнішніх соціально-психологічних чинників та умов, що 

детермінують навчальну успішність (ефективність)  працівники бізнес-структур 

виділили:  можливість кар’єрного зростання ( 46,19 %); систему стимулювання 

у компанії (33,80 %);   систему наставництва (10,97 %);  організаційну культуру 

підприємства (9,04 %). 

Відтак, згідно отриманих відповідей, самооцінка навчальної  успішності 

(ефективності) працівників бізнес-структур містить внутрішні критерії 

(навчальні компетентності) і зовнішні (атестація). Серед начальних 

компетентностей у респондентів краще розвинуте вміння знаходити, 

переробляти, здійснювати аналіз  інформації, не володіють опитані 

продуктивними техніками засвоєння навчального матеріалу. Серед особистих 

якостей працівники бізнес-структур перевагу надають уважності, активності та 

інтересу до навчання, при цьому прагненню до саморозвитку, 

самовдосконалення виділяє незначна кількість респондентів. Потреба в 

ефективному навчанні та розвитку професіоналізму у респондентів більшою 

мірою обумовлена атестацією, можливостями кар’єрного зростання та 

системою стимулювання в компанії, а не внутрішньою потребою у 

саморозвитку і самовдосконаленні. 

Здатність до рефлексії вивчалася за допомогою контент-аналізу есе  

«Вплив тренінгових програм на розвиток професіоналізму» представлено у 

таблиці 4.22.  

Таблиця 4.22 

Результати контент-аналізу есе працівників бізнес-структур 

№ 

з/п 

Ключові категорії  

контент-аналізу 

Підкатегорії 

контент-аналізу 

Одиниці аналізу (слово,  

словосполучення) та частота 

згадувань у, % 
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 1. компоненти 

професіоналізму 

 

професійні 

компетентності 

отримання професійних 

компетентностей з логістики, 

продаж, менеджменту та ін. 

(59,52 %),   вміння прогнозувати 

поведінку покупців, порушників 

(11,90 %) 

професійні 

знання 

засвоєння професійних інструкцій 

(41,90 %), впорядкування системи 

знань з певного напрямку роботи 

(23,33 %), 

мотивація до 

праці 

підвищення мотивації до роботи 

(43,33 %) 

2.  соціальна 

взаємодія 

 вміння працювати у команді 

(29,04 %), оволодіння навичками 

партнерського спілкування 

(21,09 %) 

  3. 

   

особистісні 

характеристики 

якості усвідомлення особистісних зон, 

що потребують розвитку (11,35%), 

розвиток навичок стресостійкості 

(9,04 %) 

самооцінка впевненість щодо виконання своїх 

професійних обов’язків(8,38 %) 

Аналіз відповідей свідчить, що працівники бізнес-структур схильні 

констатувати зміни у професійних знаннях, компетентностях та мотиваційній 

сфері, менше уваги звертають на розвиток навичок соціальної взаємодії. 

Особливо низький процент опитаних відмічає зміни  у особистісних 

характеристиках  (якостях, самооцінці). 

Для вивчення ціннісного ставлення працівників бізнес-структур до освіти 

та готовності прогнозувати освітні події у майбутньому, респондентам була 

запропонована методика дослідження суб’єктивно значущих подій у 

психологічному часі особистості. Результати дослідження представлено у 

таблиці 4.23 

               Таблиця 4.23 

Рейтинг суб’єктивно значущих подій у психологічному часі 

працівників бізнес-структур 
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п
си

х
о
л
. 

ч
ас

 

Події за сферами 

життєдіяльності 

особистості 

Кількість 

опитаних, що 

визначають 

події (у %) р
ей

ти
н

г Коефіцієнт 

частоти 

згадувань 

подій р
ей

ти
н

г Середній 

бал оцінки 

значущості 

події р
ей

ти
н

г 

м
и

н
у

л
е 

сім’я 85,71 1 1,12 1 8,75 2 

освіта 73,80 2 0,96 2 6,12 4 

робота 73,80 2 0,86 3 7,68 3 

кохання, дружба 35,71 3 0,36 4 10,0 1 

матеріальні 

досягнення 

19,04 4 0,19 5 10,0 1 

те
п

ер
іш

н
є 

робота 92,85 1 0,86 1 8,96 1 

освіта 80,95 2 0,81 2 8,64 2 

сім’я 23,80 3 0,29 3 8,96 1 

кохання, дружба 19,04 4 0,19 4 8,06 3 

спорт 14,28 5 0,14 5 5,34 4 

м
ай

б
у

тн
є 

  

сім’я 80,95 1 0,95 1 8,02 3 

відпочинок 80,95 1 0,81 2 10,0 1 

робота 59,52 2 0,69 3 7,68 3 

кохання, дружба 28,57 3 0,28 4 10,0 1 

освіта 21,42 4 0,21 5 6,12 4 

матеріальні 

досягнення 

11,90 5 0,12 6 10,0 1 

спорт 8,33 6 0,08 7 8,33 2 

 

З огляду на таблицю можемо спостерігати, що у минулому освіта посідає 

друге місце у рейтингу за кількістю опитаних і коефіцієнтом частоти згадувань 

та четверте – за оцінкою емоційної значущості. Найчастіше працівники бізнес-

структур вказують на події, що  пов’язані з родиною (народження дітей, свята, 

розлучення тощо).  Найбільш  емоційно впливовими для них є події, що 

пов’язані з коханням, дружбою, матеріальними досягненнями (придбання 

машини, подарунки тощо).            

У теперішньому часі освітні події займають  другу сходинку рейтингу за 

кількістю опитаних, коефіцієнтом частоти згадувань і оцінкою емоційної 

впливовості. Серед освітніх подій працівники бізнес-структур називають 

тренінги, семінари, навчальні курси, інструктажі, наставництво тощо. Більш 

значущими для опитаних є робочі події.  
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У майбутньому освітні події у зазначених рейтингах відповідно місця 

займають: четверте – за кількістю респондентів, що визначають подіїх, п’яте – 

за коефіцієнтом частоти згадувань і четверте – за оцінкою емоційною 

впливовістю на особистість. Працівники бізнес-структур  у майбутньому 

частіше планують сімейні події, відпочинок, роботу та кохання. 

Отже, освітні події для представників бізнес-структур мають провідне 

значення у минулому і теперішньому, а у майбутньому вони посідають середню 

сходинку, що вказує на те, що для опитаних потреба в освіті (навчанні) не є 

постійною, вона є  актуальною на сьогодні для 80,95 % респондентів, і лише 

21,42 % планують навчатися у майбутньому. 

Аналіз проведеного опитування дає можливість дійти висновків: 

1. У працівників  бізнес-структур переважають професійні та 

прагматичні смисли навчання. Серед особистісних смислів, прагнення до 

отримання задоволення та позитивних емоцій в процесі навчання, відзначає 

майже чверть опитаних. 

2. Структура самооцінки власної  навчальної успішності складається з 

внутрішніх (навчальні компетентності, особистісні якості) та зовнішніх 

критеріїв (атестація).  Краще розвинуті вміння працювати  з  цифровими  

носіями, комп’ютерна грамотність, разом з тим, здатність до ефективного 

самоуправління навчальним процесом та володіння освітніми стратегіями та 

навчальними технологіями самоосвіти потребує розвитку.  

3. Майже всі респонденти  мають успішний навчальний досвід, який 

отримали у навчальному центрі компанії та в інших навчальних закладах, що 

свідчить про високий професіоналізм педагогічних працівників, що займаються 

підвищенням кваліфікації співробітників компанії. 

4. Серед психологічних бар’єрів, які заважають навчальній ефективності 

(успішності) працівники бізнес-структур виділяють недостатність часу, 

проблеми зі сприйняттям, запам’ятовуванням великої кількості навчальної 

інформації, упереджені судження, страхи, що свідчить про необхідність 

проведення розвивальної та корекційної  роботи. 
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5. Особливістю навчальної  рефлексії опитаних є схильність детально 

аналізувати зміни у професійних компетентностях, проте, менше уваги 

звертається на аналіз особистісних змін (новоутворень), що виникли у 

результаті навчання. 

6. Освітні події для працівників бізнес-структур мають провідне 

значення у  минулому і теперішньому, а у майбутньому  вони посідають 

посереднє місце,  тобто потреба в освітній діяльності  для опитаних  не є 

постійною. 

7. Потреба у навчанні та розвитку професіоналізму у респондентів 

детермінована необхідністю атестації, бажанням кар’єрного зростання, 

системою стимулювання в компанії,  і в меншій мірі – внутрішньою потребою у 

саморозвитку і самовдосконаленні. 

 

4.2.4. Дослідження психологічних компонентів навчальної 

самоефективності безробітних  

 

     Опитування безробітних проводилося у районних центрах зайнятості 

м. Дніпра. У вибірку досліджуваних  увійшли 142 безробітних  різних вікових 

категорій та терміну перебування на обліку. 

Життєві смисли навчання та отримання додаткової освіти безробітних 

представлено на рис. 4.7. 

 

Рис.4.7. Діаграма життєвих смислів навчання безробітних  

Згідно діаграми, навчання безробітних у значній мірі обумовлено 

прагматичними смислами (52,47 %). Менше уваги опитані приділяють 

52,47% 

25,74% 

12,87% 

8,91% 

прогностичні 

діяльнісні 

особистісні 

соціальні 
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професійним – 25,74 % та особистісним смислам – 12,87 % і на останньому 

місці знаходяться соціальні – 8,91 % смисли навчання. 

Категорії та підкатегорії життєвих смислів освіти безробітних 

представлені у таблиці 4.24 

  Таблиця 4.24 

Уявлення безробітних щодо життєвих смислів  отримання додаткової 

освіти 

Категорії 
життєвих 
смислів 
освіти 

Підкатегорії 
життєвих смислів  

освіти 

Приклади життєвих 
смислів отримання освіти 

Кількість 
безробітних 

у % 

прагматичні працевлаштування вирішення проблеми 

працевлаштування, 

затребуваність на ринку 

праці 

47,88 

матеріальні отримання достойної 

оплати праці  

26,76 

діяльнісні  професійні отримання додаткових 

професійних 

компетентностей, 

розширення професійних 

можливостей 

34,64 

особистісні розвивальні інтелектуальний розвиток 7,04 

     

   Продовження табл. 4.24 

 саморегуляції вміння управляти 

власними емоціями 

5,36 

самопізнання пізнання та розкриття 

власних можливостей 

(потенціалу) 

4,22 

емоційні зниження рівня 

тривожності 

2,81 

соціальні  комунікативні розвиток навичок 

ефективної взаємодії, 

розширення кола 

спілкування 

12,67 

соціального 

захисту 

відчуття соціальної 

підтримки та захисту  

2,81 

Більш поширеними серед безробітних є прагматичні смисли отримання 

додаткової освіти: працевлаштування, прагнення бути затребуваним на ринку 
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праці (47,88 %),  покращення матеріального стану, отримання достойної оплати 

праці (26,76 %). Серед професійних смислів навчання опитані виділяють: 

розширення професійних можливостей, отримання додаткових професійних 

компетентностей (34,64 %). Особистісні і соціальні смисли навчання  важливі 

для незначної кількості апплікатів: 19,43 % – зацікавлені у саморозвитку та 

вмінні управляти власними емоціями, 15,48 % – у розширенні кола 

спілкування, відчутті соціальної підтримки та захисту. Отже, переважання у 

опитаних прагматичних смислів навчання вказує на тимчасовість потреби у 

навчальній діяльності.  

 Самооцінка власної навчальної успішності є важливим показником 

навчальної самоефективності. Згідно результатів опитування, впевнені у  

власних навчальних здібностях 90,84 % безробітних, невпевнені – 8,45 %. 

Для вивчення критеріїв самооцінки навчальної успішності (ефективності) 

безробітним було запропоновано  надати відповіді щодо трактування поняття 

«навчальна успішність дорослого». За відповідями респондентів це: 

– уміння швидко навчатися (перевчатися), щоб отримати роботу (52,13 %); 

– уміння бути активним на навчальних заняттях (12,67 %); 

– готовність постійно самовдосконалюватися, розвиватися (11,26 %); 

– здатність людини швидко знаходити необхідну навчальну інформацію 

(8,45 %); 

– не змогли відповісти на питання (15,49 %).  

Відповіді опитаних засвідчують, що у безробітних переважають зовнішні 

критерії успішності  (працевлаштування). До внутрішніх критеріїв навчальної 

успішності апплікати відносять особистісні якості (активність,  готовність до 

саморозвитку), навчальні компетентності  (здатність знаходити необхідну 

навчальну інформацію). У той же час, 15,49 % опитаних не змогли визначитися 

з трактуванням поняття «навчальна успішність дорослого», що, на наш погляд, 

вказує на формальне відношення частини безробітних до  навчання.  

Відповіді безробітних щодо особистісних якостей, які забезпечують 

навчальну успішність (ефективність) особистості можна розподілити на  4 
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групи: 1) вольові якості – наполегливість, цілеспрямованість, почуття 

відповідальності  (56,61 %); 2) мотиваційні якості – бажання навчитися, 

перенавчатися  (26,76 %); 3) досвід – професійний  та навчальний (18,92 %); 4) 

інтелектуальні здібності – розвинуте мислення, уважність, пам’ять (17,67 %). 

Не змогли відповісти на питання (12,11 %) досліджуваних. Отже, найбільше 

значення безробітні надають вольовим та мотиваційним якостям, менше уваги 

приділяють досвіду та інтелектуальним якостям. 

Самооцінка безробітними власних навчальних компетентностей за 

п’ятибальною шкалою представлена у таблиці 4.25 

           Таблиця 4.25 

Самооцінка безробітними власних навчальних компетентностей 

 

Навчальні 

компетентності 

Дескриптори  їх проявів Середня 

оцінка 

компетентності, що 

відносяться до 

управління інформацією 

вміння працювати  з різними  

інформаційними джерелами 

3,62 

вміння знаходити, переробляти, 

здійснювати критичний аналіз,  

перетворювати навчальну інформацію 

3,27 

комп’ютерна грамотність 3,22 

    Продовження табл. 4.25 

компетентності, що 

відносяться до 

управління навчальною.  

діяльністю 

здатність до ефективного 

самокерування навчальним процесом 

(управляти часом, продуктивно 

використовувати зовнішні та 

внутрішні ресурси) 

3,04 

 

Таблиця свідчить, що у безробітних краще розвинуті навчальні 

компетентності, які пов’язані з умінням працювати з інформаційними 

джерелами. Потребує розвитку уміння управляти часом, продуктивно 

використовувати зовнішні та внутрішні ресурси. 

Оцінка респондентами вміння орієнтуватися в освітньому просторі за 

п’ятибальною шкалою представлена у таблиці 4.26 

                 Таблиця 4.26 
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Самооцінка безробітними вміння орієнтуватися  в освітньому просторі 

№ 

з/п 

Показники освітнього простору Середня 

оцінка 

1. Володіє Інтернет-простором  для задоволення власних 

освітніх потреб 

4,06 

2. Володіє інформацією та можете здійснювати  вибір 

навчальних програм: 

-      у центрі зайнятості, 

-      у закладах формальної (вузах),  

- неформальної освіти (тренінгових центрах, навчальних 

бізнес-центрах міста) 

 

 

4,00 

3,18 

 

1,84 

3. Володіє інформацією, щодо задоволення власних освітніх 

потреб в Україні 

3,21 

4. Вміє знаходити консультантів, експертів для рішення задач 

власного розвитку (освіти) 

2,67 

5. Володіє інформацією, щодо задоволення власних освітніх 

потреб в країнах ЄС (світу) 

1,84 

 

Таким чином, дані таблиці констатують, що безробітні краще 

орієнтуються у Інтернет-просторі, ознайомлені з освітніми програми центрів 

зайнятості, проте, недостатньо володіють  інформацією щодо задоволення 

власних освітніх потреб у тренінгових центрах, навчальних бізнес-центрах 

міста, мають труднощі щодо пошуку консультантів, експертів для рішення 

задач власного розвитку, майже не володіють інформацією щодо можливості 

навчання в країнах ЄС. 

Усвідомлення навчального досвіду як успішного, сприяє зниженню 

захистних дій і позначається на рівні навчальної самоефективності особистості. 

Самооцінка апплікатами навчального досвіду у різних освітніх закладах 

показала, що 92,96 % респондентів оцінюють навчальний досвід як успішний 

(47,88 % – в одному навчальному закладі, 25,35 % – у двох навчальних 

закладах, 19,73 % – більше ніж двох навчальних закладах). 7,04 % респондентів 

вказують на  негативний навчальний досвід (рис. 4.8.). 
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.  

    Рис.4.8. Діаграма навчального досвіду безробітних 

Вважаємо, що відсутність успішного навчального досвіду може сприяти 

виникненю негативних спогадів та переживань і стати на заваді самоосвіти, 

перекваліфікації, формуванню потреби особистості у навчанні впродовж життя. 

Аналіз психологічних бар’єрів, що перешкоджають навчальній  

успішності (ефективності) безробітних, дав можливість виділити дві групи – 

внутрішні і зовнішні. До внутрішніх психологічних бар’єрів безробітні 

віднесли: лінощі (33,94 %); відсутність витримки (27,90 %); відсутність віри у 

те, що навчання допоможе працевлаштуванню (26,76 %); упереджені судження  

(наприклад: «мені вже запізно навчатися», «я вже не зможу засвоїти нові 

знання») (19,85 %). Серед зовнішніх бар’єрів безробітні виділили: брак часу 

(19,72 %); сімейні проблеми (7,04 %); матеріальні  труднощі (5,63 %). 

Для подолання бар’єрів безробітні застосовують психологічні 

інструменти самомотивації та самопідтримки, які представлені у таблиці 4.27. 

          Таблиця 4.27 

Вміння безробітних застосовувати психологічні інструменти 

самомотивації 

№ 

з/п 

Психологічні інструменти самопідтримки, 

самомотивації 

Кількість 

безробітних у % 

1. самопереконання, самопідбадьорення 10,56 

2. спілкування з дітьми, природою, тваринами  7,04 

3 заняття творчістю 6,33 

4 приклади  з соціального оточення 5,63 

5. вміння шукати позитив  у поразці 2,11 

6. візуалізація себе успішною людиною 2,11 

7. назвіть інші 2,11 

47,88% 

25,35% 

19,73% 

7,04% 
успішний  навч. досвід в 

одному навчальному закладі 

успішний навч. досвід у 

двох навчальних закладах 

успішний навч. досвід в 

різних навчальних закладах  

(більше 2) 
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  Отже, лише третина безробітних (35,89 %) володіють психологічними 

інструментами самомотивації та емоційної саморегуляції, що вказує на 

необхідність проведення роботи, щодо їх розширення. 

  Дослідження здатності безробітних визначати цілі власного розвитку 

(цільовий компонент навчальної самоефективності)  виявило, що 85,27 %  

опитаних мають цілі власного розвитку (які стосуються професійної сфери), 

14,73 % – не змогли надати відповідь. Неготовність частини апплікатів 

визначити цілі власного розвитку вказує на відсутність прагнення до 

самовдосконалення та формальне відношення до навчання. 

Серед чинників, що детермінують навчальну успішність (ефективність) 

безробітні виділили соціальні та психологічні, зокрема, соціальні: економічна 

стабільність в країні, наявність робочих місць  і впевненість у можливостях 

отримати роботу за фахом (45,09 %); підтримка родини (23,94 %); професійні 

якості викладача (23,23 %); фінансові можливості (7,74% ), психологічні: 

бажання навчатися (38,16 %), впевненість у собі (25,4  %), наполегливість 

(21,17   %), інтелект (11,0 %), досвід ( 5,12%) тощо.  

Акцентування уваги  частини опитаних на соціально-економічному стані 

країни може свідчити, з одного боку,  про реальне скорочення робочих місць та 

труднощі працевлаштування, з іншого,  про прагнення безробітних перенести 

відповідальність за власний  розвиток та працевлаштування на інших. Це свого 

роду психологічний захист, за яким респонденти можуть приховувати власне 

небажання навчатися, отримувати додаткові компетентності та активно 

здійснювати пошук роботи. 

Рефлексивний компонент моделі навчальної самоефективності вивчався 

за допомогою контент-аналізу. Безробітним було запропановано написання  есе 

«Вплив навчальних програм на особистісний та професійний розвиток 

безробітного». Результати контент-аналізу представлено у таб. 4.28  

                                     Таблиця 4.28 

Результати контент-аналізу есе безробітних 

№ Ключові Підкатегорії Одиниці аналізу (слово,  
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з/п категорії  

контент-аналізу 

контент-аналізу словосполучення) та частота 

згадувань у % 

1. професійний 

розвиток 

професійні 

знання 

отримання знань з напрямку 

підготовки (69,43 %) 

професійні 

компетентності 

оволодіння  навичками роботи з 

комп’ютером, бухгалтерськими 

документами  тощо (60,59 %), 

2. 

 

особистісний 

розвиток 

 

емоційний стан  покращення емоційного стану 

(44,92 %) 

самооцінка  більше впевненості у 

працевлаштуванні, у 

майбутньому (29,43 %)  

якості, вміння більше оптимізму (17,6 %), 

розширення комунікативних  

вмінь (14,08 %) 

 

Згідно таблиці, безробітні у процесі навчання вказують на зміни не тільки 

у професійних знаннях і компетентностях, а й в особистісній сфері. Майже у 

половини безробітних навчальні занятття сприяли покращенню емоційного 

стану (44,92 %), у 29,43 %  респондентів  підвищився рівень впевненості у 

можливостях працевлаштування. Отже, навчання у центрах зайнятості не 

тільки розширює професійні можливості безробітних, а  й здійснює 

психотерапевтичну підтримку. 

Для вивчення ціннісного ставлення безробітних до процесу навчання та 

здатності прогнозувати освітні події у майбутньому, респондентам була 

запропонована методика дослідження суб’єктивно значущих подій у 

психологічному часі особистості. Результати дослідження представлено у 

таблиці 4.29. 

 Таблиця 4.29 

Рейтинг суб’єктивно значущих подій у психологічному часі 

безробітних 

п
си

х
о

л
. 

ч
ас

 

Події за сферами 

життєдіяльності 

безробітних 

Кількість 

безробітних, що 

визначають 

події у% р
ей

ти
н

г Коефіцієнт 

частоти 

згадувань 

подій р
ей

ти
н

г Середній 

бал оцінки 

значущості 

подій р
ей

ти
н

г 

м и н у л е освіта 69,01 1 2,07 1 7,26 5 
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робота 64,78 2 0,88 3 6,57 6 

сім’я 60,56 3 1,25 2 8,78 4 

події, що  

пов’язані з АТО 

57,74 4 0,77 4 -10,0 1 

переїзд 54,92 5 0,77 4 9,44 2 

кохання, дружба 53,52 6 0,54 5 10,0 1 

матеріальні 

досягнення 

31,69 7 0,39 6 10,0 1 

здоров’є 24,64 8 0,39 6 8,50 3 

смерть близьких 10,56 9 0,13 7 -10,0 1 

матеріальні 

втрати 

10,56 9 0,13 7 -10,0 1 

те
п

ер
іш

н
є 

втрата роботи 87,32 1 0,87 2 9,78 2 

проблеми з 

пошуком роботи 

77,46 2 1,25 1 9,42 3 

освіта 50,16 3 0,81 3 8,56 6 

сім’я 31,69 4 0,69 4 8,78 5 

здоров’є 23,23 4 0,23 5 8,1 7 

смерть близьких 21,12 5 0,23 5 -10,0 1 

кохання, дружба 21,12 5 0,21 6 10,0 1 

переїзд 5,69 6 0,06 7 8,96 4 

м
ай

б
у

тн
є 

  

робота   80,28 1 0,95 1 8,25 2 

сім’я 64,78 2 0,87 2 8,81 1 

матеріальні 

досягнення 

33,8 3 0,54 3 8,2 3 

освіта 23,23 4 0,23 5 6,5 4 

кохання, дружба 16,19 5 0,37 4 6,5 4 

здоров’є 15,49 6 0,15 6 8,2 3 

пенсія 10,56 7 0,11 8 4,8 6 

переїзд 5,69 8 0,13 7 -6,0 5 

 Згідно таблиці події, пов’язані з освітою у минулому займають такі місця 

рейтингу: перше – за кількістю опитаних (69,01 %) і за коефіцієнтом частоти 

згадувань (2,07),  п]яте – за оцінкою емоційного впливу на особистість (7,26). 

Серед освітніх подій найчастіше безробітні називають: вступ та закінчення 

навчального закладу, захист диплому, отримання професії, випускний тощо. 

Далі за рейтингом йдуть події пов’язані з роботою, родиною,  АТО тощо. 

У теперішньому часі освітні події за кількістю опитаних і за частотою 

згадувань займають третє місце рейтингу і шосте за емоційною впливовістю. 

Серед освітніх подій безробітні називають тренінги у центрі зайнятості, 
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бухгалтерські курси, заочне навчання у ЗВО.  На перших місцях рейтингів 

стоять події, пов’язані з втратою та пошуком роботи, зі смертю близьких 

(найчастіше загинувши в АТО), дружбою та коханням.  

У майбутньому планують події, пов’язані з освітою 23,23 % безробітних –  

четверта сходинка рейтингу за кількістю опитаних і п’ята (0,23) – за 

коефіцієнтом частоти згадувань. Отже, значення освітніх подій для безробітних 

у майбутньому поступово знижується, що, на наш погляд, пов’язано з  

прагматичними смислами навчання (необхідність працевлаштування). 

Більшість безробітних у майбутньому планують події, пов’язані з роботою, 

сім’єю, матеріальними досягненнями. 

Таким чином, узагальнюючи результати опитування, можна відзначити:      

 1. У безробітних провідними є прагматичні та професійні смисли 

навчання  та отримання додаткової освіти.  

2. Серед критеріїв самооцінки власної  навчальної успішності  переважає 

зовнішній критерій – успішне працевлаштування. До внутрішніх критеріїв 

опитані відносять вольові, мотиваційні якості, досвід, інтелектуальні здібності. 

3. Безробітні краще працюють з інформаційними джерелами, у той же 

час, потребує розвитку уміння управляти часом, продуктивно використовувати 

зовнішні та внутрішні ресурси, добре знають освітні програми центрів 

зайнятості, проте, недостатньо володіють  інформацією щодо задоволення 

власних освітніх потреб у тренінгових центрах міста, країни та інших країн 

світу. 

4.  Найпоширенішими психологічними бар’єрами, що заважають власній 

навчальній ефективності безробітним   є лінощі, відсутність витримки та віри у 

те, що навчання допоможе працевлаштуванню, упереджені судження, а також 

нестача часу та сімейні проблеми.  

5. Лише третина безробітних володіє психологічними прийомами 

самомотивації, емоційної саморегуляції, що може перешкоджати 

стресостійкості і негативно позначатися на навчальній ефективності. 
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6. Особливістю навчальної рефлексії апплікатів є здатність визначати 

зміни не тільки у професійних знаннях, компетентностях, а й новоутворення в 

особистісній  сфері. Безробітні констатують зміни в емоційній  сфері, 

самооцінці, позитивному мисленні, усвідомлюють, що навчання сприяє не 

тільки працевлаштуванню, а й має психотерапевтичну дію. 

7.  Освіта важлива для більшості безробітних у минулому, теперішньому,  

а у майбутньому її значення  поступово знижується, що, на наш погляд, 

пов’язано з  працевлаштуванням – провідним смислом навчання апплікатів. 

8. Детермінують навчальну успішність (ефективності) соціальні та 

психологічні чинники, зокрема, психологічні: почуття власної гідності, 

самооцінка, самодостатність,  відповідальність тощо; соціальні: професійні 

якості викладача, організаційні заходи (консультації, заняття з використанням 

тренінгових технологій), соціальні умови.  

 

4.2.5. Дослідження психологічних компонентів навчальної 

самоефективності  слухачів «Університету третього віку»  

 

Дослідження проводилося серед слухачів «Університету третього віку» 

(Університет  імені Альфреда Нобеля м. Дніпро) у якому взяли участь 82 особи 

у віці від 65 до 78 років.  

Опитування слухачів щодо життєвих смислів свого навчання в 

університеті представлено на рис.4.9. 

 

Рис. 4.9.  Життєві смисли навчання людей літнього віку (% від загальної 

кількості всіх визначених смислів) 

71,42% 

19,64% 

8,92% 

особистісні 
соціальні 
інформаційні 
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Згідно діаграми важливого значення слухачі надають особистісним 

смислам навчання в Університеті третього віку (71,42 % ), на другому місці 

знаходяться соціальні смисли (19,64 %) і на третьому – інформаційні смисли 

(8,92 %). 

Категорії та підкатегорії життєвих смислів освіти слухачів УТВ 

представлені у таблиці 4.30. 

Таблиця 4.30. 

Уявлення слухачів УТВ щодо життєвих смислів власного навчання  

Категорії 
життєвих 
смислів 
освіти 

Підкатегорії 
життєвих смислів 

освіти 

Приклади життєвих смислів 
отримання освіти 

Кількість 
слухачів 

у % 

особистісні саморозвитку не зупиняти свій розумовий 

розвиток, розширити 

світогляд, тренінг мозку, 

потреба вчитися все життя 

51,21 

самовдосконалення підвищити рівень знань, умінь 19,21 

попередження 

інволюційних 

процесів 

затримати старість, зберегти 

пам'ять, не перетворитися на  

«овоч», не відчувати стагнації 

у розвитку, не втрачати 

інтелектуальні можливості,  

інтерес до  життя 

17,07 

самопізнання  зрозуміти, пізнати себе  4,87 

самореалізації займати активну життєву 

позицію 

2,43 

 

емоційні отримати задоволення від 

навчання 

2,43 

 

 Продовження табл. 4.30 

соціальні соціалізації не відчувати себе у відриві 

від людей, мати повноцінне 

життя у соціумі, бути 

цікавим для себе та 

оточуючих, корисним для 

близьких та інших 

21,95 

комунікативні розширити коло спілкування 4,87 

інформаційні   пізнати нове для себе 12,19 
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У відповідності до даних таблиці, можна стверджувати, що, в основному,  

слухачі УТВ навчаються для особистісного розвитку (51,21 %), соціалізації 

(21,95 %), самовдосконалення (19,21 %), попередження інволюційних процесів 

(17,07 %). Це зрозуміло, навчання не є провідною діяльністю дорослих. Однак, 

завдяки навчанню, люди поважного віку прагнуть зберегти активність, 

розширити свої потенційні можливості та запобігти передчасному старінню. 

У процесі опитування вивчалася самооцінка власної навчальної 

успішності  слухачів УТВ. Згідно результатів опитування 60,97 % респондентів 

вважають себе успішними у навчанні, 39,02 % не змогли відповісти на 

запитання, що вказує на їх невпевненість у власних навчальних здібностях. 

Літні люди можуть втрачати впевненість у власних навчальних здібностях 

унаслідок переживань, пов’язаних з віковими змінами, які відбуваються у 

фізичній та інтелектуальній сферах, а також через значну перерву у навчальній  

діяльності (особливо після виходу на пенсію). 

Для вивчення критеріїв самооцінки навчальної успішності (ефективності), 

ми запропонували  слухачам УТВ надати відповіді, щодо їх розуміння  поняття 

«власна навчальна успішність (ефективність)». 31,95 % опитаних поняття 

«власна навчальна успішність» (ефективність) трактують як постійне прагнення 

до знань та саморозвитку (прагнення вчитися все життя, прагнення до 

постійного самовдосконалення); 29,11 % респондентів визначили його як 

інтелектуальні здібності (вміння сприймати навчальну інформацію, високий 

пізнавальний потенціал, пізнавальні здібності); 19,51 % – вміння застосовувати 

отримані знання на практиці, у взаємодії з оточуючими, навчаючи  інших; 

19,02 % опитаних не змогли відповісти на запитання, що,  на наш погляд, 

вказує на їх небажання або інволюційні процеси, що заважають здійснювати 

аналіз власної навчальної успішності. 

Таким чином, відповіді  слухачів УТВ засвідчують, що для них 

характерні внутрішні критерії самооцінки навчальної успішності, такі як 

наявність пізнавальних мотивів і мотивації саморозвитку, високий рівень 
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розвитку інтелектуальних здібностей, вміння застосовувати отримані знання у 

повсякденному житті. 

 Більш детальний аналіз відповідей опитаних щодо особистісних якостей, 

які забезпечують навчальну успішність (ефективність) дав можливість виділили 

4 групи якостей, які визначають респонденти: поведінкові – 58,52 % 

мотиваційно-цільові – 36,58 %, інтелектуальні – 24,39 %, комунікативні – 

4,87 % (таб. 4.31). 

Таблиця 4.31. 

Уявлення слухачів  УТВ щодо особистісних якостей, які 

забезпечують  навчальну  успішність (ефективність)  

Назви груп якостей Якості Кількість літніх 

людей у % 

поведінкові відповідальність за власний 

розвиток 

36,58 

впевненість у собі 19,51 

наполегливість 2,43 

мотиваційно-цільові цілеспрямованість 12,19 

інтерес до нового, прагнення до 

знань 

24,39 

інтелектуальні  високий рівень інтелекту, логіка, 

гарна пам’ять, широта кругозору 

24,39 

комунікативні вміння спілкуватися 4,87 

  

Отже, забезпечують навчальну успішність слухачів УТВ, в основному, 

поведінкові, мотиваційні та інтелектуальні якості, комунікативним якостям  

респонденти надають значно менше уваги. Серед поведінкових якостей слухачі 

університету особливу увагу приділяють відповідальності за власний розвиток, 

що характерно майже для всіх категорій дорослих. 

 Ефективність навчання літніх людей залежить від самооцінки, віри у 

себе, впевненості у власних навчальних компетенціях. Впевненість у собі 

дозволяє представникам пізньої дорослості адаптуватися до нових для них 

освітніх умов, до власних вікових змін, спонукає до активності, стає джерелом 
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подолання психофізичних процесів старіння [288]. Самооцінка  навчальних 

компетентностей за п’яти  бальною шкалою представлена у таблиці 4.32. 

            Таблиця 4.32. 

Оцінка слухачами УТВ власних навчальних компетентностей 

№ 

з\п 

 

Зміст навчальних компетентностей 

Середній 

бал 

1. вміння знаходити, переробляти, здійснювати критичний 

аналіз навчальної інформації 

4,07 

2. вміння застосовувати навчальний та життєвий досвід для 

рішення учбових задач 

4,07 

3. здатність до ефективного самокерування навчальним 

процесом 

4,04 

4. вміння працювати з цифровими носіями, комп’ютерна 

грамотність 

2,68 

 

За результатами опитування можна стверджувати, що слухачі УТВ  

вважають себе компетентними в умінні знаходити, переробляти, здійснювати 

критичний аналіз навчальної інформації, в умінні застосовувати навчальний та 

життєвий досвід для рішення учбових задач, ефективно управляти власним 

навчальним процесом, проте,  не відчувають себе компетентними у роботі з 

цифровими носіями  та комп’ютером. Слухачі УТВ прагнуть освоїти 

комп’ютерну грамотність, щоб не відчувати себе ізольованими від суспільства, 

не відставити у інформованості й власному розвитку від  соціального оточення, 

дітей та онуків. 

 Самооцінка слухачами УТВ уміння орієнтуватися в освітньому просторі 

за п’ятибальною шкалою представлена у таблиці 4.33. 

 

                      Таблиця 4.33 

Оцінка слухачів УТВ уміння  орієнтуватися  в освітньому просторі 

№ 

з/п 

Показники освітнього простору Середня 

оцінка 

1. володіє Інтернет-простором  для задоволення власних 

освітніх потреб 

2,02 

2. володіє інформацією, щодо задоволення власних освітніх  
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потреб в  

- місті, 

- інших містах Україні, 

- в країнах ЄС (світу) 

 

3,17 

0,80 

0,31 

3. вміє знаходити консультантів, експертів для рішення задач 

власного розвитку (освіти) 

2,90 

 

Дані таблиці свідчать, що  слухачі УТВ мають  труднощі щодо орієнтації 

у сучасному освітньому просторі. Вони не володіють інформацією щодо 

задоволення навчальних потреб в Інтернет-просторі, інших містах країни, країн 

ЄС. Для них проблемою є знаходження консультантів, експертів для рішення 

задач власного розвитку (освіти). Це зрозуміло, на сьогодні в Україні не 

створена мережа консультативних або розвивальних центрів для людей 

поважного віку. Незначна кількість навчальних центрів (переважно приватних) 

найчастіше дає рекламу через Інтернет, яким, у більшості своій, люди старшого 

віку не володіють. 

 Успішний навчальний досвід є важливим показником, що забезпечує  

майбутню навчальну успішність людини.  

За результатами опитування 34,14 % слухачів УТВ мали успішний 

навчальний досвід у різних навчальних закладах (школі, ЗВО, інших 

навчальних закладах), 39,02 % опитаних вказують на наявність навчального 

успіху у двох навчальних закладах (навчанння у школі і завладі вищої освіти)  і 

26,84 % – лише в одному навчальному закладі (рис. 4.10). 

.  

Рис.4.10. Навчальний досвід слухачів «Університету третього віку». 
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Усі опитані вказують на наявність успішного навчального досвіду, що, на 

наш погляд, є однією з причин вибору людьми старшого віку навчання в 

«Університеті третього віку». 

До внутрішніх психологічних бар’єрів,  що впливають на навчальну 

успішність опитані віднесли:  питання самоорганізації (21,95 %), низьку 

самооцінку (14,63 %), проблеми зі здоров’ям (14,63 %), страхи (не зрозуміти 

матеріал, страх швидкого темпу викладання), соціальні стереотипи (7,31 %), 

низьку навчальну мотивацію (7,31 %), вікові зміни – зниження зору, слуху 

(4,87 %), неорганізованість (2,43 %), недостатність зусиль (2,43 %). 

 Серед зовнішніх бар’єрів, що перешкоджають навчальній успішності 

(ефективності) опитані визначили: особистісні та професійні якості викладача 

(відсутність доброзичливості, не цікавий виклад навчального матеріалу, 

швидкий темп мови, неготовність щиро відповідати на запитання, низький 

рівень володіння методикою викладання, недостатній професіоналізм тощо) – 

21,95 %, проблеми з організацією навчального процесу (заорганізованість, 

підвищений контроль, неможливість внести зміни у зміст або організацію 

навчання) – 17,07 %, економічну кризу в суспільстві та відсутність миру в 

країні (7,31 %), нестача часу (7,31 %), непередбачені обставини  (2,43%). 

46,34 % респондентів психологічні бар’єри не виділяють. Отже, майже 

половина опитаних вважає, що «ніщо не може перешкоджати їм у прагненні до 

знань». 

У процесі опитуванння вивчалися також психологічні інструменти 

самомотивації та емоційної саморегуляції, які застосовують слухачі УТВ для 

подолання психологічних бар’єрів та розвитку стресостійкості (таб. 4.34) 

               Таблиця 4.34  

Психологічні інструменти самомотивації, самопідтримки слухачів 

Університету третього віку 

№ 

з/п 

Психологічні інструменти самопідтримки, 

самомотивації 

Кількість літніх 

людей у  % 

1. самопереконання, самопідбадьорення 85,36 

2 візуалізації (уявляю як «Я переборюю власні 18,53 
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страхи», «Досягаю своєї мети») 

3 заняття творчістю 18,53 

4. приклади  з соціального оточення 17,07 

5. спілкування з онуками, друзями, минулими 

колегами природою, тваринами  

15,65 

6. інше 2,11 

   

Більшість слухачів УТВ (85,36 %) у ситуації невпевненості 

використовують прийоми самопереконання, самопідбадьорення, проте, менше 

орієнтуються на візуалізацію, творчість, приклади соціального оточення, 

спілкування з природою, тваринами, онуками, друзями, минулими колегами 

тощо. Серед інших прийомів самомотивації та самопідтримки були названі 

читання афоризмів, анекдотів, звернення до бога (молитва). 

Дослідження цільової спрямованості у навчанні слухачів  УТВ показало, 

що 83,65 % опитаних визначають конкретні цілі власного розвитку, 

самовдосконалення (вивчити англійську, українську мови, оволодіти 

комп’ютерною грамотністю, навчитися профілактичним діям щодо запобігання 

захворюванням) та сімейні (стати хорошим «психологом» для близьких, вміти 

надавати першу допомогу при хворобі онукам тощо). 16,34 % слухачів УТВ не 

визначили цілі навчання (що може бути пов’язано з інволюційними процесами 

або не готовністю до самоаналізу). Відзначимо, що неготовність до  аналізу та 

відсутність диференціації цілей навчання та саморозвитку, на наш погляд, 

знижує рівень власної навчальної ефективності (успішності) особистості. 

 Серед  чинників, що детермінують власну навчальну успішність 

(ефективність), слухачі УТВ виділяють: 1) особистісні та професійні якості 

викладача – 34,14%, 2) організацію навчального процесу (комфортні умови, 

актуальність навчальних тем та програми, вчасна інформованість) – 26,82 %, 

3) створення атмосфери психологічної захищеності слухачів – 9,75 %, 

4)  економічну та політичну стабільність в країні – 4,87 %. 

Здатність до навчальної рефлексії  вивчалася за допомогою контент-

аналізу. Респондентам було запропоновано написання есе «Які особистісні 

зміни відбулися у процесі навчання в Університеті третього віку». У таблиці 
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4.35 подано результати контент-аналізу есе слухачів університету.  

              Таблиця 

4.35 

Результати контент-аналізу есе слухачів Університету третього віку 

№ 
з/п 

Категорії  
контент-аналізу 

Підкатегорії 
контент-
аналізу 

Одиниці аналізу (слово,  
словосполучення) та частота згадувань у 

% 
1 

 

зміни в знаннях 

та навчальних 

компетент- 

ностях 

 

знання підвищення рівня знань з психології, 

права, медичної допомоги, з іноземних 

мов тощо (58,53 %) 

навчальні 

компетент-

ності 

вміння  працювати з комп’ютером  

(19,51 %), вміння доглядати  рослини 

(12,19 %), вміння робити дихальну 

гімнастику (12,19 %), вміння в'язати та 

робити вишивку (4,87 %)  

2 зміни в 

особистісних 

характеристиках 

емоційний 

стан 

покращення емоційного стану (26,82 %) 

саморозви-

ток 

інтелектуальний розвиток (17,07 %), 

розширення світогляду (12,19 %), 

розвиток творчих здібностей (12,19 %) 

самооцінка підвищення впевненості у собі (17,07 %) 

самовдоско-

налення 

самовдосконалення (9,75 %) 

поведінка підвищення рівня активності (7,32 %), 

самоорганізації (4,87 %) 

3. зміни пов’язані з 

соціаліза цією 

взаємодія з 

іншими 

учасниками 

навчального 

процесу 

розширення кола спілкування (29,26 %), 

більше друзів (4,87 %), став більш 

цікавою людиною для себе та інших 

(2,43 %) 

 

Продовження табл. 4.35 

  соціальна 

захищеність 

відчуття соціальної захищеності 

(4,87 %)  

Згідно таблиці слухачі  УТВ вказують на зміни  в процесі навчання 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 %) та ін. Аналіз есе кожного 

респондента показав, що слухачі УТВ  схильні виділяти 6 – 8 характеристик 
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(найчастіше пов’язаних зі змінами у знаннях та вміннях), що вказують на 

середній рівень розвитку  рефлексивних вмінь.  

Для вивчення ролі освітніх  подій у житті слухачів УТВ та готовності 

навчатися у майбутньому респондентам була запропонована методика 

дослідження суб’єктивно значущих подій у психологічному часі особистості. 

Результати дослідження представлено у таблиці 4.36. 

                             Таблиця 4.36 

Рейтинг суб’єктивно значущих подій у психологічному часі слухачів 

Університету третього віку  

п
си

х
о

л
  
 

ч
ас

 

Події за сферами 

життєдіяльності 

Кількість 

респондентів, 

що визначають 

події у % р
ей

ти
н

г Коефіцієнт 

частоти 

згадування 

події р
ей

ти
н

г Середній 

бал оцінки 

значущості 

події р
ей

ти
н

г 

м
и

н
у
л
е 

освіта 87,80 1 1,67 1 7,84 3 

сім’я 85,36 2 1,62 2 8,15 2 

робота 70,73 3 1,28 3 7,84 3 

кохання, дружба 31,70 4 0,91 4 6,58 4 

смерть близьких 19,68 5 0,25 5 -10,0 1 

нагороди  14,63 6 0,21 6 8,15 2 

те
п

ер
іш

н
є 

сім‘я 58,53 1 1,12 1 9,63 1 

освіта 34,14 2 0,62 3 7,87 2 

здоров’я 32,92 3 0,83 2 7,87 2 

матеріальні 

прибутки 

12,19 4 0,33 4 6,57 3 

творчість 6,09 5 0,33 4 4,69 4 

м
ай

б
у

тн
є   

сім’я 71,95 1 1,52 2 9,86 1 

освіта 60,97 2 0,98 3 8,33 3 

здоров’я 53,65 3 1,63 1 9,86 1 
 

         Продовження табл. 4.36 

 матеріальні 

прибутки 

12,19 4 0,98 3 8,63 2 

політична та 

економічна 

стабільність 

7,31 5 0,74 5 8,54 3 

переїзд 6,09 6 0,74 5 7,01 5 
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Як свідчать данні таблиці,  події, пов’язані з освітою, займають перше 

місце за рейтингом кількості респондентів, що визначають події і за  

коефіцієнтом частоти згадування подій, та третє місце за оцінкою емоційної 

впливовості подій. Серед освітніх подій слухачі виділяють вступ або  

закінчення навчального закладу, отримання диплому у ЗВО, навчання на 

підприємствах, виконання ролі наставників (самі навчали інших). Далі за 

рейтингом йдуть події, що пов’язані з родиною, роботою, коханням тощо. 

У  теперішньому часі освітні події займають другу сходинку рейтингу за 

кількістю респондентів, що визначають події та за оцінкою значущості події і 

третю – за коефіцієнтом частоти згадування подій. Серед освітніх подій слухачі 

УТВ виділяють змістовні лекції, навчальні вправи, зустрічі з цікавими людьми. 

Події, пов’язані з родиною, посідають перше місце рейтингу (сімейні святі, 

успіхи дітей, онуків тощо). 

 У майбутньому 60,97 % опитаних планують продовжити навчання в 

Університеті третього віку та висловлюють побажання, щодо розширення  

системи навчальних закладів, в яких вони могли б навчатися. Планують також 

слухачі УТВ події, пов’язані з родиною, здоров’ям, політичною і економічною 

стабільністю у країні. 

 Отже, навчання для слухачів УТВ  має провідне значення у минулому, 

теперішньому і майбутньому, що вказує на високий рівень навчальної 

мотивації і прагнення навчатися впродовж життя. 

Відтак, підсумовуючи вищезазначене констатуємо: 

– для слухачів УТВ провідними є особистісні смисли навчання, серед яких 

переважають смисли саморозвитку, самовдосконалення, попередження 

інволюційних процесів. Це період життя людини, коли професійна 

діяльність втрачає актуальність, вона навчається за власним бажанням, 

вільно обирає предмети, що її цікавлять та  прагне власного розвитку; 

– для слухачів УТВ характерні внутрішні критерії самооцінки навчальної 

успішності – наявність пізнавальних мотивів, високий рівень розвитку 
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інтелектуальних здібностей, відповідальність, уміння застосовувати 

отримані знання  у повсякденному житті (передавати досвід іншим); 

– люди старшого віку мають  труднощі щодо вміння працювати з 

комп’ютером, знаходити консультантів, для рішення задач власного 

розвитку, саме тому більшість з них обирають навчання в Університеті 

третього віку; 

– опитані визначають психологічні бар’єри, що заважають їм ефективно 

навчатися, серед яких  виділяють  лінощі, низьку самооцінка, проблеми зі 

здоров’ям, страхи, негативні соціальні стереотипи, вікові проблеми (зір, 

слух тощо). Серед зовнішніх бар’єрів – низький рівень професіоналізму 

викладача, проблеми з організацією навчального процесу. Значна частина 

респондентів вказує  на відсутність  бар’єрів у навчанні; 

– цілі власного розвитку слухачів УТВ, в основному, стосуються  розвитку  

певних компетентностей, які орієнтовані на себе (вивчити англійську, 

оволодіти комп’ютерною грамотністю, навчитися профілактичним діям 

щодо запобігання захворюванням) або на інших (стати хорошим 

«психологом» для близьких, вміти надавати першу допомогу при хворобі 

близьким тощо); 

– особливістю навчальної рефлексії опитаних є готовність детально 

аналізувати зміни у знаннях, вміннях, особистісних характеристиках, менше 

відмічають зміни, що пов’язані з соціалізацією; 

– освіта для слухачів УТВ має важливе значення впродовж усього їх 

життєвого шляху, тому розширення системи навчальних закладів зможе  

задовольнити не тільки їх пізнавальні потреби, а й сприятиме запобіганню 

передчасного старіння та соціальної ізоляції. 

 

4.3. Порівняльний аналіз психологічних компонентів навчальної 

самоефективності  різних категорій дорослих 
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Порівняльний аналіз відповідей респондентів дав можливість виділити 

спільні риси та відмінності у розвитку компонентів НСЕ в різних категорій 

дорослих. 

Співставлення життєвих смислів навчання різних категорій дорослих 

представлено у таблиці 4.37 

           Таблиця 4.37 

Життєві смисли навчання дорослих  

 

Категорії  та 

підкатегорії життєвих 

смислів  освіти 

Кількість  респондентів у % 

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 

саморегуляції - 13,46 5,26 5,36 2,43 

цільові 5,5 - - - - 

самооціночні 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 - - -  

              Продовження табл. 4.30 

 сімейні 9,17 - - -  

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

культурні 5,5 2,88 - -  
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соціального 

захисту 

- - - 2,81 - 
 інформаційні 20,45 - - - 12,19 

 

Аналіз життєвих смислів навчання свідчить, що соціальні та особистісні 

смисли навчання присутні у всіх досліджуваних. Соціальні і особистісні смисли 

найбільш виражені у 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 місце займає соціалізація – 

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 займають розвивальні – 51,21 %, 

самовдосконалення – 19,21 % та попередження 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 виражені у працівників бізнес-структур – 

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

25,74 %). Студенти-заочники, педагоги і працівники бізнес-структур  вважають, 

що освіта може допомогти їм у кар’єрному зростанні. У той же час, найбільші 

очікування стосовно професійної кар’єри  у працівників бізнес-структур  і 

найменші у педагогів. Професія педагога часто не передбачає професійного 

зростання через кар’єру, як у працівників бізнес-структур. Проте, 

професіоналізм педагога викликає повагу у батьків, учнів та колег. 

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 %. 

Серед прагматичних смислів у студентів-заочників, педагогів, 

працівників бізнес-структур найбільш вираженими є смисли отримання 

документу, що підтверджує освіту (категорію). Педагоги (76,92%), порівняно з 
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іншими категоріями дорослих, цьому документу  надають  особливого 

значення. Вони найчастіше направляються на навчальні курси за вказівкою 

адміністрації навчальних закладів, а не за власним бажанням. В таких умовах 

метою навчання для педагогів стає отримання  посвідчення про підвищення 

кваліфікації  для проходження майбутньої атестації (один раз на п’ять років). 

Працівники бізнес-структур також навчаються для проходження майбутньої 

атестації, однак, атестація відбувається майже кожний рік  і  підставою для її 

проходження є не документ про навчання, а наявність конкретних професійних 

компетентностей.  

Покращення фінансового стану  після навчання очікують майже всі 

категорії дорослих (крім слухачів УТВ), але найбільше цього чекають студенти 

і апплікати, бо саме ці категорії дорослих у більшості не працюють і не мають 

достатнього фінансового забезпечення. 

 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 відношення частини дорослих до 

навчання. Характерною особливістю дорослих є переважання професійних і 

прагматичних смислів у професіогенезі та особистісних і соціальних смислів у 

післяпрофесійний період. 

Є смисли навчання, які присутні тільки у певної категорії дорослих, 

зокрема: цільові (навчання допоможе досягти визначених цілей, реалізувати 

свою мету у житті), громадські (бути корисним для суспільства), сімейні  

(створити сім’ю, вміти виховувати дітей) визначають лише  студенти-заочники;  

соціального захисту (навчання надає відчуття соціального захисту) характерні 

лише для безробітних; попередження інволюційних процесів присутній тільки у 

літніх людей.  
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Отже, ієрархію життєвих смислів навчання дорослих людей можна  

представити у вигляді сходинок, де на першому місці стоять професійні, на 

другому  прагматичні, на третьому особистісні, на четвертому соціальні і на 

п’ятому інформаційні смисли. Всі смисли, крім інформаційних, на наш погляд, 

сприяють навчальній успішності суб’єктів навчання. Характерною особливість 

дорослих є переважання професійних і прагматичних смислів у професіогенезі 

та особистісних смислів у післяпрофесійний період. 

Порівняльний аналіз самооцінки  навчальної успішності досліджуваних 

категорій дорослих  представлений на рис.4.11 

 

Рис. 4.11. Самооцінка   навчальної успішності дорослих 

 

Аналіз самооцінки навчальної успішності дорослих свідчить, 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 
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(навчальні компетентності, особистісні якості) та зовнішніх (успішне 

проходження атестації); у безробітних переважає зовнішній критерій (успішне 

працевлаштування), до внутрішніх оцінок опитані відносять вольові, 

мотиваційні якості, досвід, інтелектуальні здібності; у слухачів УТВ присутні 

лише внутрішні оцінки (особистісних якостей та навчальних компетентностей). 

Серед якостей, що впливають на навчальну успішність, педагоги та  

безробітні віддають перевагу вольовим якостям (відповідальність, 

наполегливість);  студенти-заочники і слухачі УТВ –  мотиваційно-цільовим 

(цілеспрямованості, інтересу до навчальної діяльності).  Зауважимо, що таким 

характеристикам як впевненість у власних навчальних компетентностях, 

здатність до рефлексії (самоаналізу), саморегуляції, прагненню до 

саморозвитку, самозміненню не приділена достатня увага, що свідчить про 

недостатнє усвідомлення  опитуваними значення цих критеріїв для навчальної 

успішності дорослої людини.   

 Аналіз самооцінки навчальних компетентностей показав, що у студентів-

заочників, представників бізнес-структур,  безробітних краще розвинуті вміння 

працювати  з цифровими носіями, комп’ютерна грамотність та вміння 

знаходити, переробляти, здійснювати критичний аналіз інформації. При цьому 

студенти-заочники потребують розвитку вміння застосовувати навчальний та 

життєвий досвід для рішення навчально-професійних задач, ефективного 

самокерування навчальним процесом; педагоги – уміння проводити 

дослідницьку діяльність,   працювати з іноземними джерелами; працівники 

бізнес-структур та безробітні – здатності ефективного самокерування 

навчальним процесом;  слухачі УТВ  –  розвитку комп’ютерної грамотності. 

Уміння дорослих орієнтуватися в освітньому просторі для задоволення 

власних освітніх потреб є, на наш погляд, значущою компетентністю, що 

сприяє навчальній самоефективності. Уміння різних категорій дорослих 

орієнтуватися в освітньому просторі представлено у таблиці 4.38. 

          Таблиця 4.38. 

Самооцінка дорослими  вміння орієнтуватися  в освітньому просторі 
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Показники 

освітнього простору 

Середня оцінка 

Студен

ти-заоч 

Педагоги Працівни

ки 

Безробіт

-ні 

Слухачі 

УТВ 

володіє Інтернет-

простором  для 

задоволення власних 

освітніх потреб 

4,62 4,28 

 

 

4,76 4,06 2,02 

володіє інформацією 

щодо навчальних 

дисциплін (програм): 

- у закладах 

формальної освіти 

(ЗВО, центрах 

зайнятості); 

- у закладах 

неформальної освіти 

(тренінгових 

центрах, 

тощо) 

 

 

 

4,86 

 

 

 

3,09 

 

 

 

4,52 

 

 

 

1,86 

 

 

 

2,68 

 

 

 

3,16 

 

 

 

 

 

4,00 

 

 

 

1,84 

 

 

 

3,17 

 

 

 

- 

володіє інформацією, 

щодо задоволення 

власних освітніх 

потреб в   Україні 

3,66 

 

3,15 4,04 3,21 

 

0,80 

 

вміє знаходити 

консультантів, 

експертів для 

рішення задач 

власного розвитку  

3,03 4,34 4,08 2,67 2,90 

володіє інформацією, 

щодо задоволення 

власних освітніх 

потреб в країнах ЄС 

(світу) 

2,06 - - - - 

 

Порівняльний аналіз показує, що майже всі дорослі (крім слухачів УТВ) 

вміють задовольняти власні освітні потреби  через Інтернет-простір, мають 

певну інформацію, щодо освітніх програм в закладах формальної і 

неформальної освіти України, вміють знаходити консультантів, експертів для 

рішення задач власного розвитку (крім слухачів УТВ). Однак, інформацією, 

щодо задоволення власних освітніх потреб в країнах ЄС володіє лише незначна 
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кількість студентів-заочників. Тобто дорослі, щоб бути суб’єктами власної 

освітньої діяльності, потребують нарощування вміння орієнтуватися  в 

освітньому просторі як нашої країни, так і інших країн світу. 

Самооцінка дорослими  навчального досвіду, що забезпечує розгортання 

навчальної самоефективності дорослого  представлена на рис.4.12  

 

Рис. 4.12. Самооцінка дорослими навчального досвіду 

 

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 досвіду викликає негативні 

емоції та позначається на рівні навчальної 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 
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(12,72 %). Педагогам заважає навчатися  низька навчальна мотивація (48,4 %), 

надмірне навантаження (30,9 %), зайва робота (14,88 %), упередженні думки, 

страхи та негативні стереотипи (16,11 %). Працівникам бізнес-структур 

перешкоджають проблеми 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 зміни та проблеми зі здоров’ям 

(14,63 %), страхи, помилкові та упереджені судження (7,31 %). 

Найпоширенішим бар’єром, майже для всіх категорій дорослих, виступає 

«недостатність часу», що, на наш погляд, у більшості випадків вказує на 

проблеми з самоорганізацією і вольовою саморегуляцією. 

Для подолання психологічних бар’єрів дорослі застосовують  певні 

психологічні прийоми. Аналіз психологічних інструментів самомотивації та 

емоційної саморегуляції  представлено у таблиці 4.39. 

          Таблиця 4.39. 

Психологічні інструменти самомотивації, емоційної саморегуляції 

дорослих 

Психологічні 
інструменти 

самопідтримки, 
самомотивації 

Кількість  респондентів у % 
 

Студенти Педагоги Працівники Безробітні Слухачі  
УТВ 

самопереконання, 

самопідбадьорення 

88,63 62,31 95,23 10,56 85,36 

заняття творчістю 72,0 30,9 - 6,33 18,53 

приклади  з 

соціального 

оточення 

60,45 23,8 60,45 5,63 17,07 

 

 

         Продовження табл. 4.39 
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візуалізація («Я 

успішна людина») 

64,54 6,87 69,04 2,11 18,53 

приклади героїв 

книг, фільмів   

56,81 - - - - 

планування і 

самоконроль 

- - 60,45 - - 

спілкування з 

природою, 

тваринами, дітьми 

- - - 7,04 15,65 

уміння шукати 

позитив  у поразці 

- - - 2,11 - 

уміння довіряти 

собі 

- - 5,63 - 8,15 

читання афоризмів, 

анекдотів, 

звернення до бога 

(молитва) 

- - - - 2,11 

 

Отримані результати свідчать, що найбільш поширеними прийомами 

самомотивації та емоційної саморегуляції для всіх категорій дорослих є 

самопереконання, самопідбадьорення, приклади з соціального оточення, 

візуалізація («Я успішна людина»), заняття творчістю. Приклади героїв книг та 

фільмів як інструмент емоційної підтримки використовують лише студенти-

заочники. Планування та самоконтроль як інструмент самомотивації, в 

основному, застосовують представники бізнес-структур. Спілкування з 

природою, тваринами, дітьми як інструмент емоційної підтримки 

використовують безробітні та слухачі УТВ. Уміння шукати позитив  у поразці   

притаманно для безробітних. Читання афоризмів, анекдотів, звернення до бога 

(молитва) як інструмент емоційної підтримки частіше застосовують слухачі 

УТВ. Вміють довіряти собі лише працівники бізнес-структур та слухачі УТВ. 

Отже, аналіз прийомів самомотивації показує, що всі категорії дорослих 

потребують збагачення спектру психологічних інструментів самопідтримки. 

Дослідження здатності різних категорій дорослих визначати цілі власного 

розвитку (цільовий компонент навчальної самоефективності) представлено на 

рис.4.13 
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Рис. 4.13. Здатність дорослих визначати цілі власного розвитку 

Аналіз здатності дорослих визначати цілі власного розвитку показав, що: 

26,36 % студентів-заочників, 76,92 % педагогів, 82,89 % працівників бізнес-

структур, 85,27 % безробітних, 83,65 % слухачів УТВ  здатні до 

самопокладання  цілей розвитку. Відсутність цілей власного розвитку свідчить 

про формальне ставлення частини дорослих до навчальної діяльності.  

 Педагоги,  працівники бізнес-структур та безробітні визначають цілі 

власного розвитку, які пов’язані, в основному, з розвитком професійних 

компетентностей. Це зрозуміло, тому що професійна діяльність для них є 

провідною. 

Дослідження рефлексії психологічних новоутворень, що виникли у 

результаті навчання  (контент-аналіз) показав, що дорослі визначають зміни у 

знаннях, компетентностях, проте, менше звертають уваги на зміни в 

особистісних характеристиках.  

Зокрема, студенти-заочники констатують зміни у сферах: 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. Педагоги  вказують на зміни у професійних знаннях (55,35 %), 

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

(22,61 %) та розширенні професійного кола (65,47 %). Працівники бізнес-
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структур відмічають зміни у професійних компетентностях (59,52 %), 

мотиваційній сфері (43,33 %), знаннях (41,90 %). Безробітні вказують на зміни 

у знаннях (69,43 %), професійних компетентностях (60,59 %), мотиваційній 

сфері (44,92 %), самооцінці (29,43 %) ін. Слухачі  УТВ констатують зміни 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. За кількістю описаних 

змін найбільше їх спостерігається у працівників бізнес-структур (до 24 

показників), найменше у студентів-заочників (до 18 показників). 

Рейтинг освітніх подій у житті різних категорій дорослих представлений 

у таблиці 4.40 

         Таблиця 4.40 

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 

респондентів, 

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 

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 
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Дослідження суб’єктивно значущих подій у психологічному часі 

особистості  виявило, що освітні події мають першочергове значення у 

минулому для більшості респондентів за рейтингами кількісті респондентів, що 

визначають освітні події і частотою згадувань. За оцінкою емоційної 

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

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

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

Відомо, чим більше позитивних  емоцій  у людини викликає подія, тим більше 

прагнення її повторити у майбутньому. Отже, позитивне сприйняття навчання у 

минулому посилює навчальну мотивацію людей старшого віку.  

У теперішньому часі освітні події у зазначених рейтингах відповідно 

місця займають: 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 респонденти. Пошук 

роботи для них є більш актуальним, включення у навчальну діяльність 

залежить від конкретних вимог ринку праці (роботодавця). 

У майбутньому часі освітні події займають такі місця рейтингів: у 

студентів-заочників  – перше, друге, шосте;  слухачів УТВ –  друге, третє, 

третє; працівників бізнес-структур – четверте, п’яте, четверте;  безробітних – 

четверте, п’яте, четверте;   педагогів – восьме  сьоме, дев’яте. Найнижчі місця 

рейтингів мають педагоги. Навчання для них носить системний характер, 

пов'язане з вирішенням професійних задач,  можливо, тому вони не надають 

йому особливого значення. 

Аналіз рейтингів освітніх подій досліджуваних категорій дорослих 

свідчить, що потреба в навчанні і саморозвитку у дорослих не є постійною, 

залежить від індивідуальних особливостей,  вимог професійної діяльності, 

життєвої ситуації. 

Дослідження виявило соціальні та психологічні чинники, що 

детермінують навчальну успішність (ефективність) дорослих, зокрема, 
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соціальні чинники, пов’язані з вирішенням соціально-економічних та 

професійних задач життєдіяльності, можливістю вільного вибору форм і змісту 

навчання, висококваліфікованим складом викладачів, що здійснюють навчання 

дорослих, організацією навчального процесу, інноваційно-творчою 

атмосферою на навчальних заняттях, соціальною підтримкою (колег, близьких, 

адміністрації тощо);   психологічні – з успішним навчальним досвідом 

особистості, наявністю навчальних компетентностей, прагненням до 

саморозвитку. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

В процесі опитування виявлено особливості навчальної самоефективності 

досліджуваних категорій дорослих: 

1. У дорослих  переважають  професійні та прагматичні смисли навчання 

(особистісні смисли мають першочергове значення лише для слухачів УТВ). 

2. Здебільшого дорослі  (педагоги, працівники бізнес-структур, 

безробітні) впевнені у власних навчальних здібностях, крім частини студентів-

заочників та слухачів УТВ. 

3.  Характерною особливістю самооцінки навчальної успішності дорослих 

є те, що у студентів-заочників і безробітних переважають зовнішні критерії 

оцінки навчальної успішності, а у слухачів УТВ, педагогів, працівників бізнес-

структур  – внутрішні. Серед внутрішніх критеріїв самооцінки дорослі 

виділяють навчальні компетентності, успішний навчальний досвід, 

мотиваційно-цільові та вольові якості особистості; до зовнішніх відносять 

соціальне схвалення, працевлаштування,  підвищення або підтвердження 

соціального статусу. 

4. Успішний навчальний досвід характерний для більшості респондентів, 

однак, частина дорослих не визнала свій навчальний досвід  як успішний, як 

наслідок виникають негативні переживання, психологічні захисти, що можуть 

стати бар’єром у розвитку навчальної самоефективності. 
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5. Типовими психологічними бар’єрами, що впливають на навчальну 

самоефективність дорослих є: мотиваційні (відсутність інтересу до навчальної 

діяльності), інтелектуальні (помилкові та упереджені судження), поведінкові 

(проблеми з самоорганізацією), емоційні (страхи), вікові. 

6. Здебільшого дорослі здатні до рефлексії навчальних досягнень, проте, 

рефлексивні вміння  недостатні і потребують розвитку.  

7. Особливістю ставлення дорослих до освіти є те, що освітні події мають 

важливе значення для всіх досліджуваних категорій дорослих у минулому і 

теперішньому часі, проте, у майбутньому їх планують лише частина дорослих, 

в залежності від індивідуальних властивостей особистості, вимог професійної 

діяльності, життєвої ситуації. 

 

Основні положення розділу опубліковані у працях автора : 

1. Гальцева Т. О. Аналіз психологічних бар’єрів, що впливають на процес  

навчання дорослих / Т. О. Гальцева // Тематичний випуск „Вища освіта України 

у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”–  Додаток 3, том 

ІІ (9) – Київ, 2008 . – С. 137–145. 

2. Гальцева Т. О.  Діагностика уявлень працівників бізнес-структур щодо 

власної навчальної успішності // Т. О. Гальцева //Освіта і суспільство III. 

Міжнародний збірник наукових праць  розміщений на сайті бібліотеки 

Прешовського університету в Прешові, Словенія, 2018. – С.220 – 226 – Режим 

доступу – http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/ 

3. Гальцева Т. О. Порівняльний аналіз уявлень різних категорій дорослих 

щодо ефективності власної навчальної діяльності / Т. О. Гальцева // Технології 

розвитку інтелекту: електроне фахове наукоментричне видання. – 2 №7(18). – 

Київ, 2017. – Режим доступу до випуску: 

ttp://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/curren 

4. Гальцева Т. О.  Діагностика уявлень педагогічних працівників щодо 

ефективності власної навчальної діяльності/ Т. О. Гальцева // Психологічний 

часопис: науковий журнал. –№6. – Випуск 16. –Київ: Інститут психології імені Г. С. 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova10
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Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. – С. 38–51. –  

Режим доступу до випуску: http://ua.appsyjournal.com/ 

5. Гальцева Т. О. Вплив соціально-психологічних чинників на становлення 

навчальної самоефективності студентів / Т. О. Гальцева // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 2. 

Том 1. – Херсон.: Видавничій дім «Гельвеника», 2017. – С.74–79. 
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ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ 

САМОЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ 

Здійснена психометрична перевірка авторського опитувальника 

«Навчальна самоефективність дорослого». Досліджено рівень розвитку 

навчальної самоефективності дорослих, побудовано профілі навчальної 

самоефективності різних категорій дорослих. 

 

5.1. Психометрична перевірка авторського опитувальника 

«Навчальна самоефективність дорослого» 

 

На основі представлених теоретичних міркувань,  розробленої моделі 

функціонування конструкту навчальної самоефективності дорослого та даних 

опитування для кількісного вимірювання навчальної самоефективності 

розроблено авторський опитувальник «Навчальна самоефективність дорослого» 

та здійснена його психометрична перевірка. 

Враховуючи описані вище прояви навчальної ефективності (успішності) 

різних категорій дорослих, були сформульовані твердження, що, вважаємо, 

відображають параметри навчальної самоефективності дорослого. Для кожного 

твердження досліджуваним пропонували обрати один із п’яти варіантів 

відповідей: 1 – «повністю не погоджуюсь», 2 – «швидше не погоджуюсь», 3 – 

«важко сказати», 4 – «швидше погоджуюсь», 5 – «повністю погоджуюсь». 

Частина тверджень була пряма, частина – зворотна. Відбір тверджень 

проводився у декілька етапів. Спочатку респондентам було запропоновано 38 

тверджень, однак, після експертного оцінювання (5 експертів: 4 доктори 

психологічних наук, 1 кандидат психологічних наук) в остаточній версії для 

психометричної перевірки залишилося 32 твердження. 

Досліджувана вибірка. У досліджені взяли участь 436 осіб. Серед них – 

104 студенти заочної форми навчання Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, 104 педагога, що проходять перепідготовку у 

Академії неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради, 71  безробітний 
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районних центрів зайнятості м. Дніпра, 76 працівників бізнес-структур компанії 

«АТБ-маркет», 82  слухача УТВ. 

Респондентам була запропонована інструкція: «Шановний респонденте,  

відповідаючи на запитання опитувальника, визначить ступінь відповідності 

твердження власному сприйняттю себе, оцінивши його від «одного»  до  

«п’яти»  балів»  («зовсім не згодний 1__2__3__4__5__ повністю згодний») 

(додаток 1).  

Факторна структура опитувальника. Для визначення  внутрішньої 

структури опитувальника та перевірки його відповідності побудованій 

теоретичній моделі навчальної самоефективності, ми застосували факторний 

аналіз, що виявляє приховані ознаки певного явища і дає можливість 

проаналізувати структуру зв’язків латентних змінних досліджуваного 

конструкту.  

 Факторний аналіз здійснює редукцію початкових змінних (питань 

опитувальника) до невеликої кількості загальних факторів (структурних 

складових навчальної самоефективності), які надалі ми використовували як 

окремі шкали. Це дало нам змогу перевірити релевантність нашої теоретичної 

моделі та конструктну валідність розробленого на її основі опитувальника.  

Факторний аналіз проводився методом головних компонент з 

ортогональним обертанням Varimax з нормалізацією даних за методом Кайзера 

(Додаток 1). Проведений факторний аналіз даних дав змогу побудувати п’яти-

факторну модель. Сумарна доля поясненої дисперсії складає 57,4 %, що можна 

вважати цілком задовільним результатом.  

Перший фактор можна ідентифікувати як впевненість у власній 

навчальній здатності. Пункти-питання, які до нього входять (18, 13, 20, 9, 21, 

29, 30 - перераховані у порядку зменшення факторного навантаження), 

пояснюють 14,5 % загальної дисперсії досліджуваної ознаки-конструкта 

«Навчальної самоефективності дорослого». Питання з найбільшим факторним 

навантаженням № 18: «Я впевнений(а), що зможу успішно перевчитися 

(оволодівати новою професією) при необхідності»  (0,768). Зміст пунктів-
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питань, що утворили даний фактор  (наприклад, № 13: «Я впевнений(а) у 

власних навчальних здібностях і можливостях їх розвитку» (0,660), № 20: «Я 

здатний(а) швидко сприймати нову для себе навчальну інформацію і активно 

працювати з нею» (0,660)), полягає в оцінці дорослим власної навчальної 

здатності. 

Другий фактор (доля  поясненої дисперсії 12,8 %) поєднав такі пункти-

питання – 8, 7, 26, 23, 25, 12, 5, 1 (перераховані у порядку зменьшення 

факторного навантаження). Питання з найбільшим факторним навантаженням 

№  8: «Навчання (освіта) для мене є важливою життєвою цінністю»  (0,723). 

Зміст пунктів, що утворили даний фактор  (наприклад, № 5: «Для мене важливо 

розуміти смисл навчальної діяльності» (0,532), №1: «Вважаю, що без навчання 

(освіти) я не зможу бути успішною людиною» (0,529) розкриває ціннісно-

смислове ставлення до навчальної діяльності (освіти).  

Третій фактор (доля  поясненої дисперсії 10,4 %) представлений 

пунктами-питаннями – 31, 3, 4, 19, 15, 16 (перераховані у порядку зменшення 

факторного навантаження). Показовим є пункт № 31: «Я ніколи не зупиняюся 

на досягнутому, отримавши результат, зразу визначаю собі нову навчальну 

ціль» - питання з найбільшим факторним навантаженням (0,719). 

Психологічний зміст пунктів, що утворили цей фактор  (наприклад, № 3: «Я 

вмію визначати цілі власного розвитку» (0,608), № 4: «Я прагну завдяки 

навчанню стати більш досконалим та досягти результатів у певній сфері 

діяльності» (0,585)) дозволяє нам ідентифікувати його як мотиваційно-цільову 

спрямованість у навчанні.  

Четвертий  фактор (доля поясненої дисперсії 10,1 %) утворений 

пунктами-питання – 32, 27, 14, 2. Пункт-питання із найбільшим навантаженням 

№ 32: «Я впевнений(а), чим більше зусиль я вкладаю у навчання 

(самонавчання), тим кращі маю шанси на успіх у професійній діяльності або 

саморозвитку» (0,713). Психологічний зміст пунктів, що утворили цей фактор  

(наприклад, №  27: «Відсутність успіху у професійному саморозвитку, як 

правило, пов’язано з тим, що я не доклав (ла) до цього достатніх зусиль» 
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(0,635), № 14: «Я прагну виконувати навчальні завдання вчасно і якісно» (0,624) 

дає можливість ідентифікувати цей фактор як персональної відповідальності за 

навчання та саморозвиток.  

П’ятий фактор (доля  поясненої дисперсії 9,6 %) представлений 

пунктами-питання – 22, 6, 28, 10, 17, 24. Питання з найбільшим факторним 

навантаженням № 22: «Перш ніж почати навчатися, я, як правило, намагаюсь 

уявити які наслідки  я отримаю у майбутньому» (0,761). Психологічний зміст 

пунктів, що утворили цей фактор  (наприклад,  № 6: «Перш ніж почати 

виконувати навчальну роботу, я аналізую внутрішні і зовнішні ресурси для її 

виконання» (0,663), № 28: «Після навчання я аналізую, чому  навчився(лася), як 

змінився(лася)» (0,620)) дозволяє ідентифікувати цей фактор як прогностично-

рефлексивну здатність до навчання.  

Отже, факторний аналіз показав, що наше бачення складових  конструкту 

навчальної самоефективності дорослого та їх втілення у відповідні шкали та 

пункти розробленого опитувальника виявилося цілком обґрунтованим. 

Аналіз показників надійності методики. Внутрішня узгодженість 

(гомогенність) шкал та дискримінативність пунктів.  Надійність шкал 

перевірялася   на внутрішню узгодженість питань-пунктів, що до них входять за 

допомогою підрахунку показника альфа Кронбаха та індексу 

дискримінативності.  Критерій  альфа Кронбаха на сьогодні є одним із головних 

показників надійності тесту.  Внутрішня узгодженість відображає те, наскільки 

питання, підпорядковані основному напрямку вимірюваного як цілого, 

орієнтовані на вивчення одного і того ж явища.  Таким чином порівнюється 

дисперсія кожного пункту-питання із загальною дисперсією всієї шкали. 

Оцінка дискримінативності вказує на ступінь однорідності питань з позиції 

якості, що вимірюється. Результати розрахунку критерію Альфа Кронбаха та 

індексу дискримінативності наведено у таблиці (Додаток 2). 

 Величина альфа Кронбаха для шкали із 32 запитань склала 0,894,  що є 

вищою за мінімально припустиму величину, яка становить 0,7 (відповідно 

моделі Нунналлі, якщо значення показника альфа Кронбаха знаходиться в 
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інтервалі від 0,7 до 1, то ступінь надійності результатів є прийнятною). 

Розраховані показники альфа Кронбаха вказують на те, що ні один з пунктів 

кожної шкали не є зайвим: при видаленні будь-якого з пунктів надійність 

шкали знижується. 

Після обробки отриманих результатів ми проаналізували внутрішню 

узгодженість шкал за допомогою критерію альфа Кронбаха. 

У таблиці 5.1 подано значення альфа Кронбаха для шкал: «Ціннісно-

смислове ставлення до навчальної діяльності (освіти)» (0,7), «Впевненість у 

власній навчальній здатності» (0,81), «Мотиваційно-цільова спрямованість у 

навчанні» (0,69), «Прогностично-рефлексивна здатність до навчання» (0,72), 

«Персональна відповідальність за навчання та саморозвиток» (0,66), «Загальний 

показник навчальної самоефективності» (0,89). 

Таблиця 5.1. 

Показники надійності за окремими шкалами опитувальника 
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Ціннісно-смислове ставлення 

до навчальної діяльності 

(освіти) 

8 
0,35-

0,64 
0,26 0,71 

Впевненість у власній 

навчальній здатності 
8 

0,39-

0,66 
0,35 0,81 

Мотиваційно-цільова 

спрямованість у навчанні 
6 

0,34-

0,56 
0,25 0,69 

Прогностично-рефлексивна 

здатність до навчання 
6 

0,36-

0,64 
0,29 0,72 

Персональна відповідальність 

за навчання та саморозвиток 
4 

0,31-

0,53 
0,24 0,66 

Загальний показник 

навчальної самоефективності 
32 

0,22-

0,62 
0,21 0,89 

    Розраховані показники надійності, у цілому, відповідають 

психометричним  стандартам. 
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 Отже, на основі статистичного аналізу, можна стверджувати, що 

розроблений опитувальник «Навчальна самоефективність дорослого» 

характеризується прийнятною величиною внутрішньої узгодженості пунктів та 

шкал. 

Ретестова надійність. Повторне тестування однієї і тієї ж вибірки 50  

респондентів було проведено з інтервалом у 45 днів (см. рис.5.1 та таб.5.2).  

Scatterplot of Ретест (Діаграма розсіювання)
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r = 0,8773; p = 0.0000

  
Примітка: Діаграма розсіювання є стандартною графічною формою для 

унаочнення результатів кореляційного аналізу. Вона використовується для 

підтвердження його істинності. Кожна крапка на подібній діаграмі – це один або 

декілька досліджуваних; координати крапок задаються результатами досліджуваного 

за відповідними методиками (або окремими шкалами методик). 

Рис.5.1. Діаграма структури зв’язку між результатами тесту та ретесту за 

загальним показником навчальної самоефективності 

Таблиця 5.2 

Результати перевірки ретестової надійності 

Назви шкал Значення показника 

 ретестової надійності 

Ціннісно-смислове ставлення до навчальної 

діяльності (освіти) 
0,85 

Впевненість у власній навчальній здатності 0,82 

Мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні 0,89 

Прогностично-рефлексивна здатність до навчання 0,856 
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Персональна відповідальність за навчання та 

саморозвиток 
0,914 

Загальний показник навчальної самоефективності 0,877 

Із таблиці можна спостерігати, що результати, отримані за 

опитувальником, є стабільними і мало змінюються з часом.  Кореляційний 

зв'язок між тестом та ретестом за шкалами опитувальника становить не менше 

0,8. Ці результати свідчать про те, що опитувальник є ретестово надійним. 

Побудова нормативної шкали. У таблиці 6 представлені описові 

статистики опитувальника «Навчальної самоефективності дорослого» за 

окремими шкалами та загальним показником(см. рис.5.2 та таб.5.3). 

 

Histogram of Загальний показник навчальної самоефективності
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Рис.5.2. Розподіл результатів за загальним показником навчальної 

самоефективності 

               Таблиця 5.3. 

Описова статистика результатів опитувальника «Навчальної 

самоефективності дорослого» 

Назви шкал 
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Ціннісно-смислове 

ставлення до навчальної 

діяльності (освіти) 

32,88 4,55 -0,62 0,23 20 40 
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Впевненість у власній 

навчальній здатності 
33,68 4,27 -0,44 0,12 20 40 

Мотиваційно-цільова 

спрямованість у навчанні 
23,42 3,34 -0,63 0,46 10 30 

  Продовження табл. 5.3 

Прогностично-рефлексивна 

здатність до навчання 
22,11 3,59 -0,54 0,41 12 30 

Персональна 

відповідальність за 

навчання та саморозвиток 

17,14 2,28 -0,75 -0,02 10 20 

Загальний показник 

навчальної 

самоефективності 

131,82 13,17 -0,54 0,28 80 160 

 

При розбивці на три інтервали значення норми для загального показника 

навчальної самоефективності становить 118–145 балів, для шкали «Ціннісно-

смисловое ставлення до навчальної діяльності»  – 28–37 балів, для  шкали 

«Впевненість у власній навчальній здатності» – 29–38 балів, для шкали 

«Мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні» –  20–26 балів, для шкали 

«Прогностично-рефлексивна здатність до навчання» – 19–26 балів, для шкали 

«Персональна відповідальність за навчання та розвиток» – 15–18 балів. 

Шкала 1. Ціннісно-смислове ставлення до навчання – дає можливість 

виявити рівень усвідомленості дорослим сенсу свого навчання, наявність 

(відсутність) упереджених, помилкових суджень, негативних стереотипів, що 

можуть стати психологічним бар’єром  навчальної самоефективності.  

Шкала 2. Впевненість у власній навчальній здатності  – вимірює рівень 

впевненості дорослого у власній навчальній здатності, у можливостях 

підвищення професійної майстерності або оволодіння новою діяльністю. 

Шкала 3. Мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні – дає 

можливість виявити рівень здатності дорослого до постановки задач власного 

розвитку, наполегливості у їх досягненні, показує рівень цілеспрямованості у 

навчанні та пізнавальної активності. 
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Шкала 4. Прогностично-рефлексивна здатність до навчання – дає 

можливість виявити рівень розвитку у дорослого здатності до навчальної 

рефлексії, вміння здійснювати прогнозування власних змін у навчанні. 

Шкала 5. Персональна відповідальність за навчання та розвиток – дає 

можливість виявити  рівень відповідальності дорослого за результати навчання 

та розвитку. 

Високий загальний показник навчальної самоефективності характеризує 

дорослого як суб’єкта власного розвитку,  для якого навчання (освіта) є 

життєвою цінністю, впевненого у навчальних здібностях та можливостях 

підвищувати професійну майстерність, здатного до постановки задач 

саморозвитку, що вміє проектувати власну освітню траєкторію та самозміни у 

результаті навчання. 

Низький загальний показник навчальної самоефективності характеризує 

дорослого як суб’єкта, для якого навчання не є життєвою цінністю, він 

включається у навчальну діяльність  під примусом виниклих проблем та має 

сумніви, упереджені (помилкові) судження щодо доцільності навчання. Він не 

впевнений у власній навчальній здатності, має низький рівень навчальної 

мотивації та рефлексії, не готовий прогнозувати (проектувати) самозміни і 

нести відповідальність за власний розвиток.  

Конструктна валідність – це висновок про схожість даної методики з 

іншими методами, що призначені для вимірювання тих же самих показників. 

Конструктна валідність перевірялась у три етапи:  

1) шляхом визначення кореляційних зв’язків між  авторським 

опитувальником і методиками, що вивчають той же самий конструкт: 

методикою «Навчальної самоефективності студента» І. І. Сняданко, шкалою 

загальної самоефективності особистості (Р. Шварцер, М. Єрусалем в адаптації 

В.Г. Ромека); 

 2) шляхом визначення кореляційних зв’язків між авторським 

опитувальником та методиками: опитувальник «Мотивація успіху та 
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запобігання невдачі» МУН (А. А. Реан), тест «Впевненість у собі» (В. 

Г. Ромек);  

3) шляхом визначення кореляційних зв’язків між авторським 

опитувальником та опитувальником самоорганізації діяльності (Н. Фішера, 

М. Бонда в адаптаціїї О. Ю. Мандрикової). 

         Таблиця 5.4 

Результати перевірки конструктної валідності за допомогою кореляційного 

аналізу 
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Ціннісно-

смислове 

ставлення до 

навчальної 

діяльності 

(освіти) 

0,58 0,38 0,66 0,32 0,51 

Впевненість у 

власній 

навчальній 

здатності 

0,41 0,68 0,42 0,24 0,49 

Мотиваційно-

цільова 

спрямованість у 

навчанні 

0,39 0,44 0,69 0,44 0,56 

Прогностично-

рефлексивна 

здатність до 

навчання 

0,40 0,31 0,37 0,50 0,45 

Персональна 

відповідальність 

за навчання та 

розвиток 

0,54 0,41 0,52 0,31 0,58 

Загальний 

показник 

навчальної 

0,55 0,48 0,54 0,41 0,67 
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самоефективності 

Як бачимо з таблиці, виявлені статистично достовірні позитивні 

кореляційні зв’язки між показниками авторського опитувальника та методик, 

які вимірюють конструкти, близькі за змістом. 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). Це можна побачити  на рис.5.3 та рис.5.4 

Scatterplot (Діаграма розсіювання)
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Рис. 5.3. Структура зв’язку між загальним показником навчальної 

самоефективності дорослого та загальною самоефективністю особистості 

(шкала Р. Шварцер, М. Єрусалем в адаптації В. Г. Ромека). 

  Діаграма показує, що чим вищий у досліджуваних рівень навчальної 

самоефективності, тим вищий їх рівень загальної самоефективності. Цей зв'язок 

є статистично достовірним.  

 Встановлено зв’язки між загальним показником навчальної 

самоефективності дорослого та загальним показником навчальної 

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

можна побачити  на рис.5.4. 
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Scatterplot (Діаграма розсіювання)
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Рис.5.4. Структура зв’язку між загальним показником навчальної 

самоефективності дорослого та загальним показником навчальної 

самоефективністі студента (методика І. І. Сняданко). 

Із діаграми ми бачимо, що  між результатами 2-х методик, які вимірюють 

у досліджуваних навчальну самоефективність, існує досить щільний 

позитивний зв'язок. Виходячи з цього результату, можна стверджувати, що 

обидві тестові методики вимірюють досить схожий конструкт, що дає 

можливість вважати авторську методику конструктно валідною. 

 На другому етапі  оцінки конструктної валідності був досліджений зв'язок 

навчальної самоефективності дорослого з показником мотивації успіху або 

запобігання невдачі (опитувальник МУН А. А. Реана) та складовими шкал тесту 

«Впевненість у собі» (В. Г.  Ромек).  

                    Таблиця 5.5. 

Зв'язок навчальної самоефективності дорослого з показниками мотивації 

успіху (досягнення) та впевненості у собі (n=70) 

Назви шкал 
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Ціннісно-смислове 

ставлення до навчальної 

діяльності (освіти) 

0,24 0,18 0,16 0,07 

Впевненість у власній 

навчальній здатності 
0,44 0,58 0,34 0,37 
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Мотиваційно-цільова 

спрямованість у 

навчанні 

0,59 0,42 0,19 0,15 

Прогностично-

рефлексивна здатність 

до навчання 

0,41 0,21 0,17 0,09 

Персональна 

відповідальність за 

навчання та розвиток 

0,21 0,19 0,12 0,35 

Загальний показник 

навчальної 

самоефективності 

0,45 0,38 0,21 0,26 

Примітка. Жирним та заливкою у таблиці виділені статистично достовірні 

зв’язки.  

 Встановлено статистично значущі кореляційні зв’язки між шкалами 

навчальної самоефективності дорослого  та мотивацією успіху або запобігання 

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

цільова спрямованість у навчанні» (авторський опитувальник) та «Мотивація 

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

показник навчальної самоефективності» та «Мотивація успіху або запобігання 

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

здатності» (авторський опитувальник) та «Мотивація успіху або запобігання 

невдачі» r= 0,44 (при р≤0,01); між шкалами «Прогностично-рефлексивна 

здатність до навчання» (авторський опитувальник) та «Мотивація успіху або 

запобігання невдачі» r=0,41(при р≤0,01). Діаграма зв’язку між шкалами 

«Загального показника навчальної самоефективності» та «Мотивацією успіху 

або запобігання невдачі» представлена  на рис.5.5. 
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Рис.5.5. Структура зв’язку між шкалами «Загальний показник навчальної 

самоефективності дорослого» та «Мотивацією успіху або запобігання невдачі». 

 

 Виявлено кореляційні зв'язки  між шкалами «Впевненість у власній 

навчальній здатності» (авторський опитувальник) та «Впевненість у собі» 

(методика В. Г. Ромека) r= 0,58 (при  р≤0,01); між шкалами «Мотиваційно-

цільова спрямованість у навчанні» (авторський опитувальник) та «Впевненість 

у собі» r= 0,42 (при  р≤0,01); між шкалами «Впевненість у власній навчальній 

здатності» (авторський опитувальник)  та «Соціальна сміливість»  

(опитувальник  В. Г. Ромека) r= 0,34 (при  р≤0,01); між шкалами «Впевненість у 

власній навчальній здатності» (авторський опитувальник)  та «Ініціатива в 

соціальних контактах (тест  В.  Г.  Ромека) r= 0,37 (при  р≤0,01); між шкалами 

«Персональна відповідальність за навчання та розвиток» та «Ініціатива в 

соціальних контактах (тест  В.  Г.  Ромека) r= 0,35 (при  р≤0,01); між шкалами 

«Загальний показник навчальної самоефективності дорослого» та «Впевненості 

у собі» r= 0,38 (при  р≤0,01); 

Діаграма зв’язку між шкалами «Загального показника навчальної 

самоефективності» та «Впевненість у собі» представлена на рис.5.6. 
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Рис.5.6. Структура зв’язку між загальним показником навчальної 

самоефективності дорослого та показником впевненість у собі.  

 Діаграма  показує, що навчальна самоефективність дорослого надійно 

пов’язана з відчуттям впевненості у собі.  

 Отже, наявність та сила (щільність) виявлених кореляційних зв’язків між 

шкалами опитувальників «Навчальна самоефективність дорослого», 

«Мотивація успіху та запобігання невдачі» МУН (А. А. Реан) та «Впевненість у 

собі» (В.  Г. Ромек) дають нам усі підстави стверджувати, що авторський 

опитувальник є конструктно валідним. 

 На третьому етапі дослідження конструктивної валідності вивчався 

зв'язок між шкалами навчальної самоефективності дорослого та самоорганізації 

діяльності. Вибір даної методики був обумовлений тим, що у процесі 

опитування (див. вище) майже всі категорії дорослих пов’язували успіх у 

навчанні з самоорганізацією особистості.  

Показники кореляційного зв’язку подано у таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 

Зв'язок навчальної самоефективності дорослого з показниками 

самоорганізації діяльності 
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Назви шкал 
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Ціннісно-смислове 

ставлення до навчальної 

діяльності (освіти) 

0,42 0,48 0,46 0,19 0,54 0,14 0,47 

Впевненість у власній 

навчальній здатності 
0,19 0,28 0,41 0,14 0,19 0,11 0,29 

Мотиваційно-цільова 

спрямованість у навчанні 
0,39 0,56 0,59 0,24 0,38 0,06 0,41 

Прогностично-

рефлексивна здатність до 

навчання 

0,62 0,31 0,37 0,42 0,54 0,12 0,50 

Персональна 

відповідальність за 

навчання та саморозвиток 

0,44 0,41 0,52 0,28 0,48 0,13 0,42 

Загальний показник 

навчальної 

самоефективності 

0,46 0,44 0,54 0,26 0,55 0,09 0,56 

 

Примітка. Жирним та заливкою у таблиці виділені статистично 

достовірні зв’язки.  

 

Таблиця засвідчує позитивний  кореляційний зв'язок шкал навчальної 

самоефективності майже з усіма  показниками  самоорганізації діяльності.  

Найвищі показники зв’язку 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). 

Структура зв’язку між шкалами «Загального показника навчальної 

самоефективності» та «Загального показника самоорганізації» представлена на 

рис.5.7 
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Рис.5.7. Структура зв’язку між загальним показником навчальної 

самоефективності дорослого та загальним показником самоорганізації. 

 

Отже, виявлений тісний зв'язок між загальним показником навчальної 

самоефективності дорослого і загальним показником самоорганізації. Діаграма 

показує, що чим вищий у досліджуваних рівень навчальної самоефективності, 

тим вищий їх рівень загальної самоорганізації і цей зв'язок є статистично 

достовірним. 

Критеріальна валідність – різновид валідності, заснований на зіставленні 

результатів виконання тесту з об’єктивними динними (наприклад, академічною 

успішністю). Критеріальну валідність перевіряли на основі співставлення 

показників середньої академічної успішності по кожному студенту заочної 

форми навчання (діапазон отриманих середніх значень склав від 66 до 90 балів) 
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зі шкалою «Загальний показник навчальної самоефективності» (рис. 5.8.).

Scatterplot (Діаграма розсіювання)
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Рис. 5.8. Структура зв’язку між загальним показником навчальної 

самоефективності дорослого та академічною успішністю студентів 

Діаграма показує, що загальний показник навчальної самоефективності 

авторського опитувальника значимо та позитивно корелює з академічною 

успішністю студентів. Цей результат вказує на високу критеріальну валідність 

розробленого опитувальника. 

Таким чином, отримані результати проведених процедур дають 

можливість стверджувати, що розроблений опитувальник валідний, надійний, 

відповідає сучасним психометричним вимогам та нормам, які ставляться до 

авторських методик. 

У процесі факторного аналізу опитувальника «Навчальна 

самоефективність дорослого» було виявлено п’ять факторів, що уточнюють 

структуру досліджуваного конструкт. У свідомості дорослого трансформувався 

мотиваційний та цільовий компоненти в мотиваційно-цільову спрямованість у 

навчанні (відбувається зсув мотиву на ціль); смисловий у ціннісно-смислове 

ставлення до навчання (поєднуються смисл навчальної діяльності та цінність 

самозмінення через навчання); прогностичний у прогностично-рефлексивну 

здатність до навчання. Особливого значення у моделі навчальної 

самоефективності набуває персональна відповідальність дорослого за навчання 

та розвиток, яка  детермінує вольову саморегуляцію. 
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Опишимо зміст кожного компненту моделі навчальної самоефективності 

дорослого. 

 Ціннісно-смислове ставлення дорослого до навчальної діяльності 

(освіти)   – компонент моделі, що включає життєві смисли, цінності дорослого, 

сформовані на основі потреб і визначають сенс його навчання. Коли людина 

задається питанням про сенс, то будує образ майбутнього, і в неї виникає 

потужна опора для опосередкування свого життя у вигляді життєвих цілей, 

смислів, це повністю перебудовує структуру регуляції її діяльності, зауважує Д. 

А. Леонтьєв [167]. Усвідомлення життєвих смислів навчання (чому, для чого 

людина вчиться) змінює відношення до навчальної діяльності, сприяє 

свідомому присвоєнню знань [165], визначає рівень активності суб’єкту 

навчання, детермінує саморегуляцію навчальної діяльності, яка на думку 

М. Й. Боришевського,  проявляється у здатності «самостійно ставити нові цілі, 

знаходити засоби для їх досягнення, вносити  зміни у зовнішні та внутрішні 

умови, підвищувати резервні можливості власної психіки на підставі 

актуалізації провідних мотивів активності» [32, с.64.]. Усвідомлення життєвого 

смислу навчання, ставлення до знань та навчання як цінності сприяє готовності 

дорослого до рішення професійних та особистісних задач через освіту.  

Самооцінка навчальної здатності  – компонент моделі, що складається з 

системи оцінок дорослим власного навчального досвіду,  компетентностей,  

якостей, емоційного стану. Позитивна оцінка дорослим внутрішніх ресурсів 

посилює навчальну мотивацію. 

Мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні  – компонент моделі, що 

містить сформований навчально-пізнавальний мотив,  інтерес, що спонукає 

дорослого до активних навчальних дій.  Будь-яка діяльність полімотивована, 

тому стимулювати до навчальної діяльності дорослого може не тільки 

усвідомлений життєвий смисл навчання, а й позивна оцінка власних 

можливостей. В системі мотивів можуть бути присутні як усвідомлені, так і 

неусвідомлені мотиви. Однак, як підкреслює Є. І. Мащбиць, якщо в системі 
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мотивів суб’єкта навчання повністю відсутні пізнавальні мотиви, то його 

діяльність не можна назвати навчальної [193, c.68].  

Персональна відповідальність за навчання та розвиток  – компонент 

моделі, що характеризує готовність дорослого докласти максимум зусиль, щоб 

досягти самозмінення у процесі навчання. 

Прогностично-рефлексивна здатність до навчання  –  центральний 

компонент, що поєднує всі компоненти моделі, містить прогноз позитивних 

змін в Я-образі, аналіз власних можливостей,  навчальних дій  та отриманого 

результату. Дорослий має певні очікування щодо результатів навчання, які 

включають переживання передбачуваного перебігу подій, зіставлення в уяві 

наявного образу Я з можливим у майбутньому після навчання. На думку 

Брушлинського А. В., саме здатність до передбачення визначає економічність, 

обґрунтованість і правильність рішення дорослого [42]. 

Результатом функціонування навчальної самоефективності дорослого є 

інтенція на освоєнні нових компетенцій (практик) або самовдосконалення. 

 

5.2. Дослідження вікових особливостей навчальної самоефективності 

дорослих 

 

Для вивчення особливостей вікової динаміки, факторів, що впливають на 

навчальну самоефективність різновікових категорій дорослих був застосований 

дисперсійний аналіз. Дисперсійний аналіз  – це статистичний метод вивчення 

впливу окремих контрольованих факторів на мінливість (варіативність) ознаки, 

що вивчається. Дослідження проводилося методом дисперсійного аналізу за 

Фішером та за Краскелом-Уолесом. 

Метод дисперсійного аналізу за Краскелом-Уолесом призначений для 

оцінки відмінностей одночасно між більше, ніж двома групами за рівнем якої-

небудь ознаки. Критерій Н за Краскелом-Уолесом іноді розглядається як 

непараметричний аналог методу однофакторного дисперсійного аналізу для 

незалежних вибірок. Даний метод використовувався  як додатковий до 
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основного методу – дисперсійного аналізу за Фішером для отримання більш 

точних результатів.  

Для проведення дисперсійного аналізу респонденти були поділені на три 

групи за віком: перша група –  від 25 до 34  років, друга група – від 35 до 50 

років, третя група – від 60 до 76 років. 

Результати дисперсійного аналізу за шкалою «Ціннісно-смислове 

ставлення до навчальної діяльності (освіти)» представлено на рис.5.9. 
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Примітка: Mean  - це середнє значення показника в групі, SE – стандартна 

помилка середнього, F – критерій Фішера, KW-H – критерій Краскела-Уолеса 

Рис.5.9. Вікова динаміка показника «Ціннісно-смислове ставлення до 

навчальної діяльності (освіти)» 

Показники діаграми свідчать, що у трьох виділених нами вікових групах 

існують статистично достовірні відмінності за шкалою «Ціннісно-смислове 

ставлення до навчальної діяльності (освіти)». З віком цей показник зростає, 

найнижчим він є у групі І (30,56) і найвищим – у групі ІІІ (35,87).  

Ціннісно-смислове ставлення до навчальної діяльності (освіти) дорослих 

сприяє свідомому присвоєнню знань, визначає рівень активності суб’єкту 

навчання, впливає на саморегуляцію навчальної діяльності, вказує на 

психологічну  зрілість індивіду. З віком ціннісно-смисловий аспект навчання 

детермінується життєвим досвідом людини. Дорослий краще розуміє межі 

своїх знань та незнань. Чим більш зрілою стає людина, тим більше навчальна 

діяльність виступає не як зовнішнє примушення, а як внутрішня потреба. 
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Навчальна діяльність стає способом отримання цінних для дорослого знань та 

компетентностей. У дорослих формується стійке ціннісне ставлення до знань у 

професійній сфері.  

  У післяпрофесійний період з'являється нова система цінностей, 

адаптована до нового періоду життя і соціального статусу [141]. Чеканова Е. Є. 

вважає, що старіння людини супроводжується переосмисленням власних 

цінностей, зміною відношення до себе і оточуючих, пошуком нового сенсу 

життя та нових шляхів самореалізації [300]. Зростає значущість знань  з 

сімейно-особистісної сфери. Ціннісними для людей поважного віку стають 

знання, що пов’язані зі здоров’ям та здоровим засобом життя. Літні люди 

прагнуть краще пізнати себе,  свої ресурси, прагнуть до соціальної взаємодії та 

повноцінного життя у соціумі, що без сучасних знань (наприклад, 

комп’ютерної грамотності, володіння іноземними мовами тощо) неможливо. 

Процес отримання знань та компетентностей стає для них суб’єктивно 

значущим,  допомагає структурувати вільний час літніх людей. Вони високо 

цінують організоване системне навчання,  у той же час, кількість навчальних 

закладів (центрів) в країні для освіти літніх людей не може задовольнити їх 

зростаючих потреб.  

Результати дисперсійного аналізу за шкалою «Впевненість у власній 

навчальній здатності» представлено на рис. 5.10. 
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Рис.5.10. Вікова динаміка показника «Впевненість у власній навчальній 

здатності». 

Діаграма показує,  що 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 (33,87). Цей висновок підтверджується численними 

дослідженнями функціонування пізнавальних процесів дорослих людей та 

інволюційними процесами людей старшого віку. Так, з віком спостерігається 

зниження швидкості і обсягу обробки перцептивної інформації у процесі 

пізнання, особливо якщо дві події відбуваються одночасно; зниження 

вибірковості  уваги; уповільнення реакції дорослого на подразники. Літня 

людина починає сумніватися у власній навчальній здатності, у можливостях 

освоєння  нових знань та компетентностей. На похилих людей також 

впливають пануючі у соціумі негативні соціальні стереотипи, що  пов’язані зі 

сприйняттям їх пізнавальних можливостей як згасаючих, схильних до 

деградації. Прийняття літньою людиною негативних соціальних стереотипів, 

прискорює інтелектуальне старіння, заважає активній життєдіяльності. Уміння 

протистояти негативним стереотипам, адекватно оцінювати себе і власні 

можливості допомагає літнім людям запобігти передчасного старіння. 

Результати дисперсійного аналізу за шкалою «Мотиваційно-цільова 

спрямованість у навчанні» надані на рис.5.11. 
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Рис.5.11. Вікова динаміка показника «Мотиваційно-цільова 

спрямованість у навчанні». 

За результатами дисперсійного аналізу мотиваційно-цільова 

спрямованість у навчанні у групах І та ІІ активно зростає (від 22,22 до 24,33), а 

у групі ІІІ  відбувається незначне зниження  (23,91). Динаміка мотиваційної 

структури дорослих має свої особливості: зовнішні навчальні мотиви 

(отримання диплому, кар’єрного зростання, авторитету,  орієнтації на успішних 

інших тощо) стають незначущими,  а внутрішні мотиви (саморозвитку, 

самовдосконалення, пізнання власних можливостей) домінантними, при цьому, 

досяжність найвищих результатів у пізнавальній діяльності втрачає 

актуальність.  

 На думку дослідників, переважання внутрішніх мотивів учіння сприяє 

формуванню психологічної готовності людини вчитися впродовж всього життя.  

Навчальні мотиви, що пов’язані з базовими потребами (наприклад, навчання 

заради підвищення заробітної плати, матеріального достатку, соціального 

визнання, професійної самореалізації), мають більшу силу для молоді та людей 

середнього віку. Мотиви розвитку особистості, прагнення розширити світогляд, 

підвищити загальнокультурний рівень, згідно дослідження Городецької  І. М., 

займає у структурі мотивації дорослого (молоді та людей середнього віку) 

друге місце [230]. Проте, у літніх людей, ці мотиви є домінуючими. Спонукає 

людей похилого віку до навчання: 1) розуміння, що реальний рівень їх знань 

для успішного функціонування у сучасному, швидко мінливому суспільстві є 

нижчим за  необхідний; 2) прагнення літніх людей більш глибоко аналізувати 

проблеми, що виходять за межі їх особистого буття і носять глобальний 

характер; 3) бажання краще розібратися у собі;  4) невміння впоратися з 

життєвими кризами; 5) прагнення задовольнити культурні, творчі, 

дослідницькі, педагогічні, освітні потреби [148, c.60].  

Мотиваційна сфера учіння людей літнього віку характеризується 

прагненням до розкриття творчих здібностей, бажанням отримати знання для 
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повноцінної соціальної взаємодії, знання, що допомагають не втратити сенс 

життя та бути цікавими для інших.  

Зміни відбуваються  і у системі цілепокладання людей старшого віку. Їх 

навчальні цілі обумовлені життєвою ситуацією і залежать від  проблем, з якими 

стикається доросла людина у повсякденному житті. Навчання допомагає  

призупинити інволюційні процеси. Літні люди прагнуть  отримати знання у тих 

сферах життєдіяльності, до яких вони не могли залучитися у молодому віці в 

силу різних причин. Однак, люди старшого віку здебільшого не ставлять за 

мету постійно визначати для себе нові навчальні цілі та досягати найвищих 

результатів у пізнавальній діяльності. Тому, на наш погляд,  повільне зниження 

з віком показника «Мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні» є цілком 

обумовленим. 

Результати дисперсійного аналізу за шкалою «Прогностично-

рефлексивна здатність до навчання» подано на рис.5.12. 

Mean Plot

 Mean 
 Mean±SE 25-34р 35-50р 60р і старші

Вік

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

П
р

о
гн

о
с
ти

ч
н
о

-р
е

ф
л

е
кс

и
в
н
а

 з
д

а
тн

іс
ть

 д
о

 н
а

в
ч
а

н
н
я

 F = 12,4168; p = 0,00001;
KW-H = 20,865; p = 0,00003

 
Рис.5.12. Вікова динаміка показника «Прогностично-рефлексивної 

здатності до навчання». 

Прогностично-рефлексивна здатність до навчання з віком змінюється, 

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

групі (24,53). З віком дорослі менше приділяють уваги аналізу власних 

психологічних новоутворень, що виникли у результаті навчання.  

Вважаємо, що людей старшого віку менше хвилює кінцевий результат 

навчання. Вони не прагнуть аналізувати самозмінення та психологічні 

новоутворення, що виникли  у процесі навчання. Для них більш важливим є сам 
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процес навчальної діяльності, в якому літні люди можуть вступати у 

міжособистісну взаємодію, розширювати коло спілкування, отримувати 

задоволення та позитивні емоції («як би повертаючись у студентські роки»).  

Дослідники відмічають, що вимушена бездіяльність людей старшого віку, 

ситуація невизначеності, зниження соціальних контактів стають чинниками 

соматичних і психічних розладів, що сприяють зниженню інтересу до життя, 

розвитку негативного емоційного стану, депресії, пасивності, стурбованості і 

страху перед майбутнім і ці негативні явища прискорюють процес старіння 

[229]. Оновлення знань у похилому віці змінює спосіб життя, культуру 

поведінки, ставлення до вікових захворювань літніх людей, встановлює і 

розширює контакти з іншими людьми [146]. 

Результати дисперсійного аналізу за шкалою «Персональна 

відповідальність за навчання та розвиток» представлено на рис.5.13. 
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Рис.5.13. Вікова динаміка показника «Персональна відповідальність за 

навчання та розвиток». 

Діаграма демонструє, що показник персональної відповідальності за 

навчання та розвиток зростає з 16,6 балів у групі І до 17,85 у групі ІІІ. Згідно 

досліджень науковців, рівень відповідальності    у різних  сферах 

життєдіяльності людини може мати відмінності. Так, індивід може мати 

високий рівень відповідальності щодо своїх родинних та професійних 

обов’язків  і низький – 
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стосовно власного здоров’я чи саморозвитку. Почуття відповідальності є 

показником  психологічної зрілості особистості, її готовності самостійно 

робити вибір та  приймати наслідки власних дій.  

  Навчання молоді та людей середнього віку, детерміновано соціальними 

вимогами щодо кваліфікації спеціалістів, які мають постійно підвищувати 

рівень своєї професійної майстерності. Тому, молодь і дорослі середнього віку 

включаються у процес навчання, у більшості своєму, не з власної волі, а в силу 

виниклих соціальних (професійних) обставин. Навчання літніх людей  

самодетерміновано.  Зростання персональної відповідальність за навчання та 

розвиток з віком обумовлено прагненням людей старшого віку за допомогою 

навчання запобігти негативних вікових змін, зниженню соціальної адаптації та 

посилити внутрішню пізнавальну активність. 

Результати дисперсійного аналізу за шкалою «Загальна навчальна 

самоефективність» можемо спостерігати на рис.5.14. 
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Рис.5.14. Вікова динаміка показника «Загальна навчальна 

самоефективність». 

За результатами дисперсійного аналізу показник «Загальної навчальної 

самоефективності» зростає  у перших двох групах досліджуваних  (з 124 до 135 

балів) та повільно знижується після у групі ІІІ  (з 135 до 133 балів). Зниження 

показника «Загальної навчальної самоефективності» дорослого з віком 

обумовлене, на наш погляд, об’єктивними причинами:  інволюційними 

процесами, зміною  структури мотивації, впливом негативних соціальних 
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стереотипів, що панують у суспільстві та соціальною незатребуваністю  знань 

та компетентностей людей старшого віку. Серед суб’єктивних причин, що 

детермінують зниження з віком навчальної самоефективності дорослих ми 

виділяємо: нестійкість пізнавального інтересу,  проблеми з самооцінкою,  

проблеми з інтелектуальною сферою та недостатній розвиток важливих для 

навчання якостей (витримки, цілеспрямованості, самоорганізації). 

Отже, вік є значущим чинником, що неоднозначно впливає на показники 

навчальної самоефективності дорослого.  

 

5.3. Дослідження відмінності у показниках навчальної 

самоефективності  різних категорій дорослих за середнім значенням та 

рівнями 

 

 Розглянемо відмінності у показниках навчальної самоефективності 

досліджуваних категорій дорослих, представлені у таблиці.5.7.  

                   Таблиця.5.7 

Середнє значення показників навчальної самоефективності у сукупній 

виборці досліджуваних категорій дорослих (у балах) 

Шкали навчальної 

самоефективності 

Студенти-

заочники 

Педагоги Працівники 

бізнес-

структур 

Безробітні Слухачі  

УТВ 

Ціннісно-смислове 

ставлення до 

навчання 

30,38 32,84 

 

34,21 

 

32,89 

 

35,78 

 

Впевненість у 

власній навчальній 

здатності 

32,21 31,96 

 

36,09 35,86 

 

34,88 

 

Мотиваційно-цільова 

спрямованість у 

навчанні 

22,38 

 

22,85 

 

    26,15 

 

25,26 

 

23,57 

 

Прогностично-

рефлексивна 

здатність до 

навчання 

21,34 24,84 

 

26,89 

 

25,83 

 

24,58 

 

Персональна 16,61 17,19 18,26 17,43 17,90 
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відповідальність за 

навчання та розвиток 

  

Загальна навчальна 

самоефективність 

121,92 

 

129,68 141,61 

 

137,26 

 

136,70 

 

  

За таблицею, найвищі середні бали загальної навчальної 

самоефективності дорослих   спостерігаються у працівників бізнес-структур 

(141,61),  дещо нижчі у апплікатів (137,26) та слухачів УТВ (136,70), низькі – у 

педагогів (129,68) і студентів-заочників (122,92). Це можна побачити на 

рис.5.15. 

 
Рис.5.15. Діаграма середнього значення показника «Загальна навчальна 

самоефективність» різних категорій дорослих 

 

Викликає занепокоєння низький середній бал загальної навчальної 

самоефективності у педагогів. На думку К. Роджерса, педагог обов’язково 

повинен бути високоефективним, допомагати учням у особистісному зростанні, 

енергійно шукаючи, так само, як і його учні, нові смисли і інсайди. Новий 

досвід починає цінуватися у залежності від того, чи допомагає він індивіду 

функціонувати вільно і з максимальною ефективністю. Отже, щоб допомогти 

учням бути ефективними у своєму житті, педагог має бути самоефективним, 

підкреслює вчений [244].  

Дослідження, проведенні зарубіжними та вітчизняними психологами 

довели, що високоефективні педагоги ставлять значно вищі навчальні цілі 

перед своїми учнями, позитивно впливають на їх розвиток, відкриті для нових 
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ідей та критичних зауважень,  вміють стимулювати до навчання, демонструють 

високі рівні планування, організації, стійкий інтерес до своєї роботи [330]. 

Низька навчальна самоефективність педагогів може стати бар’єром у розвитку 

навчальної самоефективності суб’єктів навчання. 

Розглянемо детальніше середні значення за кожною шкалою навчальної 

самоефективності у досліджуванних категорій дорослих. 

Дані середнього значення за шкалою «Цііннісно-смислове ставлення до 

навчання» подано на рис.5.16 

   

Рис.5.16. Діаграма середнього значення за шкалою «Цііннісно-смислове 

ставлення до навчання 

  Найнижчий середній бал за шкалою «Ціннісно-смислове ставлення до 

навчання» спостерігається у  студентів-заочників (30,38), найвищий – у 

слухачів УТВ (35,78). На наш погляд, це пояснюється тим, що навчання для 

студентів-заочників у більшості випадків носить примусовий характер, а для 

слухачів УТВ навчання є добровільною діяльністю, яка  допомагає не лише 

адаптуватися до нових умов життя, а й сприяє боротьбі зі старінням, 

збереженню та розвитку власного потенціалу, формуванню активної соціальної 

позиції.   

Середнє значення за шкалою «Впевненість у власній навчальній 

здатності» подано на рис.5.17 
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Рис.5.17. Діаграма середнього значення за шкалою «Впевненість у 

власній навчальній здатності». 

 За шкалою «Впевненість у власній навчальній здатності» найнижчий 

середній бал виявлено у педагогів (31,96), найвищий – у  працівників бізнес-

структур (36,08). Робота в бізнес-сфері вимагає від працівників проходження 

атестації кожного року (порівняно з іншими професіями де працівники 

проходять атестацію один раз у 5 років). При цьому навчальні програми 

тренінгів для бізнес-працівників,  у більшості випадків, орієнтовані на 

підвищення самооцінки як глобальної, так і за певними напрямами діяльності. 

Серед критеріїв відбору працівників на робочі місця одним з важливих є вік (не 

старше 40 років). Середній вік бізнес-працівників, які увійшли у нашу 

репрезентативну вибірку складає 36 роки – період особистісної зрілості та 

активності людини, що характеризується впевненістю у власних можливостях.  

 Низький середній бал за шкалою «Впевненість у власній навчальній 

здатності»  у педагогів, на нашу думку, може бути пояснено тим, що професія 

педагога на сьогодні в країні не має високого соціального статусу.  

Непривабливість професії педагога,  у більшості випадків, обумовлена низьким 

рівнем оплати праці та високими соціальними очікуваннями щодо кваліфікації 

фахівця. Це призводить до того, що успішні, освідченні молоді люди не 

прагнуть обирати професію педагога. Середній вік педагогічних працівників, 

що увійшли у нашу репрезентативну вибірку, складає близько 48 років. У 

цьому віці у багатьох педагогів в силу дії негативних чинників (професійної 

втомленості, соціально-економічної незадоволеності, надмірних навантажень), 
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з’являються професійні деформації, що виявляються у небажанні підвищувати 

рівень власної професійної майстерності, закритості, прагненні перебільшувати 

значення  професійного досвіду, нігілізмі, появі тривожності, страху перед 

нововведеннями, невпевненості у власних  можливостях щодо освоєння нових 

педагогічних практик.  

Середнє значення за шкалою «Мотиваційно-цільова спрямованість у 

навчанні» подано на рис.5.18. 

 

Рис.5.18. Діаграма середнього значення за шкалою «Мотиваційно-цільова 

спрямованість у навчанні». 

 

Найнижчий середній бал за шкалою «Мотиваційно-цільова спрямованість 

у навчанні» спостерігаємо у студентів-заочників (22,38) і педагогів  (22,85), а 

найвищий у правників бізнес-структур  (26,15) та апплікатів (25,26). 

 Навчання студентів-заочників і педагогів  детерміновано  суспільними 

вимогами щодо необхідності підтвердження рівня освіти (кваліфікації) певним 

документом (дипломом, посвідченням), який не завжди відповідає реальному 

рівню знань. Тому у значної частини студентів-заочників і педагогів 

спостерігається формальне ставлення до навчання, відсутність прагнення до 

саморозвитку. Низька якість засвоєння навчального матеріалу, пропуски 

навчальних занять, для багатьох студентів-заочників і педагогів, що проходять 

курси підвищення кваліфікації є нормою. У безробітних і працівників бізнес-

структур цей мотив відсутній. Вони більше орієнтовані на розвиток 
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(нарощування) професійних компетентностей, за допомогою яких зможуть 

отримати або не втратити роботу. Для працівників бізнес-структур навчання є 

необхідною умовою  кар’єрного зростання. Тому високий показник за цією 

шкалою у працівників бізнес-структур  є цілком обумовленим. 

Середній бал за шкалою «Прогностично-рефлексивна здатність до 

навчання» подано на рис.5.19. 

 

Рис. 5.19. Діаграма середнього значення за шкалою «Прогностично-

рефлексивна здатність до навчання» 

 Найнижчий середній бал (21,34) за шкалою «Прогностично-рефлексивна 

здатність до навчання» виявлено у студентів-заочників,  це підтверджує наш 

попередній висновок (див. опитування), що у навчальному процесі ЗВО на 

сьогодні не створені умови для розвитку здатності до рефлексії, яка є основою 

самостійного мислення. Високий середній бал за даною шкалою 

спостерігаються у працівників бізнес-структур (26,89) і безробітних (25,83). У 

працівників бізнес-структур здатність до рефлексії обумовлена систематичною 

участю у спеціально організованих бізнес-тренінгах, які спрямовані на розвиток 

професійних навичок і рефлексивних вмінь. У безробітних здатність до 

рефлексії актуалізована кризовим станом, у якому вони знаходяться. 

Безробітний постійно задає собі питання «чому це сталося зі мною?». Він 

схильний аналізувати не тільки своє життя, але й освітній процес до якого 

залучений. Його хвилює питання доцільності навчання. 
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Рис. 5.20. Діаграма середнього значення за шкалою «Персональна 

відповідальність за навчання та розвиток» 

 Середній бал за шкалою «Персональна відповідальність за навчання та 

розвиток» (Рис. 5.20.)  найвищий мають  працівники бізнес-структур (18,26) та 

слухачі УТВ (17,90), найнижчій (16,61) – виявлено у студентів-заочників. 

Відповідальне ставлення до навчання у працівників бізнес-структур 

обумовлене ситуацією постійної конкурентної боротьби за кращі робочі посади 

та кар’єрне зростання. Для слухачів УТВ відповідальне ставлення до навчання 

пов’язане з  цінністю знань та вмінь. Студенти-заочники порівняно з іншими 

категоріями дорослих мають низький рівень персональної відовідальності за 

розвиток, що пояснюється переважанням прогматичних смислів навчання 

(наприклад, отримання диплому). 

На основі розрахунку середнього значення за кожне питання відповідної 

шкали навчальної самоефективності побудовано п’ять профілів груп 
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респондентів  (рис. 5.21.).  

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. 5.21. Профілі навчальної самоефективності дорослих 

У студентів-заочників профіль навчальної самоефективності  

представлений показниками: персональна відповідальність за навчання та 

розвиток (4,15), впевненість у власній навчальній здатності (4,03), ціннісно-

смислове ставлення до навчання (3,79), мотиваційно-цільової спрямованості у 

навчанні (3,73), прогностично-рефлексивною  здатністю (3,55). Відрізняється  

тим, що найвищим показником у ньому є почуття відповідальності за навчання 

та розвиток (4,56), найнижчим – ціннісно-смислове ставлення до навчання 

(4,27). Підвищення відповідальності за навчання деякі дослідники не 

пов’язують з дійсними потребами студента, на їх думку, її посилення сприяє 

відчуженню студента від навчального процесу та формує у результаті 

негативне ставлення до навчальної діяльності [267, с.145]. Низький показник 

прогностично-рефлексивної здатності вказує на недостатнє усвідомлення 

студентами результатів навчальної діяльності, самозмін, що відбулися  у 

процесі навчання. Вчені Давидов В. В. та Варданян А. У. підкреслюють, що 

ефективність, успішність навчальної діяльності залежить від спрямованості 

суб’єкта на зміну і перетворення себе. Завдяки усвідомленню самозмін, у 

навчальному процесі відбувається становлення  особистості як суб’єкта 

власного розвитку [89, с.22].  Умовно цей профіль можна назвати 

«відповідальні-нерефлексивні» – усвідомлюють необхідність навчання (освіти), 

проте, не аналізують самозміни, психічні новоутворення, що відбулися у 

процесі навчання.  

Профіль навчальної самоефективності педагогів представлено 

наступними показниками: персональної відповідальності за навчання та 
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розвиток (4,30), прогностично-рефлексивної здатності (4,14), ціннісно-

смислового ставлення до навчання (4,10), впевненості у власній навчальній 

здатності (3,99), мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні (3,81). Він має 

найвищий показник персональної відповідальності за навчання і розвиток 

(4,30), а найнижчий – мотиваційно-цільову спрямованість у навчанні (3,81). 

Умовно його можна назвати  «відповідальні-невмотивовані», що означає 

відповідальне ставлення до засвоєння знань і розвитку професійних 

компетентностей, проте, перевтома, професійні  деформації, розчарування (у 

оплаті праці, соціальному статусі) знижують прагнення до постійного 

саморозвитку. 

У безробітних профіль навчальної самоефективності складається  з 

показників: відчуття впевненості у власній навчальній здатності (4,48), 

персональної відповідальності за навчання  (4,36),  прогностично-рефлексивної 

здатності до навчання (4,30), мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні 

(4,21),  ціннісно-смислового ставлення до навчання (4,11).  Найвищий показник 

– впевненість у власній навчальній здатності (4,48), найнижчій – ціннісно-

смислове ставлення до навчання  (4,11). Умовно його можна назвати  «впевнені 

– сумніваються у цінності навчання» – безробітні вірять у власні навчальні 

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

життєві проблеми (наприклад, проблему працевлаштування).  

Профіль навчальної самоефективності працівників бізнес-структур 

складається  з показників: персональної відповідальності за навчання (4,56), 

впевненості у власній навчальній здатності (4,51), прогностично-рефлексивної 

здатності до навчання (4,48), мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні 

(4,35) та ціннісно-смислового ставлення до навчання (4,27). Найвищим у 

профілі є показник персональної відповідальності за навчання і розвиток (4,56), 

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

можна назвати «відповідальні – уникають довготривалого навчання» –  

респонденти відповідально ставляться до процесу навчання, проте, уникають 
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довготривалих навчальних програм, навчання має цінність лише для 

досягнення конкретних професійних цілей.  

  У слухачів УТВ профіль навчальної самоефективност складається  з 

показників: ціннісно-смислове ставлення до навчання  (4,48),  персональної 

відповідальності за власний розвиток (4,47), впевненості у власній навчальній 

здатності (4,36), прогностично-рефлексивної здатності (4,09),  мотиваційно-

цільової спрямованості у навчанні (3,92). Відрізняється профіль високим 

показником ціннісно-смислового ставлення до навчання (4,48) і низьким – 

мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні (3,92). Умовно його можна 

назвати «аматорське непрагматичне ставлення до навчання» – усвідомлюють 

цінність знань для власного розвитку, проте, результати навчання не мають 

професійного спрямування, їх досяжність не є обов’язковою. 

 Аналіз показників навчальної самоефективності за рівнями подано у 

таблиці 5.8.  

                    Таблиця 5.8 

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
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ь
н

а 

са
м

о
еф

ек
т

и
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 
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 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 - 
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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 
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о
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о
-ц

іл
ь
о
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о
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н
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ч
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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 
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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 

в
ід

п
о

в
ід

ал
ь

н
іс

ть
 з

а 

н
ав

ч
ан

н
я
 т

а 

р
о

зв
и

то
к
 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 

Згідно результатів таблиці, можемо констатувати, що респонденти 

здебільшого мають середній рівень загальної навчальної самоефективності та її 

показників. Високий рівень загальної 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 %).  

Рівні загальної навчальної самоефективності досліджуваних категорій 

дорослих представлено на рис.5.22. 

 

Рис.5.22. Рівні загальної навчальної самоефективності досліджуваних  

категорій дорослих. 

  Діаграма свідчить, що серед працівників бізнес-структур, апплікатів та 

слухачів УТВ переважають респонденти з середньо-високим, а у педагогів і 

студентів-заочників  –  з середньо-низьким рівнем  загальної НСЕ.  

Рівні ціннісно-смислового ставлення до навчання досліджуваних 

категорій дорослих представлено на рис.5.23. 
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Рис.5.23. Рівні ціннісно-смислового ставлення до навчання 

досліджуваних категорій дорослих. 

Найбільша кількість респондентів з високим рівнем ціннісно-смислового 

ставлення до навчання спостерігається  серед слухачів УТВ (34,72 %).  Значно 

менше серед працівників бізнес-структур (18,42 %), безробітних (17,14 %), 

студентів-заочників (7,69 %) та педагогів (5,76 %). Найбільша кількість 

респондентів з низьким рівнем ціннісно-смислового ставлення до навчання 

виявляється серед студентів-заочників  (23,07 %).   

Отже, для працівників бізнес-структур, апплікатів та слухачів УТВ 

характерний середньо-високий, для педагогів і студентів – середньо-низький 

рівень ціннісно-смислового ставлення до навчання. 

Рівні впевненості у власній навчальній здатності досліджуваних категорій 

дорослих представлено на рис.5.24. 

 

Рис.5.24. Рівні впевненості у власній навчальній здатності досліджуваних 

категорій дорослих. 
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Найбільша кількість респондентів з високим рівнем впевненості у власній 

навчальній здатності спостерігається серед працівників бізнес-структур 

(31,57 %), апплікатів (22,85 %) і слухачів УТВ (22,5 %).  Найбільша кількість 

респондентів з низьким рівнем впевненості у власній навчальній здатності 

присутня серед студентів (17,69 %) та педагогі в (13,84 %). 

Отже,  для працівників бізнес-структур, безробітних і слухачів УТВ 

характерний середньо-високий, для педагогів  і студентів-заочників – середньо-

низький рівень впевненості у власній навчальній здатності. 

Рівні  мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні досліджуваних 

категорій дорослих представлено на рис.5.25. 

 

Рис. 5.25. Рівні мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні 

досліджуваних категорій дорослих. 

Найбільша кількість респондентів з високим рівнем мотиваційно-цільової 

спрямованості у навчанні спостерігається серед працівників бізнес-структур 

(36,84 %) і апплікатів (25,71 %). У слухачів УТВ, педагогів і  студентів-

заочників майже відсутні респонденти з високим рівнем мотиваційно-цільової 

спрямованості у навчанні. Найбільша кількість респондентів з низьким рівнем 

мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні спостерігається серед  

студентів-заочників (19,23 %) і слухачів УТВ (12,50 %). Отже,  для працівників 

бізнес-структур і апплікатів характерний середньо-високий, для  слухачів УТВ,  

і студентів-заочників – середньо-низький рівні мотиваційно-цільової 

спрямованості у навчанні. 
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Рівні прогностично-рефлексивної здатності до навчання досліджуваних 

категорій дорослих представлено на рис.5.26.  

 

Рис. 5.26. Рівні прогностично-рефлексивної здатності до навчання 

досліджуваних категорій дорослих. 

Діаграма показує, що респондентів з високим рівнем  прогностично-

рефлексивної здатності до навчання  більше  серед  працівників бізнес-структур 

(57,89 %) і педагогів (23,07 %). Серед студентів-заочників спостерігається  

значна кількість респондентів з низьким рівнем прогностично-рефлексивної 

здатності до навчання (45,38 %). Респонденти з високим рівнем прогностично-

рефлексивної здатності майже відсутні у слухачів УТВ, апплікатів і студентів-

заочників. Отже,  для працівників бізнес-структур і педагогів характерний 

середньо-високий, для  слухачів УТВ, безробітних  і студентів-заочників – 

середньо-низький рівні прогностично-рефлексивної здатності до навчання. 

Рівні персональної відповідальності за навчання та розвиток  різних 

категорій дорослих представлено на рис.5.27. 
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Рис.5.27. Рівні  персональної відповідальності за навчання та розвиток 

різних категорій дорослих. 

З діаграми можна спостерігати, що всі категорії дорослих мають 

респондентів з високим рівнем персональної відповідальності за навчання та 

розвиток. Найбільша кількість досліджуваних з високим рівнем персональної 

відповідальності за навчання серед працівників бізнес-структур (60,52 %), 

слухачів УТВ (45,0 %), апплікатів (37,14 %),  найменша – у студентів-заочників 

(23,07%). Серед усіх категорій дорослих є респонденти з низьким рівнем  

персональної відповідальності за навчання та розвиток, найбільше  їх серед 

студентів-заочників. Отже, для працівників бізнес-структур, педагогів, слухачів 

УТВ, безробітних  характерний середньо-високий, а для студентів-заочників – 

середньо-низький рівні персональної відповідальності за навчання та розвиток. 

Відтак, аналіз рівнів розвитку показників навчальної самоефективності 

досліджуваних категорій дорослих показує, що всі дорослі потребують  

психологічних заходів, спрямованих на підвищення загальної НСЕ та її 

показників. Визначені профілі та рівні розвитку НСЕ стали підґрунтям для 

розробки психологічної моделі та програм розвитку навчальної 

самоефективності кожної категорії дорослих.  

 

Висновки до п’ятого розділу  

 

1. Розроблено і здійснено психометричну перевірку авторського 

опитувальника «Навчальна самоефективність дорослого» (для кількісного 

визначення рівня розвитку  досліджуваного феномену). 

2. Виявлено статистично значущі кореляційні зв’язки між показниками 

навчальної самоефективності дорослого та мотивації успіху (або запобігання 

невдачі), відчуттям впевненості у собі, соціальної сміливості,  ініціативи у 

соціальних контактах, самоорганізації діяльності.  

3. Встановлено неоднозначний вплив віку на показники навчальної 

самоефективності дорослого: з віком спостерігається зростання показників, що 
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характеризують ціннісно-смислове ставлення до навчальної діяльності,  

персональної відповідальності за навчання та саморозвиток, незначне зниження 

мотиваційно-цільової спрямованості і суттєве зниження впевненості у власних 

навчальних здібностях,  прогностично-рефлексивної здатності до навчання. 

4. Уточнено структурно-функціональну модель НСЕ дорослого, яка 

складається з п’яти компонентів: ціннісно-смислового ставлення до навчальної 

діяльності (освіти),  оцінки власної навчальної здатності, мотиваційно-цільової 

спрямованості у навчанні, прогностично-рефлексивної здатності до навчання, 

персональної відповідальності за навчання та саморозвиток. 

5.  Побудовано профілі навчальної самоефективності різних категорій 

дорослих за особливістю розвитку її структурних компонентів, що умовно 

названі:  1)  «відповідальні –  не рефлексивні» (студенти-заочники) – 

усвідомлюються необхідність навчання (освіти), проте,  не  аналізують 

самозміни, психічні новоутворення, що відбулися  у процесі навчання;  

2)  «відповідальні – не вмотивовані» (педагоги) – відповідально відносяться до 

засвоєння знань та розвитку професійних компетентностей, проте, перевтома, 

професійні  деформації, розчарування (у оплаті праці, соціальному статусі) 

знижує прагнення до постійного саморозвитку; 3)  «впевнені  –  сумніваються  

у цінності навчання» (безробітні) –  впевнені у власних навчальних здібностях, 

мають сумніви, що навчання зможе вирішити  важливі професійні або життєві 

проблеми (наприклад, проблему працевлаштування); 4)  «відповідальні –  

уникають довготривалого навчання» (працівники бізнес-структур) – навчальна 

діяльність для них не є важливою життєвою цінністю, смислом,  уникають 

довготривалих  навчальних програм, навчання має значення лише на певний 

період трудової діяльності, для досягнення конкретних професійних цілей; 

5)  «аматорське непрагматичне ставлення до навчання» (слухачі УТВ) –  

усвідомлюють цінність знань для власного розвитку, соціальної адаптації,  

проте, результати навчання не мають професійного спрямування, їх досяжність 

не є обов’язковою і залежить від стану здоров’я, інтересу та інших факторів.  
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6. Визначено необхідність розробки психологічної моделі та програм 

щодо розвитку навчальної самоефективності для кожної категорії дорослих з 

урахуванням їх особливостей. 
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РОЗДІЛ VІ 

РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ДОРОСЛИХ, 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ТА 

РОЗВИВАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

  У розділі описано психологічну технологію розвитку навчальної 

самоефективності дорослого та тренінгові програми, здійснено кількісний та 

якісний аналіз отриманих результатів щодо ефективності впровадження 

розробленої моделі та тренінгових програм. 

 

6.1. Психологічна модель розвитку навчальної самоефективності 

дорослих 

 

Відповідно до результатів проведеного емпіричного дослідження нами 

побудована психологічна модель розвитку навчальної самоефективності 

дорослих. Психолого-педагогічна модель розвитку навчальної 

самоефективності дорослого містить: 1) психолого-педагогічні умови розвитку 

навчальної самоефективності; 2) форми роботи; 3) блоки та технології розвитку 

навчальної самоефективності (блоки: інформаційний, інструментальний та 

самоаналізу); 4)  психологічний супровід. 

 Психолого-педагогічна модель розвитку навчальної самоефективності 

дорослого ґрунтується на акмеологічному підході, реалізується з урахуванням   

суб’єкт-суб’єктного, андрогогінічного, системного, суб’єктно-діяльнісного,  

компетентнісного підходів та ін. Акмеологічний підхід забезпечує керування 

індивідуально-професійним розвитком дорослого, сприяє розкриттю його  

внутрішнього потенціалу,  орієнтує  на досягнення вершин професіоналізму та 

творчості (Н.  Кузьміна, О. Бодальов, А. Деркач, В. Зазикіна, А. Огнев, 

Л. Орбан).  Суб’єкт-суб’єктний підхід орієнтує на рівноправну взаємодію, 

спільну діяльність  дорослих  і викладачів в організації процесу навчання, де 

викладач виконує роль  координатора, тьютора, експерта (Л. Арістова, А. 

Вербицький, І.  Зязюн, О. Киричук). Суб’єктно-діяльнісний підхід, завдяки 
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включенню дорослого у навчальну діяльність, сприяє формуванню якостей 

суб’єкта власного розвитку (С.  Рубінштейн,  О. Леонтьєв, В. Шадріков). 

Андрогогінічний підхід полягає у стимулюванні навчання та саморозвитку 

дорослої людини у процесі професійної перепідготовки з урахуванням її 

вікових особливостей, освітніх інтересів і потреб, життєвого досвіду, 

здібностей і можливостей (С.  Болтівець,  В. Буренко, С. Вершловський,  С. 

Змєєв, М. Ноулз та ін.).  Компетентнісний підхід  орієнтує на засвоєння  

системного комплексу умінь, завдяки яким дорослий успішно реалізує себе в 

різних галузях своєї життєдіяльності (І. Драч, Н. Бібік, О. Овчарук, Л. Пильгун, 

О. Пометун, С. Сисоєва, О.  Ситник та ін). Застосування системного підходу 

забезпечує комплексність і цілеспрямованість у розвитку дорослого (Б.  Ломов, 

М. Роговін, В. Ганзен, В. Зінченко). Також теоретичним підґрунтям виступили 

концепція самоефективності А. Бандури та теорія цілепокладання Ю. М. 

Швалба. 

 Психолого-педагогічна модель розвитку навчальної самоефективності 

дорослого спирається на принципи: безпеки та поваги до освітніх інтересів та 

потреб; самодетермінації (спрямовує процес навчання на самомотивацію та 

свідоме прийняття навчальних цілей), діалогічності та партнерського 

спілкування 

    Розвиток навчальної самоефективності дорослих відбувається за таких 

психолого-педагогічних умов: індивідуалізації навчального процесу; створення 

атмосфери взаємоповаги, довіри між учасниками навчального процес; свободи 

вибору змісту освіти, форм та методів навчання; актуалізації потреби дорослих 

в 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 самоефективності 

дорослого містить комплекс взаємопов’язаних заходів, що проводяться з 

дорослими та педагогами, які навчають дорослих (рис 6.1). 
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Рис. 6.1. Психолого-педагогічна модель розвитку НСЕ дорослого. 
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Робота з розвитку навчальної самоефективності дорослих здійснювалася 

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

спецкурс «Психологічні основи навчальної самоефективності  особистості»,  

соціально-психологічний тренінг «Навчальна самоефективність студента – 

чинник майбутньої професійної самореалізації»; у педагогів спецкурс 

«Навчальна самоефективність педагога – складова професійної майстерності», 

соціально-психологічний тренінг «Розвиток навчальної самоефективності 

педагога»; у працівників бізнес-структур семінар-тренінг «Навчальна 

самоефективність персоналу – необхідна умова компанії, що самонавчається і 

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

самоефективності особистості 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 обговорення феномену навчальної 

самоефективності,  його ролі у навчанні та успішній самореалізації особистості; 

2) інструментальному – застосування методів та технік розвитку навчальної 

самоефективності; 3) самоаналізу – рефлексивна фіксація психологічних 

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, спрямовує дорослих на ефективну самоосвіту впродовж 

життя, 3) проведення корекційних та розвивальних заходів. 

Компоненти моделі є інтегруючими, взаємодоповнювальними 

забезпечують комплексність і цілісність процесу розвитку навчальної 

самоефективності дорослого. 

 



333 
 

6.2. Технологія роботи з розвитку навчальної самоефективності 

експериментальних груп дорослих 

 

6.2.1. Розвиток навчальної самоефективності студентів-заочників 

 

Аналіз напрацювань з проблеми розвитку самоефективності майбутніх 

фахівців показує, що зарубіжні та вітчизняні дослідники підкреслюють 

необхідність проведення роботи з підвищення рівня самоефективності в 

закладах вищої освіти  [43, 52, 58, 83, 220, 306, 357, 372]. 

Кимберлі Пір С. та МакКлендон вважають, що віра у власну 

самоефективність дозволяє студентам контролювати навчання, прагнути до 

більш високих цілей і важких завдань. Особливу  увагу дослідники приділяють 

навчальному середовищу та спеціальним навчальним заходам з розвитку 

самоефективності. З їх точки зору, навчальне середовище необхідно будувати 

таким чином, щоб не підкреслювалась конкуренція серед студентів, а 

оцінювався власний прогрес, що сприятиме формуванню самоефективності 

відносно академічної успішності. За переконаннями науковців, наявність 

відчуття самоефективності важливе  також для викладача, який організовує і 

здійснює навчальну діяльність студентів [382]. 

Cамоефективність як предиктор успішної адаптації студентів до 

університетських вимог розглядала Л. Ф. Мірзаянова. Дослідниця зазначає, що 

самоефективність пом’якшує негативні прояви в адаптації студентів, дозволяє 

успішно контролювати ситуацію. За її висновками, більше третини студентів 

першого курсу мають низький рівень самоефективності, що вказує на глибину 

кризи дидактичної адаптації, яку вони переживають. Лише після 10 місяців 

навчання у ЗВО у студентів спостерігається підвищення самоефективності та 

вихід з кризового стану [198]. Тому, роботу з розвитку самоефективності, 

підкреслює дослідниця, необхідно починати  з перших днів вступу у 

навчальний заклад. 
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Нельсон Д.  і Купер Н. вважають, що  для досягнення більш високого 

рівня самоефективності, викладачам важливо на перших етапах навчальної 

діяльності студентів проводити діагностику настанов, стосовно їх  впевненості 

у власних академічних здібностях, а також надавати консультації, які мають 

спрямовувати майбутніх фахівців на формування самопереконань стосовно 

академічної успішності у новому навчальному середовищі. Така робота, 

вважають науковці, має вирішальне значення для подальших академічних 

досягнень студентів в освітньому процесі [379].  

  Отже, згідно досліджень науковців спеціально організоване середовище 

та цілеспрямована робота  зі студентами та викладачами може підвищити 

рівень їх самоефективності. 

Відповідно до задач нашого дослідження ми розробили технологію  

розвитку навчальної самоефективності студентів-заочників, що включає два 

етапи: 1) спецкурс «Психологічні основи навчальної самоефективності  

особистості»; 2) «Навчальна самоефективність студента – чинник майбутньої 

професійної самореалізації». 

Метою спецкурсу є формування у студентів-заочників системи знань про 

компоненти навчальної самоефективності, психологічні механізми, чинники, що 

на неї впливають  та умови  розвитку. 

У процесі вивчення спецкурсу передбачалося вирішення таких  

дидактичних та розвивальних завдань: 

– ознайомлення студентів-заочників із теоретичними основами навчальної 

самоефективності особистості, її впливу на розвиток професійної 

майстерності; 

– формування уявлення про складові навчальної самоефективності: 

ціннісне ставлення до освіти, самооцінку навчальної здатності, 

навчальну рефлексію, навчальну мотивацію, цілепокладання, здатність 

до прогнозування; 

– забезпечення поінформованості студентів про власний рівень розвитку 

НСЕ; 
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– розвиток потреби студентів-заочників у досягненні більш високого рівня 

навчальної самоефективності. 

Спецкурс розрахований на  2 кредити – 60 години (таб 6.1.). 

               Таблиця 6.1. 

Структура навчальної дисципліни 

      

№
 з

\п
 

Назви тем 

В
сь

о
го

 г
о
д

и
н

 Кількість годин  

за видами занять 

С
ам

о
ст

.р
. 
/ 

ін
д

и
в
.р

. 

З викладачем 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ій

 

С
ем

ін
ар

ів
 

П
р
ак

ти
ч

н
. 

 

1 

Ефективність навчання – основа 

продуктивної діяльності 
11 3 2 1 - 8 

 

2 

Самоефективність як соціально-

психологічний феномен 
11 3 2 1 - 8 

 

3 

Модель НСЕ особистості,  аналіз її 

структурних компонентів 
14 4 2 2 - 8 

 

4 

Етапи становлення та чинники, що 

детермінують навчальну 

самоефективність особистості  

12 4 2 - 2 8 

 

5 

Умови розвитку навчальної 

самоефективності особистості 
12 4 2 - 4 8 

 Разом 

 

60 20 10 4 6 40 

   

  

Програма навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Ефективність навчання – основа продуктивної професійної 

діяльності. 

 Структура діяльності. Характеристика продуктивності діяльності. 

Особливості навчальної діяльності. Визначення показників успіху та 

успішності в діяльності. Модель успішної особистості. Якості, що сприяють 

успіху у навчальній діяльності. Роль навчальної ефективності та 

результативності у розвитку професіоналізму майбутнього фахівця. 
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ТЕМА 2. Навчальна самоефективність як соціально-психологічний 

феномен. 

 Концепція самоефективності А. Бандури. Погляди зарубіжних та 

вітчизняних психологів на феномен самоефективності. Роль самоефективності 

у навчальній, соціальній і професійних сферах життєдіяльності особистості. 

Відмінність конструкту навчальної самоефективності від інших видів 

самоефективності.  

ТЕМА 3. Модель НСЕ особистості та аналіз її структурних 

компонентів. 

 Основні компоненти навчальної самоефективності. Усвідомлення 

цінності навчання та самооцінка навчальної здатності – необхідні умови 

функціонування конструкту. Мотивація досягнення – запорука успішності. 

Цілепокладання –  вміння визначати та досягати цілей власного розвитку. 

Рефлексія та здатність до самопрогнозування – важливі механізми 

самоефективної особистості. 

ТЕМА 4. Етапи становлення та чинники, що впливають на 

навчальну самоефективність особистості. 

 Етапи становлення навчальної самоефективності  особистості: 

дошкільний, шкільний, професійний, після професійний. Соціальні та 

психологічні чинники, що детермінують навчальну самоефективність 

особистості. Психологічні бар’єри, що заважають розвитку  навчальній 

самоефективності особистості. 

ТЕМА 5. Умови розвитку навчальної самоефективності 

Умови розвитку навчальної самоефективності: власний навчальний 

досвід, соціальні моделі, самомотивація та підтримка оточуючих, позитивне 

мислення та емоційна стабільність. Практичні рекомендації щодо підвищення 

НСЕ особистості. 

Спецкурс побудований таким чином, що кожна тема включає 

інформаційний, інструментальний і блок самоаналізу  (таб 6.2). 
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            Таблиця 6.2 

Технологія вивчення спецкурсу 
 

Теми 
Блоки 

Інформаційний Інструментальний Самоаналізу 

Ефективність 

навчання – 

основа 

продуктивної 

професійної 

діяльності 

Міні – лекція 

«Ефективність 

навчання – 

предиктор 

успішності 

особистості» 

Діагностика 

якостей успішної 

особистості.  

1. Чи вважаєте ви себе 

успішним у навчанні? 

2. Опишіть власні 

відчуття та думки,  

коли досягаєте успіху  

у навчанні. 

НСЕ як 

соціально-

психологіч-

ний 

феномен. 

Обговорення ролі 

СЕ у навчальній, і 

професійній 

діяльності 

особистості. 

Діагностика рівня 

самоефективності  

(методика  

Маддукс  та 

Шеєр)  

1. Чи вважаєте Ви 

себе самоефективним 

у різних сферах 

життєдіяльності? 

Якщо ні, то чому? 

Модель НСЕ 

особистості,  

аналіз її 

структурних 

компонентів. 

Обговорення 

структурних 

компонентів НСЕ 

 Діагностика НСЕ 

та навчальної 

мотивації 

студентів  

(методика 

Гордєєвої Т.О.) 

1. Які компоненти 

вашої навчальної 

самоефективності, 

потребують розвитку? 

3. Які навчальні 

досягнення 

прогнозуєте у 

найближчому 

майбутньому? 

Етапи 

становлення, 

та чинники, 

що 

впливіють на  

НСЕ 

особистості. 

Обговорення 

зовнішніх та 

внутрішніх 

чинників, що 

впливають на 

НСЕ 

Діагностика рівня 

тривожності, 

самооцінки .  Есе 

«Ресурси, що 

допомагають 

досягати 

навчальних 

результатів» 

2.Які Ви бачити 

шляхи подолання 

власних обмежень, 

що заважають 

навчальному успіху? 

3.Які  навчальні 

якості ви прагнете 

розвинути у собі? 

Умови 

розвитку 

НСЕ 

. 

Надання 

практичних 

рекомендацій 

щодо підвищення  

рівня НСЕ. 

Аналіз  

прийомів 

самомотивації та 

самопідтримки 

1.Визначте власні 

навчальні досягнення 

у ЗВО ? 

2. Як ваш навчальний 

досвід вплинув на 

подальші досягнення? 

 

Другий етап розвитку НСЕ включав проходження студентами-заочника 

соціально-психологічного тренінгу. 
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При розробці тренінгової програми ми спиралися на принципи: 

гуманістичної спрямованості, суб’єктності, активності, розвивального 

навчання, системності, професійної орієнтації, інформаційності, партнерського 

спілкування, діалогічності, рефлективності, екологічності.  

Принцип гуманістичної спрямованості припускає взаємозбагачення 

духовними цінностями викладача і студентів. Принцип суб’єктності розглядає 

людину як індивідуальність, що здатна до усвідомленого і самокерованого 

розвитку. Принцип активності припускає активність всіх учасників тренінгу та 

пробудження свідомого інтересу до навчального процесу. Принцип 

розвивального навчання актуалізує потреби студентів у самоаналізі, 

саморозвитку та самореалізації. Принцип системності полягає у логічній 

організації навчального матеріалу тренінгу. Принцип професійної орієнтації – 

полягає у спрямуванні майбутніх фахівців до професійної самореалізації. 

Принцип партнерського спілкування полягає у врахуванні інтересів, почуттів 

всіх учасників взаємодії. Принцип діалогічності включає обмін думками, 

поглядами. Принцип рефлексивності полягає в аналізі власного досвіду та 

досвіду інших, усвідомлення власних дій, отриманих результатів, наявних 

страхів та обмежень, особистих цілей. Принцип екологічності забезпечує 

психологічну безпеку учасників тренінгу та спрямовує на взаємопідтримку та 

взаєморозвиток суб’єктів взаємодії.  

Мета тренінгу: розвиток компонентів навчальної самоефективності 

студентів-заочників, формування психологічної  готовності навчатися 

впродовж життя. 

Завдання тренінгу: 

1) сприяння усвідомленню  життєвого смислу власної освітньої діяльності;  

2) розвиток здатності до самоаналізу та  адекватної самооцінки внутрішніх 

ресурсів, уміння орієнтуватися в освітньому просторі та знаходити 

зовнішні ресурси для досягнення навчальної мети; 

3) відпрацювання навичок саморегуляції емоційного стану; 

4) підвищення впевненості у власній навчальній здатності; 
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5) розвиток рефлексивних здібностей щодо усвідомлення ефективності 

(результативності) власної навчальної діяльності та вміння будувати 

оптимістичні прогнози  стосовно навчальних досягнень; 

6) усвідомлення зв’язку між навчальною самоефективністю і майбутньою 

професійною самореалізацію. 

Тренінгова програма розрахована на 24 години – 6 занять по 4 години 

(Додаток 5).  

Структура тренінгу складається з шести тем, які спрямовані на розвиток  

певного компоненту навчальної самоефективності студента. 

Кожна тема складається як і спецкурс з трьох блоків: інформаційного, 

інструментального, самоаналізу. 

Перша тема – «Освіта  в системі  життєвих смислів особистості» (4 год.). 

Інформаційний блок включав групову дискусію: «У чому студенти вбачають 

сенс вищої освіти?». У процесі дискусії студенти дійшли висновку, що освіта 

займає провідне місце у самореалізації особистості в різних сферах 

життєдіяльності. Її метою є становлення самоефективної особистості, що здатна 

стати професіоналом у вибраній професії. Інструментальний блок складався з 

вправ:. «Життєві цінності та пріоритети», «Самооцінка життєвих цінностей»,  

«Афоризм-девіз»,  «Хочу, можу, необхідно»,  «Чинники професійного успіху», 

які допомогли студентам  усвідомити систему власних життєвих смислів та 

місце освіти в ній. Блок самоаналізу включав рефлексію власних відчуттів під 

час виконання вправ та усвідомлення цінності освіти для самореалізації 

особистості. 

Друга тема – «Розвиток впевненості у власній навчальній здатності» 

(4  год.). Інформаційний блок був представлений груповою дискусією: «На 

чому засновано почуття впевненості людини у власній навчальній здатності?» 

яка допомогла студентам усвідомити роль самооцінки навчальної здатності у 

прояві активності, наполегливості, реакції на успіхи та невдачі. 

Інструментальний блок  складався з таких вправ: «Довіра до себе», «Не буду 

вихвалятися», «Закінчи фразу», «Чим я унікальний»,  «П’ять моїх навчальних 
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досягнень» спрямованих на розвиток позитивного відношення до власних 

навчальних здібностей, підвищення довіри до себе, програмування себе на 

навчальний успіх. У  процесі самоаналізу  студенти-заочники  здійснювали 

рефлексію власних відчуттів до та після виконаних вправ, вказували як 

змінилися їх погляди  стосовно власної особистості та навчальних здібностей. 

Третя тема – «Розвиток стресостійкості та боротьба з власними 

обмеженнями» (4 год.). Інформаційний блок  представлений мультимедійною 

презентацією та  міні-лекцією «Навчальні страхи та їх вплив  на ефективність 

навчальних дій» яка розкривала причини та наслідки навчальних страхів. 

Інструментальний блок був представлений вправами: «Зони страху та 

помилкові судження», «Управління емоціями», «Невдачі, що ведуть до 

навчального успіху»,  «Візуалізація навчального успіху», «Рефреймінг – 1», 

«Рефреймінг– 2», «Переконання та самопереконання», «Самопідтримка», 

«Зовнішня підтримка» які допомогли студентам-заочникам усвідомити власні 

психологічні бар’єри, що заважають ефективному навчанню та сприяли 

корекції страхів, помилкових суджень, розвитку навичок самоуправління 

емоційним станом. У процесі самоаналізу студенти-заочники відзначали власну 

успішність або  неуспішність при виконанні вправ, зміни у самоставленні. 

Четверта тема – «Цілепокладання або як ефективно досягати навчальних 

цілей» (4 год.). Інформаційний блок був представлений мультимедійною 

презентацією та міні-лекцією: «Роль цілепокладання у навчальній 

результативності» яка допомогла студентам зрозуміти роль цілепокладання у 

досягненні навчального успіху. Інструментальний блок складався з вправ: 

«Квадрат цілей», «Високі цілі», «Конкретизація мети в різних системах 

кодування»,  «Таксономія навчальних цілей», «Дерево цілей». Вправи 

розвивали  у студентів уміння самостійно визначати   навчальні цілі. Блок 

самоаналізу  був спрямований на розвиток рефлексивних вмінь. Студенти-

заочники  вказували на труднощі, які відчули під час виконання вправ, 

найбільш ефективні, цікаві для них вправи та самозміни, що відбулися у 

навчальних компетентностях  під час заняття. 
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П’ята тема – «Аналіз зовнішніх та внутрішніх ресурсів для досягнення 

навчальної мети» (4 год.). Інформаційний блок починався груповою дискусією:  

«Якості, що допомагають студенту досягати навчального успіху», завдяки якої 

студенти-заочники з’ясували важливість уміння ефективно розподіляти 

навчальний час, мати зворотній зв’язок з експертом (викладачем, 

консультантом), знаходити  інформаційні ресурси для досягнення визначеної 

навчальної цілі. Інструментальний блок був представлений вправами:. «Почни з 

себе», «Символ впевненості та цілеспрямованості», «Склади таблицю»,  

«Розподіл часу», «Усвідомлення відповідальності», «Консультування у 

професіонала» та грою «Наполегливість та уважність». Підібрані вправи  

допомогли усвідомити та розвити  в учасників тренінгу найбільш важливі 

якості (уважність, відповідальність, наполегливість), що сприяють навчальній 

самоефективності. Блок самоаналізу був спрямований на рефлексію 

особистісних новоутворень та змін, що відбулися на занятті.  

 Шоста тема – «Розвиток прогностично-рефлексивних здібностей 

студентів» (4 год.). Інформаційний блок включав групову дискусію: «Як 

прогнозування та рефлексія впливають на прийняття рішення  щодо навчальної 

активності». Дискусія сприяла  усвідомленню студентами ролі рефлексивних та 

прогностичних здібностей у навчальній діяльності. Інструментальний блок 

складався з вправ: «Контракт з самим собою»,  «Прогнозування», «Я-

теперішнє, Я-майбутнє», «Символічне зображення одного дня у минулому, 

сьогоденні і майбутньому», «Сходинки саморозвитку» які були спрямовані на 

відпрацювання навичок рефлексії та прогностичних умінь. Самоаналіз допоміг 

студентам-заочникам усвідомили власний рівень розвитку здатності до 

навчального прогнозування та рефлексії. 

  Кожне тренінгове заняття починалося з визначення мети, яка 

спрямовувала учасників до активної роботи. Серед активних методів та технік, 

під час проведення тренінгу застосовувалися: мультимедійна презентація з 

міні-лекцією, ігри (ділові, рольові), групова дискусія та груповий аналіз, метод 

«мозкового штурму», робота індивідуальна та в малих групах, метод 
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«незавершених речень» (із подальшим груповим обговоренням); інтерактивні 

вправи, виконання творчих малюнків, модерація, рефлексія. 

Особливу роль у розвитку НСЕ має блок самоаналізу, крім  вправ на 

рефлексію студентам-заочникам  було запропоновано після тренінгу фіксувати 

своє ставлення до навчальних результатів у формі самозвітів. 

Самозвіт навчальної самоефективності – це психологічний інструмент, 

який допомагає розвитку рефлексії особистісних змін, що відбуваються у 

процесі навчання та аналізу набутого навчального досвіду (що включає 

навчальні компетентності,  якості, ставлення до діяльності). На користь фіксації 

самозвітів (щоденників) вказують  також дослідники Д. Шунк и Ф. Пажарес, які 

пропонують студентам після виконання навчальних завдань відмічати власні 

зміни, успіхи та самостійно визначати наступні навчальні цілі [392]. 

Бандура  А. і Мішел У. вважали, що конкретизовані самозвіти, одержані в 

умовах вільних від зовнішньої оцінки, можуть бути цінним доказовим 

матеріалом у розумінні власних когнітивних процесів [332]. 

Самозвіти велися як у вільній формі, так і за визначеною структурою 

(Додаток 9). Внесення записів регулярно, дає можливість здійснювати 

постійний аналіз і спостерігати за процесом саморозвитку та дозволяє краще 

зрозуміти себе, сприяє контролю власних навчальних досягнень, підвищенню 

впевненості у навчальних здібностях, самоорганізації та самодисципліні.  

Значний вплив на розвиток навчальної самоефективності студента-

заочника  мають викладачі  закладу вищої освіти. Високопрофесійний викладач 

формує у студентів ставлення не тільки до предмету, що викладає, а й до 

навчальної діяльності  в цілому,  сприяє розвитку мотивації до навчання  

впродовж життя. Викладачам були запропоновані  семінари, круглі столи за 

темами «Роль викладача у розвитку НСЕ майбутнього фахівця», «НСЕ 

викладача – передумова зростання професіоналізму», що сприяють 

підвищенню інформованості з проблеми навчальної самоефективності.  

Важливого значення для розвитку НСЕ має психологічний супровід, що 

здійснюється психологічною службою ЗВО, забезпечує особистісно-
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орієнтований підхід до кожного студента. Психологічний супровід  студентів-

заочників включав діагностику, яка дозволяє протягом усіх років навчання 

виявляти особистісні обмеження, що впливають на  навчальну 

самоефективність. На першому курсі проводилася комплексна діагностика, яка 

допомогла виявити рівень навчальної самоефективності студентів-заочників, 

особливості самооцінки, ступінь адаптації до умов вищого навчального закладу 

та власний прогноз, пов’язаний з майбутніми навчальними успіхами. На основі 

результатів комплексної діагностики розроблялися рекомендації щодо 

саморозвитку студента-заочника. Діагностична робота на наступних курсах 

була орієнтована на усвідомлення студентами-заочниками особистісних зон, 

що потребують розвитку, заважають їм ефективно навчатися і набувати 

професійної майстерності. 

Важливим напрямком психологічного супроводу є психологічне 

консультування, яке спрямовує студентів на ефективну самоосвіту та побудову 

індивідуальної траєкторії професійного саморозвитку. 

Для підвищення навчальної самоефективності студентам-заочникам  

пропонували на вільний вибір додаткові соціально-психологічні тренінги: 

«Тренінг розвитку мотивації досягнення», «Позитивна Я-концепція  та 

навчальний успіх», « Емоційно-афективні стратегії   у розвитку 

стресостійкості», «Позитивне мислення – психологічна основа навчальної 

успішності», «Роль цілепокладання  у самореалізації  особистості». 

Соціально-психологічні тренінги сприяли підвищенню здатності 

учасників до позитивного самосприйняття як суб’єкта навчальної діяльності. 

 

6.2.2. Розвиток навчальної самоефективності педагогів в умовах 

післядипломної освіти 

 

Сучасний учитель, щоб бути професіоналом, повинен вміти 

самонавчатися, бути впевненим у навчальних здібностях,  володіти стратегіями 

самоуправління власним розвитком. 
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Специфіка навчання педагогів в системі післядипломної освіти полягає: 

1) у дефіциті часу на перепідготовку та підвищення кваліфікації, 2) у  різному 

рівні професійних знань та досвіду роботи педагогів, що навчаються, 3) у 

різновікових та соціальних особливостях; 4) у сформованої професійної позиції 

та установках слухачів.  

На думку Олійник В.В., важливо надати змогу слухачам обирати шляхи та 

способи підвищення кваліфікації за рахунок розширення спектра освітніх 

послуг; пропонувати різноманітні навчальні програми і модулі, що допомагали 

б здійснювати проектування індивідуальних освітніх маршрутів [212].  

Розвиток самоефективності має бути важливим компонентом програми 

професійної підготовки вчителя, зауважують М. Шенен-Моран і Е. Вулфолк-

Хой  [396].  

Одже, враховуючі досвід науковців для підвищення рівня навчальної 

самоефективності педагогічним працівникам, що проходять навчання на курсах 

у Дніпровській академії неперервної освіти було запропоновано спецкурс 

«Навчальна самоефективність педагога – складова професійної майстерності». 

Мета спецкурсу: сприяти поінформованості педагогічних працівників 

щодо теоретичних засад, практичного значення конструкту «навчальна 

самоефективність» для росту майстерності і професійної самореалізації та 

надати психологічні інструменти його розвитку. 

Завдання спецкурсу:  

–  сприяти теоретичній та практичній підготовці вчителів до реалізації 

завдань з розвитку навчальної самоефективності учасників навчального 

процесу; 

–  поглибити знання з психології самосвідомості, активізувати прагнення 

педагога до саморуху, самореалізації, самозмінення, самовдосконалення;  

– сприяти підвищенню психологічної готовності педагогів до нарощування 

рівня навчальних компетентностей та підвищення мотивації навчання 

впродовж життя. 
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Результатами навчання мають стати уміння: проектувати власну 

освітню діяльність; здійснювати: самоаналіз та самооцінку навчальної 

здатності, саморегуляцію емоційного стану, що сприяє запобіганню  

професійного вигорання;  прогнозування та рефлексію саморозвитку. 

Програма спецкурсу була розрахована на 22 години (таб. 6.2). 

                    Таблиця б.2 

Програма спецкурсу «Навчальна самоефективність педагога – 

складова професійної майстерності» 

№ 

з\п 

Назви модуля і тем Кількість годин\ форма 

занять 

лекції семінські\ 

практичні 

І. Теоретико-методологічний модуль 

1. Навчальна самоефективність: антологія 

питання 

2 - 

2. Чинники та умови розвитку НСЕ 

особистості 

2 - 

 Разом за модулем 1 

 

4 - 

ІІ. Психолого-розвивальний  модуль 

3. Тренінг «Розвитку навчальної 

самоефективності педагога» 

- 16 

 Разом за модулем 2 

 

- 16 

ІІІ. Діагностико-аналітичний модуль 

4. Вхідна та вихідні діагностика рівня 

навчальної самоефективності педагога 

- 1 

5. Форма контролю - залік - 1 

 Разом за  модулем 3 - 2 

 Всього 4 18 

 

Програма спецкурсу складається з трьох модулів: теоретико-

методологічного, психолого-розвивального   і   діагностико-аналітичного.  

Теоретико-методологічний модуль включає теми, що розкривають 

структуру, детермінанти та психолого-педагогічні умови розвитку навчальної 

самоефективності суб’єктів навчальної діяльності.  
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 Психолого-розвивальний  модуль представлений тренінговою програмою 

«Розвиток навчальної самоефективності педагога», що сприяє підвищенню 

рівня навчальної самоефективності педагогів, формуванню готовності до 

самозмінення та саморуху у процесі професіогенезу.  

 Діагностико-аналітичний модуль дає можливість порівняти рівень 

розвитку НСЕ педагогів на вході вивчення спецкурсу і виході. Залік  сприяє 

перевірці ефективності засвоєної інформації та оцінці набутих якостей та 

компетенцій з проблеми навчальної самоефективності. 

 Важливим чинником підвищення рівня НСЕ є тренінг. У результаті 

тренінгу досягається якісно новий рівень усвідомлення власної навчальної 

ефективності, готовності до самозмінення та саморозвитку. Вчителі 

опановують методами самодослідження, саморефлексії, оволодівать засобами 

самокорекції стереотипів та упереджених думок, що сприяють самообмеженню 

і перешкоджають навчальній самоефективності та професійній самореалізації. 

На думку Мороз Л. І. «тренінгові технології виконують не тільки навчально-

розвивальні функції, а й запобігають вірогідній професійній деформації, 

сприяють особистісному зростанню, цілі якого виходять далеко за межі 

професійної освіти» [178, с.13]. 

Метою тренінгу «Розвиток навчальної самоефективності педагога» є 

сприяння особистісним змінам педагогів, щодо  підвищення рівня власної 

навчальної ефективності. Програма тренінгу спрямована на вирішення 

наступних завдань: 

1) розвиток здатності до самопізнання,  усвідомлення власних освітніх 

потреб та цінностей; 

2) посилення   почуття власної гідності,  самоцінності, довіри до себе та 

власних навчальних здібностей; 

3)  корекція бар’єрів, що заважають ефективному самоуправлінню 

навчальної діяльності; 

4)  розвиток психологічних характеристик, що впливають на  відчуття 

навчальної самоефективності;  
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5) формування готовності до проектування та управління самоосвітою 

впродовж життя. 

Принципи тренінгу: активності учасників; опори на особистий досвід 

учасників; партнерського спілкування та рефлексивної взаємодії;   екологічності. 

Цільова аудиторія: слухачі курсів підвищення кваліфікації у системі 

післядипломної педагогічної освіти різні за віком, стажем роботи, посадою 

(керівники, вчителі). Для забезпечення активного впливу на розвиток компонентів 

навчальної самоефективності педагогів застосовувалися психологічні техніки: міні-

лекції, демонстрації, обговорення з «відкритою відповіддю», «незакінчені 

речення», робота в малих групах, генерація ідей за допомогою «мозкової атаки», 

«криголами», стресознімаючі вправи тощо. Тренінг розраховано на 16 годин 

(додаток 6). 

Структура тренінгу складається з таких етапів: 1) «Самоосвіта та 

саморозвиток в системі життєвих смислів педагога»; 2) «Психологічні бар'єри 

на шляху впевненості у власній навчальній здатності»; 3) «Мотиваційно-

цільова готовність педагога до саморозвитку, самовдосконалення»; 4) «Роль 

прогностично-рефлексивних здібностей у ефективній самоосвіті педагога»; 

5)  «НСЕ педагога – передумова професійної самореалізації».  

Кожний етап тренінгу містить такі блоки: інформаційний, 

інструментальний та самоаналізу. 

Перший етап тренінгу «Самоосвіта та саморозвиток в системі життєвих 

смислів педагога»  – спрямований на усвідомлення ролі самоосвіти у 

професійній самореалізації педагога. Інформаційний блок був представлений 

міні-лекцією «Вплив життєвих смислів на самоосвітню діяльність педагога». 

Інструментальний блок складався з вправ: «Цінність освіти та саморозвитку», 

«Якості та вміння важливі для ефективної самоосвіти», за допомогою яких 

педагоги визначали цінність навчання у власній системі цінностей та якості, що 

сприяють ефективній  самоосвіті. Блок самоаналізу включав рефлексію 

відчуттів  та думок, стосовно змін, які відбулися  у системі цінностей педагога.
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Метою другого етапу тренінгу «Психологічні бар'єри навчальної 

самоефективності» було усвідомлення педагогами власних психологічних 

бар’єрів, що знижують рівень навчальної самоефективності. Інформаційний 

блок містив міні-лекцію: «Вплив упереджених думок  та  страхів на 

саморозвиток (самоосвіту) педагога». Інструментальний блок складався з 

вправ: «Професійні стереотипи»,  «Зустріч з саботажником», «Мої досягнення» 

та релаксації. У  процесі самоаналізу   педагоги  відмічали свої відчуття, емоції 

та думки  після виконаних вправ. 

Третій етап тренінгу «Мотиваційно-цільова складова навчальної 

самоефективності» містив блоки: інформаційний (представлений міні-лекцією 

«Роль мотивації та цілепокладання в ефективному самонавчанні»), 

інструментальний (складався з вправ: «4 питання планування», «Слова-

мотиватори», орієнтованих на підвищення рівня самомотивації), самоаналізу. У 

процесі рефлексії  учасники вказували, що було цінним і важливим на занятті.  

Четвертий етап тренінгу «Роль прогностично-рефлексивних здібностей у 

ефективній самоосвіті педагога» в інформаційному блоці містив групову 

дискусію «Як впливає здатність до рефлексії і прогнозування на активність 

педагога  у самоосвіті?». Педагоги дійшли висновку, що рефлексія допомагає 

виявити прогалини в знаннях,  усвідомити власні психологічні бар’єри, а 

здатність до прогнозування сприяє плануванню  навчальних дій, щодо 

саморозвитку та самозмінення. Вправи інструментального блоку («Минуле-

майбутнє», «Дерево» та ін.) сприяли рефлексії навчального досвіду, 

конструюванню майбутнього саморозвитку. Блок самоаналізу допоміг 

педагогам осмислити роль рефлексії і прогнозування у складанні програми 

самоосвіти та в організації процесу самовдосконалення. 

П’ятий етап тренінгу «НСЕ педагога та професійна самореалізація» 

складався з інформаційного блоку представленого мозковим штурмом 

«Підвищення НСЕ педагога в умовах навчального закладу».  У результаті 

обговорення педагоги систематизували заходи, що сприяють навчальній 

самоефективності, серед яких: система мотивації (рейтинги, професійні 
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конкурси, премії), психологічні тренінги, можливість стажування та 

підвищення кваліфікації за кордоном тощо. Інструментальний блок  містив 

вправи: «Успішний  педагог – яким  він має бути», дозволила педагогам 

побудувати модель успішного (ідеального) педагога, виявити якості, 

компетентності, що потребують розвитку та нарощування; «Гора професійної 

самореалізації», сприяла  усвідомленню рівня професійної самореалізації та 

ролі навчальної самоефективності у його підвищенні. Блок самоаналізу сприяв 

індивідуальній та груповій рефлексії відчуттів та думок, що виникли під час 

виконання вправ. 

У заключній частині учасники підвели підсумки роботи,  проаналізували 

особистісні зміни, що  відбулися у процесі тренінгової роботи. На кожному 

етапі тренінгу рефлексія сприяла  кращому пізнанню себе та інших, 

актуалізувала потребу у самоосвіті. 

У міжкурсовий період освітянам області було запропоновано взяти участь 

у круглих столах, семінарах, дистанційних конференціях з проблеми навчальної 

самоефективності особистості за темами: «Вплив НСЕ на зростання 

педагогічної майстерності», «Створення психологічного комфорт та безпеки на 

навчальних заняттях для підвищення навчальної самоефективності учнів», 

«Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів на рефлексивній 

основі», «Успішний навчальний досвід як важливе джерело розвитку 

навчальної самоефективності особистості», «Емоційна культура педагога як 

складова навчальної самоефективності». 

Психологічний  супровід містив діагностику на початку спецкурсу і 

тренінгу та після їх проведення, а також консультування у період проходження 

навчання на курсах підвищення кваліфікації.  

 

 

6.2.3. Тренінгова програма підвищення навчальної самоефективності 

працівників бізнес-структур 
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На сьогодні в Україні спостерігається відставання якості робочої сили від 

потреб економіки. Дослідження витрат на перепідготовку персоналу, яке 

здійснювалось Державним комітетом статистики України, свідчить, що витрати 

українських підприємств на професійне навчання працівників у середньому 

складають 0,2 %  від загальних витрат на робочу силу, у той час, як у країнах 

Євросоюзу цей показник складає 1% [150, c.165].  

На думку О. Ю. Ситник [261], причини, що призводять до недостатньої 

уваги розвитку персоналу, перш за все, пов’язані з фінансовими проблемами: 

1) підготовка кадрів у межах підприємства потребує власних навчальних 

засобів, яких не вистачає; 2) небажання управлінців витрачати кошти на 

навчання персоналу через плинність кадрів. Однак, досвід європейських та 

американських корпорацій показує, що навчання персоналу є необхідною 

умовою виживання  організації у сучасних ринкових умовах.  

Дослідник Г. Р. Копець називає причини, що спонукають підприємства до 

розвитку персоналу: 

– інтернаціоналізація вимог та стандартів до якості персоналу, що 

зумовлена інтеграцією України у світові економічні процеси; 

– необхідність підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах 

жорсткої ринкової конкуренції; 

– прагнення керівників до покращення іміджу та конкурентоспроможності 

підприємств; 

– необхідність навчання персоналу новим управлінським, інформаційним 

та комунікативним технологіям; 

– необхідність впровадження інновацій у діяльність підприємств на основі 

нетрадиційного, нестереотипного мислення [143]. 

 Система навчання персоналу, сприяє організаційному і професійному 

зростанню співробітників та спрямована на вирішення поточних і стратегічних 

завдань організації, забезпечення більшої індивідуальної й організаційної 

ефективності [90, с.260]. Спеціалісти не тільки набувають знання, а стають 
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більш компетентними та ефективними у виконанні своїх професійних 

обов’язків. 

 На сьогодні існує достатньо великий розрив між вимогами бізнесу і 

компетентностями, що отримує фахівець у традиційній системі професійної 

освіти. Фахівці, що отримали університетські дипломи та прийшли працювати 

у сучасні корпорації (компанії), потребують додаткової корпоративної освіти 

для набуття необхідних професійних знань і компетенцій. 

Корпоративна освіта, як додаткова професійна освіта, це свого роду 

дзеркало організації, яке відображає актуальні потреби у сфері кваліфікації, 

компетентності, професіоналізму виробничого і управлінського персоналу [158, 

с.8].  

  До завдань корпоративного  навчання дослідники відносять: системне 

управління знаннями (пошук і добір навчальних програм і курсів, підготовка й 

адаптація навчальних програм і курсів під конкретні потреби організації,  

контроль якості результатів навчання); формування кадрового резерву; 

формування єдиних корпоративних цінностей і корпоративної культури; 

генерація ідей; підвищення лояльності і вмотивованості персоналу; 

стимулювання безперервного розвитку організації за рахунок застосування 

нових методів і технологій у навчанні [150].  

Люта Л. П. виділяє функції корпоративного навчання: ефективне 

виконання виробничих обов’язків; стійкий розвиток за рахунок постійної 

підтримки інноваційного потенціалу; забезпечення комунікаційного обміну. 

Корпоративне навчання, на думку дослідниці, стає елементом корпоративної 

культури і забезпечує можливість виживання і конкурентоспроможність 

організації [177, с.92].  

На думку Кузнецова В. В., на ефективність корпоративного навчання 

впливають навчальна мотивація, здібності, рівень самоефективності 

працівника та професійні якості викладача-тренера, що здійснює процес 

навчання [158].  
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 Отже, розвиток персоналу, здатність кожного працівника до 

самоефективності у навчанні (перенавчанні) сприяє виживанню та стабільній 

роботі організацій (корпорацій) у сучасних умовах. 

 Ефективність розвитку персоналу залежить від організаційних форм, видів 

та методів навчання, що активно застосовують у корпоративному навчанні. Для 

розвитку навчальної самоефективності, працівникам компанії «АТБ-груп» був 

запропонований тренінг  «Навчальна самоефективність персоналу –  необхідна 

умова компанії, що самонавчається  і здійснює саморозвиток». 

Мета тренінгу: підвищення рівня НСЕ працівників компанії. 

Завдання тренінгу: 

 - нарощування навчальних компетенцій, необхідних для ефективного 

самонавчання та самоосвіти; 

- підвищення впевненості у власній навчальній здатності; 

- активізація резервних можливостей суб’єкту навчання. 

Тренінг розраховано на 16 годин (Додаток 7). 

Структура тренінгу. Перший етап «Цінність самоосвіти або чому 

успішні фахівці завжди навчаються» включав інформаційний блок, де учасники 

прослухали міні-лекцію: «Здатність компанії до самонавчання і саморозвитку  - 

необхідна умова виживання на ринку» та  проаналізували взаємозв’язок між 

ціннісним ставленням персоналу до навчання  та  розвитком компанії у 

сучасних умовах. У процесі групового обговоренням притчі «Кращий 

художник» працівники компанії визначили показники професіоналізму та 

професійно-важливі якості. Інструментальний блок був представлений 

вправами: «Життєві та навчальні цінності»,  «Аналіз  життєвих подій», 

«Складові професійного успіху»), що сприяли усвідомленню власних життєвих 

цінностей та смислів навчання, розумінню ролі освітніх подій у 

життєдіяльності працівника. Блок самоаналізу допоміг учасникам усвідомити, 

до чого вони прагнуть у своїй професії та визначити зони найближчого 

розвитку. 
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 На другому етапі тренінгу «Умови ефективного самонавчання 

персоналу» учасники в інформаційному блоці прослухали міні-лекцію 

«Впевненість у власній навчальній здатності – умова ефективного  

самонавчання», що сприяла усвідомленню причин впевненості та 

невпевненості та психологічних бар’єрів, що заважають особистості ефективно 

навчатися. Вправи  «Мої  навчальні та професійні досягнення», «Підвищуємо 

впевненість у власних  навчальних здібностях» (інструментальний блок) були 

спрямовані на  підвищення довіри до власної навчальної здатності. Блок 

самоаналізу сприяв формуванню висновку про взаємозв’язок впевненості у 

власних  навчальних здібностях і ефективністю самонавчання. 

Третій етап тренінгу «Мотиваційно-цільова складова навчальної 

самоефективності особистості» орієнтований на відпрацювання учасниками 

прийомів ефективної самомотивації та цілепокладання. Інформаційний блок 

складався з міні-лекції «Вплив навчальної мотивації та цілепокладання  на 

власну навчальну ефективність» та групового обговорення притчі «Велике 

бажання», що сприяли усвідомленню ролі мотивації та цілепокладання для 

досягнення успіхів у навчанні. Вправи інструментального блоку («Прагнення 

до навчальної цілі», «Самомотивація») розвивали  у учасників уміння 

визначати цілі власного розвитку, сприяли підвищенню мотивації досягнення. 

Блок самоаналізу допоміг працівникам усвідомити переваги самомотивації  

перед зовнішньою мотивацією навчання. 

Четвертий етап тренінгу «Значення рефлексії та прогнозування у 

навчальній самоефективності персоналу» знайомив учасників з техніками 

самопрограмування на успішний навчальний результат. Інформаційний блок – 

міні-лекція «Роль прогнозування і рефлексії у ефективному навчанні 

персоналу» – допоміг працівникам усвідомити важливість рефлексії в 

організації власної навчальної діяльності, в проектуванні траєкторії 

саморозвитку. Вправи «Прогнозування», «Рефлексія власного розвитку» – 

інструментальний блок –  сприяли  відпрацюванню  навичок навчальної 

рефлексії, умінню проектувати план дій для саморозвитку.  У процесі 
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самоаналізу учасники висловлювали думки, аналізували відчуття від виконаних 

вправ, що було важливо для розвитку рефлексивних вмінь. 

Завершувався тренінг груповою рефлексією, метою якої було підведення 

підсумків тренінгу, аналіз набутих компетентностей, самозмін, що відбулися у 

процесі роботи, актуалізація потреби у постійній самоосвіті і саморозвитку. 

 Навчальному центру компанії було рекомендовано створити 

психологічну службу, яка б здійснювала психологічний супровід розвитку НСЕ 

працівників. 

 

6.2.4. Соціально-психологічне навчання та програма розвитку 

навчальної самоефективності безробітних 

 

Безробітні – специфічна категорія учнів, які є суб’єктами  професійного 

навчання,  мають риси, відмінні від інших дорослих, що навчаються це:  

дорослі, які вивільнені зі сфери праці;  робітники і спеціалісти, що мають 

досвід фахової й освітньої діяльності; потенційні працівники, що стоять перед 

проблемою вибору нової спеціальності й нового фахового старту;  особи, що 

мають різноманітні соціально-демографічні характеристики, але перебувають у 

психічній і фаховій кризі [259, с. 11]. 

На думку Туленкова М.В. у Державних службах зайнятості  необхідно 

активно впроваджувати психотренінгові заходи залежно від потреб та 

специфіки безробітних [251]. 

Організація навчання безробітних, на думку науковців, має будуватися на 

основі співтворчості викладачів і слухачів, сутність якої полягає у:  

– максимальному використанні діалогічних форм спілкування;  

– створенні належного позитивного психологічного клімату;  

– створенні умов, спрямованих на оптимальну самореалізацію слухачів;  

–     дотриманні толерантного стилю спілкування [ 278, c.25].  

До специфічних особливостей контингенту безробітних учнів 

О. В. Василенко відносить «широкий віковий спектр, різний освітній рівень, 
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підвищені мотиваційні аспекти, що визначають їх соціальну і економічну 

потребу, спрямованість навчання на престижні і високооплачувані види 

діяльності» [45, с. 287]. Їх поєднує глибоке відчуження від влади, недовіра до її 

інститутів, ініціатив і реформ, висока значимість особистісних і соціальних 

мереж, переважання орієнтацій на сім’ю або вузьке коло близьких людей [102].  

На думку Л. М. Капченко, це «люди, які на сьогодні не мають чіткого уявлення 

про свою соціальну роль. Вони не знають, як поводитися у ситуації, що 

склалась» [278, с.52].  

Першою характерною рисою безробітного  В. П. Логвиненко називає 

професійну депривацію, тобто стан хронічного незадоволення потреби індивіда 

у професійній діяльності, і метою професійного навчання, на її думку, є 

актуалізація цієї потреби (тепер вже у зв’язку із новою спеціальністю) [173, 

с.170]. 

 Термін  безробіття залежить від об’єктивних (соціально-економічних 

умов) та суб’єктивних чинників: від рівня мотивації до працевлаштування; від 

вибору стратегії поведінки на ринку праці; від рівня фінансового благополуччя;  

від Я-концепції безробітного; від емоційного стану, рівня тривожності; від 

особистісних рис характеру; від особистісних амбіцій та вимог до роботодавця 

та ін.  

  Існують різні класифікації безробітних. Дослідники Ю. М. Плюснін та 

Г. С. Пошевнєв виділяють групи безробітних у відповідності до активності у 

процесі пошуку роботи. За їх дослідженнями 25–30 %  безробітних складають  

люди, що дійсно шукають роботу; 30 % складають жінки з маленькими дітьми, 

чоловіки середнього віку та люди передпенсійного віку, яких роботодавці не 

хочуть брати на роботу; 30–35 % – це люди, що займаються своїм бізнесом, або 

домогосподарки, які бажають мати офіційно статус безробітних для отримання 

пільг, матеріальної допомоги та стажу роботи; 3–5 % – це «нахлібники» і 

«утриманці», що не працюють, однак, прагнуть отримувати державну 

матеріальну допомогу протягом всього життя [223]. Ортікова Н. В. пропонує 

класифікацію безробітних за віком: безробітна молодь; безробітні середнього 
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віку (35–45 років); безробітні особи старше 45 років [194]. Боровик В. 

С. визначає 6 груп безробітних у залежності від соціально-демографічних 

особливостей: 1) некваліфіковані або мало кваліфіковані працівники, що не 

готові до перекваліфікації, працівники нерентабельних, збиткових підприємств 

у зв'язку з їх закриттям або реорганізацією; 2) молодь (після закінчення 

середньої школи, що не пішла вчитися далі, у цієї групи населення дуже 

маленькі шанси влаштуватися на роботу); 3) жінки (в силу меншої 

конкурентоспроможності на ринку праці, особливо, у зв'язку з декретною 

відпусткою, лікарняним листом по догляду за дитиною); 4) мігранти (у тому 

числі біженці); 5) працездатні інваліди; 6) декласовані елементи: особи без 

певного місця проживання, волоцюги, алкоголіки, наркомани, колишні ув'язнені 

[35, с. 179].  

  З огляду на вищезазначене та на основі власних  спостережень, ми 

виділили 12 категорій безробітних як суб’єктів професійної освіти за соціально-

психологічними та віковими характеристиками (рис 6.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Категорії безробітних за соціально-психологічними особливостями.  

Проаналізуємо причини безробіття кожної категорії, їх ставлення до 

процесу навчання  (перекваліфікації) та готовність підвищувати рівень 

навчальної самоефективності.  
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Серед причини безробіття молоді науковці [211, 249]  виділяють: 

недостатній обсяг інформації про потреби сучасного ринку праці; 

неправильний вибір професії; відсутність виробничого стажу й досвіду роботи; 

завищені амбіції молоді відносно оплати праці та престижності професії; 

нестійкість життєвих установок; низький рівень соціальної і психологічної 

адаптації до умов ринку праці; відсутність готовності до конкуренції на ринку 

праці; низький рівень мотиваційної готовності до праці за набутою професією, 

брак професійних знань, інфантилізм, трудова нестабільність, пов’язана зі 

звільненнями (наприклад, призив до Збройних Сил), тривалими відпустками 

молодих жінок у зв’язку з народженням і вихованням дітей тощо.  

З нашого погляду, найбільш поширеними причинами молодіжного 

безробіття є: відсутність досвіду роботи за фахом; незатребуваність отриманого 

фаху на ринку праці; невідповідність обсягів робіт, запропонованих 

роботодавцями, розміру заробітної плати; важкі умови праці; закінчення 

контракту або скорочення персоналу; відсутність кар’єрного зростання. Як 

суб’єкти професійної освіти, молодь потребує підвищення трудової та 

навчальної мотивації, усвідомлення власної некомпетентності і професійних 

обмежень у наявних знаннях, цілеспрямованої роботи з підвищення рівня 

навчальної самоефективності. 

 Безробітні середнього віку (35–45 років)  мають сформовані й закріплені 

у певній професійній діяльності  знання, уміння, навички, професійно-важливі 

якості. Найбільш поширеними причинами, що призвели їх до безробіття є: не 

задоволення оплатою праці; конфлікти (особливо з керівником); важкі умови 

праці; закриття підприємств або скорочення штату; „не офіційне” оформлення, 

„конвертована” заробітна плата, відсутність соціальних гарантій, не 

престижність праці; не можливість кар’єрного зростання. Їх рівень навчальної 

самоефективності. ставлення до процесу навчання та професійної 

переорієнтації залежить від індивідуальних особливостей, від розуміння 

власних переваг, конкурентних можливостей на ринку праці. 
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Сучасна демографічна ситуація характеризується збільшенням кількості 

людей старшого віку (45+), у той же час, економічна криза в країні призвела до 

необхідності оптимізації персоналу на підприємствах, при якій найчастіше 

керівники намагаються скоротити людей старшого віку, залишивши активну, 

мобільну молодь. Втративши роботу, люди старшого віку відчувають 

дискримінацію з боку роботодавців. Вважається, що люди у віці 45+ не 

встигають за розвитком технологій, недостатньо володіють комп’ютерними 

технологіями, іноземними мовами, менш мобільні, стереотипні, навчаються 

дуже повільно, мають хронічні проблеми зі здоров’ям, більш вимогливі до умов 

праці. Проблема посилюється віком безробітного: чим ближче до пенсії 

людина, тим складніше їй починати своє життя спочатку. Частина з цих 

безробітних вважають, що попередній  значний дослід роботи дає їм переваги 

перед іншими претендентами на робочі місця. У той же час, роботодавці часто 

пропонують людям старшого віку малокваліфіковану низькооплачувану 

роботу, яку  безробітні сприймають як приниження своєї гідності та всіляко 

протидіють перетворенню себе у дешеву робочу силу.  Неспроможність знайти 

собі гідне місце роботи викликає у безробітних образу, почуття 

несправедливості, безпорадність, розгубленість. Опинившись у ситуації 

професійної незатребуваності, людина зневірюється у власних силах,  втрачає 

надію на працевлаштування, що призводить до зниження її пошукової 

активності, викликає дію захисних механізмів, які є перешкодою для 

підвищення рівня навчальної самоефективності та професійного навчання  

(перекваліфікації).  

Особливою категорією безробітних є жінки з малими дітьми. Як 

претенденти на працевлаштування, вони потребують гнучкого графіку, хвороби 

малих дітей, змушують матерів йти на лікарняний. Ці причини часто є 

перешкодами на шляху отримання роботи.  Використання роботодавцями 

дискримінаційної політики до таких жінок під час прийому на роботу, 

призводить до втрати надії на працевлаштування, сприяє зниженню мотивації 
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навчання (професійної переорієнтації) для отримання додаткових професійних 

компетенцій та рівня навчальної самоефективності. 

Найбільш вразливою є категорія працездатних інвалідів, які мають 

обмеження до працевлаштування відповідно до медичних показників. Вони 

потребують особливих умов праці та  окремих видів робіт. Підприємств і 

організацій, які б мали можливість надати такі умови праці, на сьогодні 

залишилося небагато. Інваліди виявляють бажання навчатися,  підвищувати 

рівень навчальної самоефективності при умові гарантованого 

працевлаштування. 

Категорія вимушених переселенців, біженців  в останні роки значно 

зросла у зв’язку з політичною ситуацією в країні. Це люди різних професій і 

вікових категорій, але всіх їх поєднує почуття незахищеності, емоційної 

напруги, втрати впевненості у майбутньому. Такі безробітні потребують не 

тільки підвищення рівня навчальної самоефективності, працевлаштування та 

навчання, а й психологічної реабілітації.   

Малокваліфіковані безробітні –  це люди, в основному, молодого та 

середнього віку, які прагнуть працювати і навчатися, однак, їм заважає 

недостатність знань та компетентностей, необхідних сьогодні на ринку праці. 

Вони більш готові до підвищення рівня навчальної самоефективності,  

професійної освіти (переорієнтації). 

Висококваліфіковані безробітні (топ-менеджери, керівники підприємств, 

науково-педагогічні працівники тощо) характеризуються високим рівнем 

домагань, завищеною самооцінкою, амбіціями щодо оплати праці. Це  може 

ставати на заваді працевлаштуванню, так як роботодавці  сьогодні підшукують 

робітників, які б максимально відповідали функціональним обов’язкам 

запропонованих посад за прийнятну (для роботодавця) заробітну плану. 

Висококваліфіковані фахівці, за нашими спостереженнями, виявляють бажання 

навчатися лише у рамках своєї професії. 

Є окрема категорія безробітних, які не здійснюють пошук роботи і не 

розглядають можливість навчання (підвищення рівня навчальної 
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самоефективності), потребують лише матеріальної допомоги, соціальних пільг 

з боку державних служб зайнятості та можливість зберегти свій стаж роботи, 

зокрема, це: 1) сезонні безробітні (наприклад, сільхозробітники, працівники 

котельнь та ін); 2) люди передпенсійного віку, яким залишилось до отримання 

пенсії рік або два; 3) громадяни, які втратили роботу внаслідок тимчасового 

закриття підприємства; 4) утриманці, ледарі.  

Науковцями визначено, що на активність людини у пошуку роботи та на її 

ставлення до професійного навчання впливають також термін перебування 

безробітного у стані пошуку роботи. Термін  безробіття залежить від 

об’єктивних (соціально-економічних умов) та суб’єктивних чинників: від рівня 

мотивації до працевлаштування; від вибору стратегії поведінки на ринку праці;  

від рівня фінансового благополуччя;  від Я-концепції безробітного; від 

емоційного стану, рівня тривожності; від особистісних рис характеру; від 

особистісних амбіцій та вимог до роботодавця та ін. За дослідженнями науковців 

термін перебування фахівця у стані пошуку роботи впливає на психічний стан 

людини [219].  

Російські науковці пропонують розрізняти короткочасне (до 4 місяців), 

застійне (пошук роботи триває до 12 місяців) і довготривале або хронічне 

(понад 12 місяців) безробіття [1, с.5]. Вітчизняні дослідники виділяють тривале 

безробіття (4–12 місяців), довготривале (12–18 місяців)  та застійне безробіття 

(більше 18 місяців) [9].  

   На основі  аналізу наукових досліджень та власних спостережень ми 

виділили найбільш типові психологічні та поведінкові характеристики, 

притаманні безробітним у залежності від терміну пошуку роботи. 

  Таблиця 4.1 

Категорії безробітних за терміном пошуку роботи 

 

Термін пошуку 

роботу 

Психологічні характеристики  

перші дні  знаходяться у стані розгубленості, шоку, образи, не можуть 

адекватно сприйняти статус безробітного 

до 3 місяців відбувається психологічна адаптація до нової соціальної ролі 
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«безробітного», висока пошукова активність 

від 3 до 6  

місяців 

пошукова активність поступово знижується, збільшується 

емоційна напруга, приходить дратівливість і агресивність 

від 6 до 12 

місяців 

людина починає звикати до ситуації безробіття, 

спостерігається дефіцит активної поведінки, послаблюються 

вольові якості, зменшується коло спілкування особистості 

більше 1 року соціальна апатія, підвищена вразливість, комплекс                       

«набутої безпорадності»  

  Отже, чим довше перебуває безробітний у пошуках роботи, чим 

більший стрес переживає людина, тим менше її бажання навчатися,  набувати 

нові знання та додаткові освітні компетенції, підвищувати рівень навчальної 

самоефективності. 

Про позитивний вплив тренінгових програм на психічний стан та 

властивості безробітних вказують науковці Л. М. Капченко, О. В. Киричук, М. 

А. Костенко, В. П. Логвіненко, Н. В. Ортікова, Л. Є. Сігаєва,  В. Є. Скульська, 

М. В. Туленков [134, 159, 173, 211, 251, 259] та ін. На думку В. П. Логвіненко, 

психологічні тренінги не тільки підвищують мотивацію до пошуку роботи, а й 

несуть психотерапевтичний ефект [173]. Крид П. А., Блоксом Т. Д. і 

Джонстон К. пропонують безробітним проходити навчальні тренінги, які не 

тільки розвивають професійні компетенції, але й позитивно впливають на 

психологічний стан, завдяки позитивному мікроклімату та підтримуючих і 

підбадьорюючих міжособистісних відносин.. Згідно з висновками науковців, 

організоване навчання та тренінгові технології позитивно позначилися на 

уявленні безробітних про власну ефективність та інші властивості [359].  

Враховуючи досвід науковців ми розробили систему семінарів-тренінгів, 

які впродовж 2013-2018 р. проводили у Державних службах зайнятості 

м. Дніпра. Соціально-психологічне навчання безробітних включало 

психологічну діагностику, консультації та семінари-тренінги для різних 

категорій безробітних відповідно до визначених соціально-психологічних 

характеристик та терміну пошуку роботи. Семінари-тренінги були побудовані 

на принципах активності, самостійності, діалогічності, рефлективності, 

креативності, особистісно-орієнтованого навчання та ін. Мета семінарів-
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тренінгів полягала  у підвищенні рівня навчальної самоефективності 

безробітних, що, на наш погляд, сприяє підвищенню професіоналізму і є одним 

з чинників працевлаштування. 

На семінарах-тренінгах вирішувалися такі завдання як відновлення 

почуття власної гідності, впевненості у власній навчальній здатності, 

підвищення відповідальності за власний знання, розвиток здатності  до 

саморегуляції,  стресостійкості,  збереження психічного здоров’я та ін. Це 

семінари-тренінги: ««Інструменти ефективної самомотивації»,  „Тренінг 

стресостійкості”,  «Мотивація досягнення успіху»,  «Саморегуляція – умова 

розвитку професіоналізму та успішного працевлаштування», «Роль навчальної 

самоефективності особистості у розвитку професійних компетентностей, 

затребуваних на сучасному ринку праці»  та ін.  

Семінари-тренінги проводилися не тільки для безробітних, а й для 

працівників та керівників Державних служб зайнятості  м. Дніпра та області з 

метою підвищення рівня навчальної самоефективності, психологічної культури, 

рефлексивних навичок, отримання необхідних психолого-педагогічних 

компетенцій для  управління навчальною діяльністю тимчасово незайманого 

населення. 

Важливим чинником ефективності таких навчальних занять є склад груп 

учасників семінару-тренінгу. Групи безробітних формувалися за такими 

ознаками: за часом пошуку роботи; за рівнем мотивації щодо пошуку роботи; за 

віковими особливостями (молодь, середній вік, громадяни у віці 45+); за рівнем 

освіти; групи, що мають спільні проблеми. 

Відповідно до складу груп  визначалася програма  семінарів-тренінгів.  

Таблиця 6.4 

Семінари-тренінги відповідно до категорій безробітних 

№  Категорії безробітних 
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1. Роль навчальної самоефективності 

особистості у розвитку професійних 

компетентностей, затребуваних на 

сучасному ринку праці 

+ + + + - - 

2. Тренінг стресостійкості - + + + - + 

3. Інструменти ефективної 

самомотивації 

Всі категорії за бажанням 

4. Самоуправління – умова розвитку 

професіоналізму та успішного 

працевлаштування 

Всі категорії за бажанням 

Оптимальна численність тренінгових груп складала  від 8 до 16 чоловік. 

Тривалість тренінгових занять – від 4 до 16 годин, у залежності від мети, 

завдань, які вирішувалися на семінарі-тренінгу та терміну перебування 

безробітного на обліку у службі зайнятості тощо. 

У процесі тренінгових занять безробітні отримували  психологічні знання 

щодо розуміння себе та інших людей, вчилися управляти власним емоційним 

станом тощо.  

Кожний семінар-тренінг починався з визначення очікувань безробітних. 

На семінарах-тренінгах основними формами роботи були групові дискусії, 

робота в малих групах з подальшим груповим обговоренням, робота з 

робочими зошитами. що включала тестові завдання, питання, спрямовані на 

рефлексивний аналіз.  

Програма семінару-тренінгу  «Роль навчальної самоефективності 

особистості у розвитку професійних компетентностей, затребуваних на 

сучасному ринку праці»» розрахована на 16 годин (Додаток 8). 

Семінар-тренінг починався з вправ, спрямованих на створення ситуації 

психологічної захищеності, комфорту, позитивного мікроклімату, який сприяв 

кращому засвоєнню знань, запобіганню конфліктних реакцій та активізував  

безробітних до самопізнання та саморозвитку. 
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На першому ціннісно-смисловому  етапі тренінгу проводилась робота по 

віднаходженню життєвих смислів та  усвідомленню апплікатами цінності 

освіти та саморозвитку  для успішного працевлаштування. Інформаційний блок 

включав міні-лекцію «Життєві смисли  та їх вплив на поведінку людини»  та  

групове обговорення притчі  «Щастя і нещастя – відносні», що допомогли 

безробітним  усвідомити чому вчить ситуація безробіття, які нові професійні 

перспективи відкриває. Інструментальний блок  (вправи: «Цінність освіти та 

саморозвитку», «Аркуш паперу по колу») сприяв усвідомленню цінності освіти 

у  профілактиці кризового стану та відкритті потенціалу особистості. Блок 

самоаналізу актуалізував потребу апплікатів у навчанні та саморозвитку для 

нарощування компетентностей, затребуваних на ринку праці або 

самозайнятості.  

 Мета другого мотиваційно-цільового етапу тренінгу – це актуалізація 

ресурсів апплікатів необхідних для досягнення навчальної мети. В 

інформаційному блоці безробітним ставилися питання, які давали можливість 

виявити активність їх  у працевлаштуванні (кількість звернень до роботодавців 

на протязі тижня, місяця, року?). Обговорювалися у формі дискусії питання: на 

кого вони покладають відповідальність за своє працевлаштування на себе чи 

державу? Чого чекають від державних центрів зайнятості? Чи знають вони 

вимоги, які висувають роботодавці до кандидатів на робочі місця? Чи готові 

змінюватися, оволодівати новими компетентностями відповідно до вимог 

певної посади? Міні-лекція «Навчальна мотивація – умова ефективного 

саморозвитку та працевлаштування безробітного» допомогла безробітним 

усвідомити взаємозв’язок між навчальною мотивацією  та працевлаштуванням. 

Вправи  «Моя навчальна мета», «Дерево навчальних цілей» 

(інструментальний блок) сприяли деталізації та візуалізації власних навчальних 

цілей та засобів її досягнення. У блоці самоаналізу безробітні ділилися своїми 

враженнями від виконаних вправ. 

На третьому самооціночному етапі – безробітні оцінювали власний 

навчальний досвід,  визначали свої переваги та потенційні можливості 
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(ресурси). Міні-лекція «Впевненість у власній навчальній здатності запорука 

навчальної самоефективності і стресостійкості?» (інформаційний блок) 

знайомила учасників тренінгу з причинами впевненості і невпевненості 

людини. Учасники обговорювали питання: як впевненість у власній 

навчальній здатності допомагає людині пережити стреси та страхи перед 

майбутнім? Безробітні висловлювали думки стосовно власних навчальних 

здібностей. Обговорювали власні навчальні та професійні досягнення, 

визначали сильні риси та якості своєї особистості, що допомагали їм досягати 

успіхів у житті. Інструментальний блок складався з вправ: «Презентація», «Як 

долати труднощі», «Складання казки про себе». Виконуючи вправи, 

апплікати підвищували впевненість  у власній навчальній здатності.  Учасники  

семінару-тренінгу поверталися до витоків своєї успішності у минулому і 

виявляли досвід, який може бути корисним сьогодні при здійсненні 

професійного навчання (перекваліфікації) та працевлаштування. Аналізували 

досвід інших людей, які успішно освоїли нові професійні компетентності та 

знайшли достойну роботу і є для них прикладом. Визначалися власні 

конкурентні переваги, що допомагають у саморозвитку та пошуку роботи, а 

також психологічні бар’єри, які  перешкоджають  самоактивності у 

самовдосконаленні, самозмінені. У блоці самоаналізу учасники висловлювали 

свої враження від виконаних вправ та аналізували  зміни у самострийнятті. 

На четвертому емоційно-вольовому етапі семінару-тренінгу розглядалися 

питання саморегуляції емоційної сфери безробітного. Для дорослої людини 

ситуація  необхідності навчання (перекваліфікації), що викликана  втратою 

роботи є стресогенною, вимагає значної мобілізації сил та високого рівня 

саморегуляції. В інформаційному блоці (міні-лекція «Умій володіти собою») 

апплікати ознайомилися з психологічними засобами саморегуляції та її впливу 

на успішність навчання. В інструментальному блоці за допомогою вправ   

«Рефремінг», «Індентифікація з твариною» учасники семінару-тренінгу 

навчалися засобам зняття негативних емоцій, прийомам саморегуляції, 

розвивали навички стресостійкості. Безробітні виконували вправи, спрямовані 
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на роботу зі страхами, стереотипами та упередженими думками («у моєму віці 

пізно вже вчитися», «оволодіння новими спеціальностями – це для молодих).У 

процесі рефлексії (блок самоаналізу) учасники аналізували враження від 

виконаних вправ та висловлювали думки, щодо необхідності подальшої роботи 

над розвитком навичок стресостійкості. 

 Останній, прогностично-рефлексивний етап тренінгу був орієнтований на 

розвиток у безробітних здатності до рефлексії і прогнозування. Інформаційний 

блок (міні-лекція «Прогнозування та рефлексія – складові навчальної 

самоефективності») знайомив учасників з особливістю рефлексії та 

прогнозування, їх значенням в ефективному навчанні. Вправи: «Я – 

майбутній», «Прогноз  саморозвитку»  (інструментальний блок) формували 

настанову на  самопрограмування. Безробітні  розробляли проекти власного 

розвитку. Блок самоаналізу сприяв формуванню висновку про роль самоосвіти  

та навчальної самоефективності у наближенні бажаного майбутнього.  

На семінарі-тренінгу застосовувалися різні інтерактивні техніки, такі як 

ділові і рольові ігри, кейс-метод, диспути, мозковий штурм, робота в парах та 

мікрогрупах в та ін. Активним прийомом впливу на когнітивну сферу 

безробітних слухачів було використання метафор, притч, легенд, казок. Вони 

дають змогу безробітному ідентифікуватися себе з «героєм», і тим самим 

випробовувати у своїй уяві нові рішення [127, с.357-367]. Безробітні  не лише 

аналізували запропоновані легенди, притчі, а й самі складали казки про себе з 

позитивним закінченням. Ця робота впливала на розвиток позитивного 

мислення, впевненість у навчальних можливостях та розкривала їх творчий 

потенціал. 

Семінар-тренінг  сприяв підвищенню впевненості безробітних у власних 

навчальних здібностях, впливав на зміну упереджених думок, формував 

настанову на активність власних дій щодо саморозвитку та працевлаштування, 

сприяв підвищенню мотивації до навчання впродовж життя; розвивав вміння 

використовувати внутрішні та зовнішні ресурси для самоосвіти та 

професійного зростання. 
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 В процесі семінару-тренінгу був створений рефлексивний простір, що 

стимулював безробітних до самоаналізу. Семінару-тренінг містив питання на 

рефлексивний аналіз (наприклад, яку корисну інформацію, досвід отримав 

учасник семінару-тренінгу  після проведення того, чи іншого заходу (вправи, 

дискусії, гри),  як вони вплинули на його життєву позицію.  По закінченню 

семінару-тренінгу було проведено анкетування учасників семінару-тренінгу 

щодо корисності проведенного заходу. Учасники обговорювали свої враження, 

аналізували особистісні новоутворення та зміни, що відбулися у процесі 

семінару- тренінгу. 

 

6.2.5. Тренінгова програма розвитку навчальної самоефективності 

слухачів «Університету третього віку» 

 

В останні роки все більшого значення набуває організована (формальна, 

неформальна) освіта для людей старшого віку. У різних країнах світу 

створюються школи, академії та «університети для пенсіонерів», «університети 

третього віку», «університети третьої генерації», «університети людей 

похилого віку», завданнями яких є задоволення конкретних освітніх проблем 

літніх людей, використання їх особистісного потенціалу, соціальна і 

психологічна адаптація до нових умов суспільного життя, подовження творчої 

та психологічної активності, розвиток особистості, і головне – покращення 

якості їхнього життя. Науковці виявили зв'язок між, ступенем залучення 

людини в освіту і тривалістю її життя, тому все більше науковців вважають, що 

в умовах неперервної освіти необхідно відкривати і «університети четвертого 

віку» для людей від 75 років і старших [281]. 

Освітні цілі європейських університетів третього віку включають 

попередження старості, виховання культури старіння, набуття та поглиблення 

знань, активізацію духовних потреб, підготовку до пенсії та громадської 

діяльності. Завдяки навчанню, літні люди  розвивають власні інтелектуальні, 

творчі здібності, вчаться протистояти стереотипам, що нав’язуються соціумом, 



368 
 

розвивають комунікативні можливості, вчаться приймати суспільні зміни та 

змінюватися самим. Ільїн Є. П. вважає, що навчання допомагає людям 

старшого віку розширити власний світогляд, знаходити виходи з різних 

життєвих ситуацій, набути адекватне сприйняття себе і повноцінно заповнити 

вільний час, розширити коло спілкування за рахунок нових знайомих [122, 

с.358].  

Навчання в університетах третього віку сприяє не лише профілактиці 

негативних наслідків процесів старіння людини, а й формує нові, активні 

зразки: слухачі стають більш активними і свідомими у контексті життя 

місцевих громад; зростає їх інтелектуальна, когнітивна та фізична активність; 

зміцнюється почуття власної гідності; розширюється життєвий простір і 

виникають додаткові можливості для самореалізації [281].   

Деякі науковців (П. Джарвис, М. Коли, К. Штадельхофер, 

Т.М. Конанигіна та ін.) відзначають, що літні студенти краще навчаються з 

молоддю – це ідея префігуративної культури Маргерет Мід, сутність якої 

полягає у тому, що студенти і дорослі сприймають життя, культуру і цінності 

настільки по-різному, що багато чому можуть вчитися один у одного. 

Префігуративна культура – це культура майбутнього, педагогіка 

співробітництва між поколіннями, де не тільки молодь навчається у дорослих, а 

й дорослі навчаються у молоді [194]. В епоху мінливих трансформацій літні 

люди не встигають освоїти нове, у силу власних вікових відмінностей, зауважує 

А. С. Роботова. Минулий досвід старшого покоління виявляється не тільки 

недостатнім, але й часто перешкоджає творчому підходу до нових умов [239], 

впровадженню інновацій та розвитку суспільства. На думку І. В. Висоцької і А. 

М. Мітіної, навчання різних поколінь допомагає налагодженню контактів між 

ними, сприяє появі нових інтересів, нових дружніх зв’язків, порушує соціальні 

стереотипи, традиційні погляди на старість, створює умови для гармонійного 

діалогу, толерантної дискусії людей різного віку [57].  Одначе, підкреслює А. 

С. Роботова. «факти наукової творчості, наукових відкриттів людьми третього 

віку не завжди підтверджують самоцінність префігуративной культури і її 
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переваги» [239, с.3–4]. Молоді люди і люди похилого віку часто не готові до 

спільного навчання у зв’язку з різним темпом сприйняття інформації, різною 

активністю пізнавальних процесів, різним життєвим і професійним досвідом, 

пануючими у суспільстві культурними традиціями та соціальними 

стереотипами. Відмінності у навчанні збільшуються разом з ускладненням 

навчального матеріалу, зауважує Є.  П. Ільїн [122, с.358]. Тому, ідея 

співробітництва та спільного навчання між поколіннями викликає у наукових 

колах багато дискусій і потребує подальшого вивчення та розробки. 

Організованими освітніми послугами, унаслідок різних причин, 

користується незначна кількість людей літнього віку, тому університети 

третього віку пропонують, як альтернативу, індивідуалізовану, дистанційну 

форму навчання. Коваленко-Кобилянська І. Г. вважає, що внутрішнім мотивом 

для дистанційного навчання у старості може бути потреба збереження 

психічних функцій  та запобігання стану «психічної смерті». Дистанційне 

навчання дає можливість побудувати індивідуальну траєкторії когнітивного 

розвитку літньої людини, вибирати зміст навчання, рівень оволодіння 

навчальним матеріалом, складність завдань, графік занять, формувати 

індивідуальний стиль навчання [136]. Незважаючи на те, що літні люди 

потребують соціальної підтримки, прикладу наслідування, міжособистісного 

спілкування, яке більшою мірою можливо отримати при традиційній 

колективній форми навчання, людям похилого віку необхідно надавати свободу 

вибору різних форм навчання. Це сприятиме максимальному розкриттю їх 

потенційних можливостей та запобігатиме інволюційним процесам.  

Старіння варіативно, і засоби продовження освіти в цьому віці також 

мають відповідати варіативності, стверджує А. C. Роботова. На її думку, для 

повноцінної освіти людей третього віку, необхідні спеціально розроблені 

навчальні програми, які враховують різноманітність освітньої мотивації 

слухачів, їх гендерні і культурні особливості, попередній життєвий і освітній 

досвід [239]. Освітні програми мають надавати допомогу літнім людям в 
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осмисленні та оцінці прожитого, розглядати питання про сенс життя, «навчати 

старінню», інтеграції різних поколінь, взаєморозумінню з молоддю. 

Дослідник Бренан Р. Пейн та його колеги підкреслюють, що організоване 

навчання підвищує самоефективність людей похилого віку, впливає не тільки 

на початкову пізнавальну активність, а й на довготривале підтримання 

пізнавального інтересу [383]. 

Освіта в університетах третього віку не тільки наповнює новим змістом 

життя літньої людини, сприяє задоволенню життєво важливих особистих 

потреб,  а й орієнтована на задоволення ряду соціальних потреб: зміни 

соціальних стереотипів щодо осіб похилого віку, їх статусу у суспільстві, 

формуванню активної соціальної позиції  [300]. Навчання людей похилого віку, 

вказує Н.  Г. Фірсова, підвищує самооцінку, допомагає їм усвідомити та 

задовольнити власні інтереси, потребу у значущості та пробудити механізми 

активного подолання стресу старіння. Усвідомлення літніми людьми власного 

потенціалу, що відбувається у ході навчання, вказує дослідниця, призводить до 

переживання своїх нових можливостей, і це виступає рушійною силою 

навчальної активності людини [288]. 

Отже, згідно висновків науковців, організоване навчання та психологічні 

тренінги сприяють підвищенню рівня самоефективності, який впливає на 

пізнавальну активність та когнітивні процеси людей похилого віку.  

Для підтримання бажання навчатися та підвищення рівня навчальної 

самоефективності літніх людей, нами був розроблений семінар-тренінг 

«Розвиток навчальної самоефективності людей старшого віку» розрахований на 

16 годин.  

          Таблиця  6.5. 

Структура семінару-тренінгу 

№ 

з\п 

Етапи тренінгу Зміст  Очікувані результати 

 Вступ Знайомство з учасниками 

тренінгу. Виявлення їх 

очікувань та емоційного 

стану 

усвідомлення власних 

очікувань від тренінгу; 

розуміння  мети та 

завдань тренінгу  
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1. «Мої літа моє 

багатство» 

Дискусія «У чому ви бачити 

переваги літнього віку». 

Вправа  «Незакінчені 

речення», 

Вправа ««Я ціную себе за..» 

Рефлексія 

уміння визначати власні 

переваги та аналізувати 

досягнення   у житті; 

уміння аналізувати себе, 

свій досвід та 

досягнення 

2. «Навчатися не 

буває пізно» 

 

Міні-лекція «Вік та 

стереотипи». 

Вправа  «Графік свого 

життя»,  

Вправа «Мої страхи» 

Вправа «Павутиння 

упереджених суджень». 

Рефлексія 

розвінчування 

негативних стереотипів 

та упереджених 

суджень стосовно 

навчальних 

можливостей у 

літньому віці;посилення 

впевненості  у власній 

навчальній здатності 

3. «Умій володіти 

собою». 

 

Міні-лекція «Психологічні 

техніки емоційної 

саморегуляції» 

Вправа «Заспокійливе 

дихання». 

Вправа «Вогонь та крига». 

Рефлексія 

оволодіння експрес- 

методиками емоційної 

саморегуляції  

 

 

4 «Навчання – 

запорука 

довголіття» 

Міні-лекція «Навчання  

впродовж життя  затримує 

передчасне старіння». 

Вправа «Сфери, що 

потребують розвитку». 

Вправа «Проектний 

малюнок».Рефлексія 

розвиток здатності до 

рефлексії  та 

прогнозування 

 

         Продовження таблиці 6.5 

 Підведення 

підсумку 

тренінгу 

Вправа  «Мені сьогодні » 

Вправа «Валіза побажань». 

Групова рефлексія 

уміння аналізувати 

зміни, що відбулися під 

час роботи у тренінгу  

 

До початку семінару-тренінгу слухачі УТВ аналізувати свій емоційний 

стан, самопочуття та визначали які психологічні знання хотіли би отримати 

стосовно ефективності власної навчальної діяльності. 

Метою першого етапу «Мої літа моє багатство» було налаштування 

людей старшого віку на позитивне самосприйняття та позитивне 

самооцінювання.  В інформаційному блоці у формі дискусії обговорювалися 
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переваги літнього віку, як піку зрілості, мудрості та передачі досвіду. 

Розглядалися питання психологічної адаптації людей старшого віку до 

сучасних умов. В інструментальному блоці  (вправи «Не закінчені речення», «Я 

ціную себе за..») слухачі УТВ вчилися визначати власні переваги та  

підвищувати самоповагу. У блоці самоаналізу учасники ділилися своїми 

враженнями стосовно власного самосприйняття після виконаних вправ. 

На другому етапі тренінгу «Навчатися не буває пізно» проводилася 

робота по винаходженню смислів навчання у старшому віці, слухачі УТВ 

розробляли плани саморозвитку. В інформаційному блоці аналізувалися 

особливості пізнавальної сфери людей старшого віку та стереотипи, що 

перешкоджають ефективному навчанню. В інструментальному блоці слухачі 

УТВ висловлювали думки стосовно власних навчальних можливостей, 

малювали та обговорювали «Графік свого життя» (піки своїх досягнень»), 

визначали як навчання та освіта вплинули на їх досягнення та життєвий шлях. 

Аналізували, які риси характеру допомогли досягти їм успіхів як у навчанні, 

так і у життєдіяльності. Здійснювали аналіз потенційних можливостей та 

ресурсів, що можна використати у процесі саморозвитку. Виконували вправи 

(«Мої страхи», «Павутиння упереджених суджень»), спрямовані на роботу зі 

страхами,  особистісними обмеженнями («у моєму віці навчатися вже пізно», «я 

не зможу вивчити комп’ютер, іноземною мовою тощо»). Блок самоаналізу 

містив рефлексію власних відчуттів під час виконання вправ. 

На третьому етапі тренінгу «Умій володіти собою» учасники вчилися 

експрес-методиками емоційної саморегуляції. В інформаційному блоці (міні-

лекція «Психологічні техніки емоційної саморегуляції») слухачі УТВ 

отримали інформацію щодо засобів подолання вікової кризи та формування 

позитивного мислення. В інструментальному блоці за допомогою вправ 

(«Заспокійливе дихання»,  «Вогонь та крига»)  набували навичок боротьби зі 

стресом та депресією, що виникли внаслідок старіння та соціальною 

незатребуваністю. Під час рефлексії (блок самоаналізу) малювали свій настрій, 

висловлювали побажання собі та іншим стосовно уміння протистояти стресам. 
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 На четвертому етапі тренінгу «Навчання – запорука довголіття» в 

інформаційному блоці  (міні-лекція «Навчання впродовж життя затримує 

передчасне старіння») літні люди знайомилися з причинами передчасного 

старіння та роллю освіти у фізичному та інтелектуальному довголітті. 

Інструментальний блок був представлений вправами: «Сфери, що 

потребують розвитку»,  «Проектний малюнок», які сприяли розвитку 

вміння прогнозувати  власні зміни у навчанні. Під час рефлексії (блок 

самоаналізу) учасники тренінгу давали відповіді на питання: чому необхідно 

прогнозувати  майбутній розвиток? як прогнозування сприяє досягненню 

бажаних результатів? 

У заключній частині тренінгу літні люди висловлювали побажання собі 

та іншим стосовно навчальної самоефективності, аналізували свій емоційний 

стан та відзначали позитивні самозміни. 

Для розвитку навчальної самоефективності слухачів УТВ необхідно 

враховувати особливості організації процесу навчання. Так, Анциферова Л. І. 

вважає. що навчання, має бути недирективним, побудованим як система 

обговорень, бесід, круглих столів, тренінгових занять, у процесі яких 

організатори виявляють запити, очікування і установки учасників, а літні люди 

діляться власним досвідом. Передача життєвого досвіду у процесі навчання, 

зауважує автор, найбільш значущий механізм активізації психотерапевтичного 

навчання. Викладачі мають спонукати літніх учнів застосовувати свій не тільки 

актуальний, але і потенційний життєвий досвід, який утворює «зону 

найближчого розвитку». Таким чином, підкреслює Л.  І. Анциферова, індивід і 

в пізні роки може бути суб'єктом власного розвитку, здатним контролювати 

життєві обставини і управляти ними [13, с.99]. 

Викладачі, що організують навчання людей старшого віку мають 

враховувати їх психологічні бар’єри, які заважають ефективній освіті. Літнім 

людям доводиться долати бар'єри страху перед навчанням, комплекси минулих 

невдач [292, c.200]. На думку Кононигіної Т. М., їм важко прийняти на себе 

роль учня, стати несолідними, втратити авторитет, вони відчувають страх перед 
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старими догматичними формами навчання, тому основним завданням 

організації навчального процесу є створення комфортного, інформаційно й 

емоційно насиченого творчого навчального середовища, що забезпечує 

внутрішню впевненість і довіру, можливість для самовираження, 

самореалізації. Навчання має максимально пролонгувати соціально активне 

життя старої людини  та задовольнити потреби у повазі і самоповазі [141]. 

Отже, враховуючи поради науковців, ми розробили для викладачів, які 

навчають літніх людей рекомендації, спрямовані на розвиток навчальної 

самоефективності. 

Рекомендації для науково-педагогічних працівників, що здійснюють 

навчання слухачів «Університету третього віку» 

1. При проведенні навчання слухачів УТВ враховувати: 

– вікові особливості людей старшого віку  (помірний темп мови, наявність 

пауз, що дають можливість обдумати навчальний матеріал; опора на 

навчальний та життєвий досвід суб’єктів навчання, контроль за втомою та 

емоційним станом літніх людей); 

– інтелектуальні відмінності (одні слухачі УТВ потребують багаторазового 

повторення та детального роз’яснення навчального матеріалу інші 

сприймають швидше, тому для них потрібно розробити  наочні матеріали 

та додаткові завдання); 

– соціальні відмінності (слухачі УТВ мають різний професійний досвід, 

який має залучати викладач  у роботі з літніми людьми). 

2.  При вивчені навчального матеріалу активізувати увагу слухачів УТВ 

на цінності знань та компетентностей, які вони набувають у процесі навчання 

для життєдіяльності та самореалізації. 

3. Мотивувати слухачів до системного саморозвитку, який сприяє 

запобіганню інволюційним процесам та передчасному старінню. 

4. Допомагати слухачам УТВ у визначенні довгострокових та 

короткострокових навчальних цілей. 
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5. Забезпечити емоційну підтримку людей старшого віку, створювати на 

навчальних заняттях ситуації успіху, що сприяє підвищенню впевненості у 

власній навчальній здатності. 

6. Допомагати слухачам УТВ долати упереджені судження та негативні 

соціальні стереотипи стосовно власних навчальних можливостей через 

приклади відомих людей поважного віку, які, завдяки навчальній 

самоефективності, зберегли інтелектуальну активність та продовжують бути 

соціально затребуваними, не зважаючи на вік. 

7. Створювати на заняттях рефлексивний простір, заохочувати слухачів 

УТВ до рефлексії  навчальних результатів та набутих компетентностей. 

8. Стимулювати слухачів УТВ до прогнозування особистісних змін у 

процесі навчання, передбачати власні перспективи розвитку у майбутньому, 

проектуванні траєкторії саморуху. 

9. Створювати на заняттях атмосферу доброзичливості, психологічного 

комфорту, поважливого ставлення до літніх людей. 

10. Активізувати зворотній зв'язок та ефективну міжособистісну 

взаємодію між учасниками навчального процесу. 

 

 

 

 

6.3. Оцінка ефективності психолого-педагогічної моделі та 

тренінгових програм розвитку навчальної самоефективності 

досліджуваних категорій дорослих  

 

З метою встановлення ефективності психологічної моделі розвитку 

навчальної самоефективності дорослих нами проводився формувальний 

експеримент у якому були задіяні всі представники досліджуваних категорій. У 

формувальному експерименті взяли участь 210 респондентів: студенти-

заочники експериментальної (ЕГ)  і  контрольної (КГ) груп  по 23 особи; 
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педагоги ЕГ і  КГ по 26 осіб; працівники бізнес-структур ЕГ і  КГ  по 19 осіб; 

безробітні ЕГ і КГ по 16 осіб; слухачі  «Університету третього віку» ЕГ і КГ по 

21 особі. 

Висновки про ефективність моделі розвитку навчальної самоефективності 

дорослих були зроблені на основі проведеного повторного дослідження 

(контрольного зрізу) визначених категорій, що полягало у порівняльному 

аналізі результатів до та після формувального етапу експерименту. Порівняння 

результатів дослідження експериментальних та контрольних груп дало 

можливість виявити динаміку змін показників навчальної самоефективності.  

Формувальний експеримент тривав: 

1)  у студентів-заочників впродовж  одного семестру, містив вивчення 

спецкурсу та проходження тренінгової програми респондентами 

експериментальної групи;  

2)  у педагогів впродовж двох тижнів на курсах підвищення кваліфікації – 

вивчення спецкурсу та проходження тренінгової програми респондентами 

експериментальної групи;  

3) у працівників бізнес-структур впродовж двох тижнів, містив 

проходження тренінгової програми респондентами експериментальної групи;  

4) у безробітних впродовж  місяця, включав проходження тренінгової 

програми апплікатами  експериментальної групи;  

5) у слухачів університету третього віку впродовж одного семестру, 

містив проходження тренінгової програми респондентами експериментальної 

групи. 

Значущість відмінностей у показниках навчальної самоефективності 

різних категорій дорослих до та після  розвивальних впливів перевірялася за 

допомогою t-критерію Ст’юдента та φ*-критерій кутового перетворення 

Фішера. 

Порівняння показників навчальної самоефективності у досліджуваних 

категорій дорослих експериментальних і контрольних груп до початку 
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експерименту дозволяє констатувати відсутність значущих відмінностей між 

ними. Результати порівняння представлені в таблицях 6.6. та 6.7. 

                    Таблиця 6.6 

Середні значення показників навчальної самоефективності студентів-

заочників, педагогів, працівників бізнес-структур  до впровадження 

психологічної моделі (у балах) 

 

         Продовження таблиці 6.6 

Відповідно до таблиці показники в ЕГ і КГ студентів-заочників, педагогів 

і працівників бізнес-структур не мають статистичної відмінності. 

           Таблиця 6.7 

Середні значення показників навчальної самоефективності безробітних, 

слухачів УТВ до впровадження моделі розвитку НСЕ  (у балах) 

 

Показники 

 

Групи досліджуваних 

Студенти-

заочники 

 

t 

Педагоги  

t 

Працівники  

t 

ЕГ 

n=23 

КГ 

n=23 

ЕГ 

n=26 

КГ 

n=26 

ЕГ 

n=19 

КГ 

n=19 
Ціннісно-

смислове 

ставлення до 

навчаня 

29,72 

+4,43 

30,55 

+4,28 

0,13 32,46 

+3,43 

33,19 

+ 2,78 

 

0,17 34,53 

+3,02 

33,89 

+3,31 

0,14 

Впевненіст у 

навчальній 

здатності 

32,52 

+ 4,40 

31,97 

+4,93 

0,08 31,30 

+ 

2,96 

32,62 

+3,03 

0,31 35,78 

+3,44 

 

36,36 

+2,43 

0,14 

Мотиваційн-

цільова 

спрямованість 

у навчанні 

22,04 

+ 4,92 

22,76 

+3,88 

0,12 22,65 

+2,33 

23,04 

+1,76 

0,13 25,94 

+2,55 

26,36 

+2,19 

0,12 

Прогностично

рефлексивна 

здатність до 

навчання 

21,96 

+ 3,40 

22,34 

+2,48 

0,09 24,59 

+2,21 

25,19 

+2,09 

0,20 27,47 

+2,68 

27,32 

+2,28 

0,04 

Персональна

відповідаль-

ність за 

навчання  

16,44 

+2,82 

17,53 

+2,91 

0,27 17,61 

+1,77 

17,77 

+1,58 

0,07 18,11 

+1,01 

18,42 

+1,57 

0,17 

Загальна 

НСЕ 

122,68 

+ 15,47 

125,15 

+11,93 

0,13 

 

128,6 

+8,70 

131,85 

+6,44 

0,30 141,8 

+8,59 

142,3 

+9,04 

0,04 
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Згідно таблиці у безробітних і слухачів УТВ на початку експерименту не 

спостерігається відмінність у загальній навчальній самоефективності та в 

показниках її шкал. 

Розглянемо результати динаміки показників навчальної самоефектвності 

у кожній групі дорослих після впровадження розвиваючої моделі. 

У студентів-заочників проведення формувального експерименту 

показало, що показники навчальної самоефективності зросли в 

експериментальній і суттєво не змінилися у контрольній групах (таб. 6.8.) 

           Таблиця 6.8 

Динаміка змін, що відбулися за рівнями шкал НСЕ в контрольній  та 

експериментальній групах студентів-заочників (у%) 

 

 

Шкали 

 

 

Рівні  

 

КГ до  та після 

формувального 

експерименту   

ЕГ до та після 

формувального 

експерименту 

Зріз 1 Зріз 2 Зріз 1  Зріз 2 

 

Показники 
 

Групи досліджуваних 

Безробітні  

t 

Слухачі УТВ  

t ЕГ 

n=16 

КГ 

n=16 

ЕГ 

n=21 

КГ 

n=21  

Ціннісно-смислове 

ставлення до 

навчання 

31,06 

+4,87 

32,04 

+2,06 

0,19 35,25 

+3,10 

36,03 

+3,24 

0,17 

Впевненість  

у навчальній 

здатності 

36,0 

+2,89 

35,74 

+2,73 

0,07 34,22 

+4,54 

35,16 

+2,57 

0,18 

Мотиваційно-цільова 

спрямованість у 

навчанні 

24,87 

+2,82 

25,28 

+1,16 

0,13 23,11 

+3.16 

24,05 

+0.84 

0,29 

Прогностично-

рефлексивна 

здатність до 

навчання 

25,19 

+2,97 

25,02 

+3,05 

0,04 24,15 

+2,97 

24,41 

+2,88 

0,06 

Персональна 

відповідальність за 

навчання  

17,50 

+1,63 

18,37 

+0,88 

0,47 17,55 

+2,48 

17,25 

+2,01 

0,09 

Загальна НСЕ 134,62 

+ 8,84 

136,47 

+7,68 

0,16 134,28 

+13,55 

136,85 

+12,53 

 

0,14 
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Ціннісно-смислове 

ставлення до навчання 
високий 4,34  4,34 4,34 30,44 

середній 73,92 78,26  69,58 65,23 

низький 21,74 17,39 26,08 13,04 

Впевненість у 

навчальній здатності 
високий  4,34 - 4,34 34,78 

середній  82,61 78,27 73,92 60,86 

низький  13,05 21,73 21,73 4,34 

Мотиваційно-цільова 

спрямованість у 

навчанні 

високий 
4,34 4,34 4,34 39,13 

середній 73,92 82,61 69,58 52,16 

низький 21,73 13,05 26,08 8,69 

Прогностично-

рефлексивна здатність 

до навчання 

високий - - 4,34 30,44 

середній 60,86 52,19 56,53 60,86 

низький 39,14 47,81 43,47 8,69 

Персональна 

відповідальність за 

навчання та розвиток 

високий 26,09 30,44 30,44 60,86 

середній 56,51 56,51 52,17 39,14 

низький 17,39 13,05 17,39 - 

Загальної 

НСЕ 

високий 4,34 4,34 4,34 30,44 

середній 60,86 69,57 65,23 60,86 

низький 34,78 26,09 30,43 8,69 

  

З отриманих даних констатуємо, що після формуючих впливів за шкалою 

«Ціннісно-смислового ставлення до навчання» спостерігається динаміка змін:  

– в КГ зменшилась кількість студентів-заочників з низьким рівнем на 

4,34 %, збільшилась з середнім з 73,92 % до 78,27 % і не змінився 

показник з високим рівнем;  

–  в ЕГ кількість студентів-заочників з високим рівнем зросла на 26,08  % 

(φ*=2,55 при p≤0,01), з середнім рівнем зменшилась на 8,69 %, з 

низьким рівнем на 13,04 % (φ*=1,86 при p≤0,05). У результаті соціально-

психологічного навчання студенти-заочники стали краще 

усвідомлювати смисли  свого навчання у закладі вищої освіти. 

Наочно динаміку ціннісно-смислового ставлення до навчання студентів-

заочників ЕГ до та після формувального експерименту  показано на рис.6. 2.   
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Рис.6.2.  Динаміка ціннісно-смислового ставлення до навчання студентів-

заочників ЕГ до та після формувального експерименту 

За шкалою «Впевненість у навчальній здатності» в КГ констатовано 

зменшення кількості студентів-заочників з високим і середнім рівнем на 4,34 % 

та збільшення кількість студентів-заочників з низьким рівнем на 8,68 % 

(зниження впевненості  у навчальній здатності є характерною картиною для 

багатьох студентів, що стикаються з вимогами ЗВО).  

В ЕГ зросла кількість студентів-заочників з високим рівнем на 30,43 %, 

(φ*=2,85 при p≤0,01),  зменшилась з середнім рівнем на 13,06 % (φ*=1,86 при 

p≤0,05 )  та з низьким рівнем на 17,39 % (φ*=1,92 при p≤0,05).  У студентів-

заочників ЕГ констатовано підвищення впевненості у власних інтелектуальних 

можливостях. Вони стали більш адекватно оцінювати себе. В процесі 

рефлексивного аналізу вони зазначали, що «стали краще розуміти причини, що 

викликають невпевненість та тривожність», «стали більш позитивно ставитися 

до власних навчальних здібностей». 

Наочно динаміка впевненості у навчальній здатності студентів-заочників 

ЕГ представлена на рис. 6.3. 

 
Рис. 6.3. Динаміка впевненості у навчальній здатності студентів-заочників 
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За шкалою «Мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні» в КГ зросла 

кількість студентів-заочників з середнім рівнем з 73,92 % до 82,61 % і 

зменшилась кількість респондентів з низьким рівнем з 21,73% до 13,05%. 

В ЕГ кількість студентів-заочників зросла з високим рівнем на 34,78  % 

(φ*=3,16 при p≤0,01),  зменшилась з середнім та з низьким рівнем  на 17,39 %. 

(φ*=1,92 при p≤0,05). Після формувального експерименту у студентів-заочників  

ЕГ спостерігається більша цілеспрямованість у навчанні, підвищення 

пізнавальної активності. Вони більш диференційовано визначають цілі 

власного розвитку.  

Наочно динаміка мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні 

студентів ЕГ представлена на рис. 6.4. 

 
Рис. 6.4.  Динаміка мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні 

студентів до та після формувального експерименту 

За шкалою «Прогностично-рефлексивна здатність до навчання» в КГ 

кількість студентів-заочників з високим рівнем не змінилася, з середнім рівнем 

знизилася з 69,86 % до 52,17 % та з низьким рівнем з 39,14 %  до 47,83 %. 

 В ЕГ динаміка змін більш виражена: кількість студентів-заочників зросла 

з високим рівнем на 26,08 % (φ*=2,55 при p≤0,01) , з середнім рівнем на 4,34 %, 

з низьким рівнем зменшилась на 34,78 % (φ*=3,16 при p≤0,01).  У результаті 

формувальних впливів у студентів-заочників ЕГ значно зросла здатність до 

рефлексії та прогнозування навчальних результатів. Вони краще оцінюють 

власні зміни, що відбуваються в процесі навчання та прогнозують бажані.  
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Наочно динаміка прогностично-рефлексивної здатності студентів-

заочників ЕГ представлена на рис. 6.5.  

 
Рис. 6.5. Динаміка прогностично-рефлексивної здатності студентів-

заочників ЕГ до та після формувального експерименту 

За шкалою «Персональна відповідальність за навчання та розвиток» в 

контрольній групі кількість студентів-заочників з високим рівнем зросла з 

26,09  % до 30,44 %, з середнім рівнем не змінилась та знизилась з низьким 

рівнем з 17,39 % до 13,05 %.  

В  ЕГ зросла кількість студентів-заочників з високим рівнем на  30,43 %, 

(φ*=2,85 при p≤0,01),  з середнім рівнем зменшилась на 13,03 %  (φ*=1,86 при 

p≤0,05 ) та з низьким рівнем на 17,39 % (φ*=1,92 при p≤0,05). У  процесі 

спостереження та бесід зі студентами-заочниками ЕГ констатовані позитивні 

зрушення у відповідальності та якості виконання навчальних завдань, 

готовності вдосконалювати набуті навчальні компетентності.  

Наочно динаміка персональної відповідальності за навчання та розвиток 

студентів-заочників ЕГ представлена на рис. 6.6. 

 
Рис. 6. 6.  Динаміка персональної відповідальності за навчання та 

розвиток студентів-заочників ЕГ до та після формувального експерименту. 
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За шкалою «Загальна навчальна самоефективність» в КГ кількість 

студентів-заочників з високим рівнем не змінилась, з середнім рівнем зросла з 

60,88 % до 69,57 % та з низьким рівнем знизилась з 34,78 % до 26,09 %.  

В ЕГ збільшилась кількість студентів-заочників з високим рівнем на 

26,08  % (φ*=2,55 при p≤0,01) та середнім рівнем на 4,35  % та зменшилась – з 

низьким рівнем на 21,74% (φ*=2,21 при p≤0,05). Одержані дані свідчать про 

формування у студентів-заочників ЕГ ціннісного ставлення до навчальної 

діяльності та психологічної готовності до саморозвитоку та самовдосконалення 

через навчання впродовж життя. 

Наочно динаміка загальної навчальної самоефективності студентів--

заочників ЕГ представлена на рис. 6.6. 

  

Рис. 6. 6.  Динаміка загальної навчальної самоефективності студентів-

заочників ЕГ до та після формувального експерименту. 

Отже, найбільші зміни у студентів-заочників відбулися за шкалами 

«Персональна відповідальність за навчання» та «Мотиваційно-цільова 

спрямованість у навчанні», найменші –  за шкалами «Прогностично-

рефлексивна здатність», «Ціннісно-смислове ставлення до навчання», що 

вказує на необхідність продовження  роботи зі студентами-заочниками  щодо 

розвитку здатності до навчальної рефлексії та  ціннісного ставлення до освіти. 

Значення t-критерію Стьюдента підтверджує статистично достовірну 

різницю між показниками загальної навчальної самоефективності студентів-

заочників в експериментальній і  незначущі відмінності у  контрольних  групах. 

Результати порівняння представлені в таблиці 6.9. 
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Таблиця 6.9. 

Середні значення показника загальної навчальної самоефективності 

студентів-заочників до та після  формувального експерименту (у балах) 

Примітка: **P <0,01 – ступень достовірності різниці за t-критерію 

Стьюдента. 

Отже, статистично значущими є зміни  рівня навчальної 

самоефективності респондентів ЕГ. У КГ також спостерігалися певні зміни, які 

не мали статистичної значущості. 

 Завершальним етапом контрольного зрізу стало опитування студентів-

заочників ЕГ щодо впливу розвивальної моделі на самозміни, що відбулися в 

процесі навчання. У процесі самоаналізу студенти-заочники відзначали, що 

спецкурс та тренінгова програма сприяли «кращому усвідомленню власних 

навчальних можливостей», «цінності навчання для власного розвитку», 

«підвищилась відповідальність за результати навчальної діяльності». 

Практично всі учасники ЕГ констатували зміни у самосприйнятті, у ставленні 

до навчальної діяльності, підвищилась здатність до самостійного визначення 

цілей  власного розвитку та самопрогнозування. 

Таким чином, розроблена нами психолого-педагогічна модель розвитку 

навчальної самоефективності студентів-заочників, яка містила спецкурс,  

тренінгову програму, психологічний супровід та заходи, спрямовані на 

підвищення інформованості викладачів ЗВО з досліджуваної проблеми, мала 

реальний ефект. Вона  суттєво підвищити  рівень навчальної самоефективності 

респондентів ЕГ.  

 

Категорії 

дорослих 

 Загальна навчальна 

самоефективність в 

ЕГ 
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n =23 
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4,71** 125,15 

+11,93 

132,,60 

+10,23 

0,53 
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У педагогів зміни, що відбулися за рівнями шкал навчальної 

самоефективності у КГ та ЕГ після формувального експерименту представлено 

у таблиці 6.10. 

               Таблиця 6.10 

Динаміка змін, що відбулися за рівнями шкал навчальної 

самоефективності  в контрольній  та експериментальній групах педагогів 

(у%) 

 

 

Шкали 

 

 

Рівні  

 

КГ до  та після 

формувального 

експерименту 

ЕГ до та після 

формувального 

експерименту 

Зріз 1 Зріз 2  Зріз 1 Зріз 2  

Ціннісно-смислове 

ставлення до навчання 

високий 7,69 7,69 7,69 34,61 

середній 76,93 80,78 80,78 65,39 

низький 15,38 11,53 7,69 - 

Впевненість у 

навчальній здатності 

високий 3,84 11,53 3,84 30,76 

середній 88,47 80,78 84,58 69,24 

низький 7,69 7,69 11,53 - 

Мотиваційно-цільова 

спрямованість у 

навчанні 

високий 3,84 7,69 3,84 38,46 

середній 80,78 84,62 80,78 61,54 

низький 15,38 7,69 15,38 - 

Прогностично-

рефлексивна здатність 

до навчання 

високий 26,92 26,92 23,07 42,31 

середній 65,39 73,08 69,24 57,69 

низький 7,69 - 7,69 - 

Персональна 

відповідальність 

за навчання та розвиток 

високий 30,77 34,61 26,92 53,84 

середній 65,38 65,39 61,55 46,16 

низький 3,84 - 11,53 - 
 

Продовдення таблиці 6.10 

 

Загальна 

НСЕ 

високий 3,84 7,69 3,84 26,92 

середній 76,93 73,08 80,78 73,08 

низький 19,23 19,23 15,38 - 

Згідно таблиці в КГ кількість педагогів з високим рівнем не змінилась, з 

середнім рівнем зросла з 76,93 % до 80,78 % та з низьким рівнем знизилась з 

15,38 % до 11,53 %.  

В ЕГ за шкалою «Ціннісно-смислове ставлення до навчання» кількість 

педагогів з високим рівнем зросла на 26,92 % (φ*=2,82 при p≤0,01), зменшилась 

з середнім на 15,39 % (φ*=1,85 при p≤0,05 ) та з низьким на 7,69 % рівнем. 



386 
 

Після формувальних впливів педагоги ЕГ краще усвідомили роль освіти не 

лише для професійного розвитку, а й для власних самозмін (наприклад, 

попередження професійної стагнації, деструктивних психологічних бар’єрів, 

опору нововведень тощо). 

Наочно динаміка змін ціннісно-смислового ставлення до навчання 

педагогів ЕГ представлена на рис.6.7. 

 
Рис. 6. 7.  Динаміка змін ціннісно-смислового ставлення до навчання 

педагогів ЕГ до та після формувального експерименту. 

За шкалою «Впевненість у навчальній здатності» в КГ кількість педагогів 

з високим рівнем зросла на 7,69 %, з середнім рівнем зменшилась на 7,69 % та з 

низьким рівнем не змінилася.  

В ЕГ зросла кількість педагогів з високим рівнем на 26,92 % (φ*=2,82 при 

p≤0,01),  зменшилась з середнім рівнем на 19,23 % (φ*=2,19 при p≤0,05) та з 

низьким рівнем на 11,53 %. У педагогів ЕГ знизилась тривогожність перед 

освоєнням нових навчальних програм, педагогічних та комп’ютерних 

технологій, іноземних мов тощо. Вони краще стали володіти прийомами 

емоційної  саморегуляції. 

Наочно динаміка змін впевненості у навчальній здатності педагогів ЕГ 

представлена на рис. 6.8. 
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Рис. 6. 8.  Динаміка змін впевненості у навчальній здатності педагогів ЕГ 

до та після формувального експерименту. 

За шкалою «Мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні» в КГ 

кількість педагогів з високим рівнем зросла на 3,84 %, з середнім рівнем 

зменшилась на 3,84 % та з низьким рівнем зменшилась на 7,69 %.  

В ЕГ кількість педагогів з високим рівнем зросла на 34,61 % (φ*=3,11 при 

p≤0,01), зменшилась з середнім рівнем на 19,54 % (φ*=2,19 при p≤0,05) та з 

низьким рівнем на 15,38 % (φ*=1,85 при p≤0,05). Педагоги ЕГ після 

проходження спецкурсу та тренінгової програми стали краще визначати цілі 

власного розвитку та знаходити навчальний зміст для їх реалізації. 

Підвищилась їх мотивація навчання. 

Наочно динаміка змін мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні 

педагогів ЕГ представлена на рис. 6.9. 

 
Рис. 6. 9. Динаміка змін мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні 

педагогів ЕГ до та після формувального експерименту. 

За шкалою «Прогностично-рефлексивна здатність до навчання» в КГ 

кількість педагогів з високим рівнем не змінилась, з середнім рівнем зросла  на 

7,69 % та з низьким рівнем зменшилась на 7,69 %.  

В ЕГ зросла кількість педагогів  з високим рівнем на 23,07 % (φ*=2,51 

при p≤0,01),  зменшилась з середнім рівнем на 15,38 % (φ*=1,85 при p≤0,05 ) та 

з низьким рівнем на 7,69 %. Педагоги ЕГ демонстрували вміння проектувати 

власну освітню траєкторію, прогнозувати наслідки  навчальних дій, здатність 

до рефлексії самозмін у процесі навчання. 
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Наочно динаміка змін прогностично-рефлексивної здатності до навчання 

педагогів ЕГ представлена на рис. 6.10. 

 
Рис. 6.10.  Динаміка змін прогностично-рефлексивної здатності до 

навчання педагогів ЕГ до та після формувального експерименту. 

За шкалою «Персональна відповідальність за навчання та розвиток» » в 

КГ кількість педагогів з високим рівнем зросла  з 30,77 % до 34,61 %, з 

середнім рівнем  не змінилась та з низьким рівнем зменшилась на 3,84 %.  

В ЕГ зросла кількість педагогів з високим рівнем на 26,93 % (φ*=2,82 при 

p≤0,01),  зменшилась з середнім рівнем на 15,39 % (φ*=1,85 при p≤0,05 ),  та з 

низьким рівнем на 7,69 %.  Педагоги ЕГ  більш відповідально  стали 

відноситися до навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації, 

управляти процесом самонавчання, самоосвіти. 

Наочно динаміка змін  відповідальності за навчання та розвиток  

педагогів ЕГ представлена на рис. 6.11. 

 
Рис. 6. 11.  Динаміка змін  персональної відповідальності за навчання та 

розвиток  педагогів ЕГ до та після формувального експерименту. 

За шкалою «Загальна навчальна самоефективність» динаміка показників 

змінилась таким чином: в КГ кількість педагогів з високим рівнем зросла  з 
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3,84  % до  7,69 %, з середнім рівнем   зменшилась з 76,93 %  до 73,08 % та з 

низьким рівнем  не змінилась.  

В  ЕГ кількість педагогів з високим рівнем зросла на 23,08 % (φ*=2,51 

при p≤0,01), зменшилась з середнім на 7,69 %  та з низьким рівнем на 15,38 % 

(φ*=1,85 при p≤0,05 ). У педагогів ЕГ фіксуються позитивні зрушення у: 

самосприйнятті, позитивному мисленні, ціннісному ставленні до самоосвіти, 

готовності боротися з упередженими думками щодо осноєння нових практик та 

особистісного прийняття нововведень в освіті. 

Наочно динаміка змін загальної навчальної самоефективності педагогів  

ЕГ представлена на рис. 6.12. 

 
Рис. 6. 12. Динаміка змін загальної навчальної самоефективності 

педагогів  ЕГ до та після формувального експерименту. 

Отже, динаміка змін за шкалами відбулася майже рівномірно, однак, 

найменші зміни спостерігаються за шкалою «Прогностично-рефлексивна 

здатність до навчання», що вказує на необхідність подальшої роботи з 

педагогами, щодо розвитку навчальної  рефлексії та прогнозування.  

Значення t-критерію Стьюдента підтверджує статистично достовірну 

різницю між показниками загальної навчальної самоефективності педагогів  в 

ЕГ і статистично незначущі відмінності у КГ. Результати порівняння 

представлені в таблиці 6.11. 

                                 Таблиця 6.11. 

Середні значення показника загальної навчальної самоефективності  

педагогів до та після  впровадження формувального експерименту  

(у балах) 
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Примітка: *р <0,05 – ступень достовірності різниці за t-критерію 

Стьюдента. 

Опитування педагогів, щодо самозмін які відбулися у процесі спецкурсу 

та тренінгу показало, що практично всі респонденти констатують зміни в 

емоційному стані, в підвищенні впевненості у власній навчальній здатності (не 

залежно від віку). Психологічний супровід, на думку опитаних, мав 

розвивальний характер. Діагностика  на початку спецкурсу і тренінгу та після їх 

проведення сприяла усвідомленню педагогами власних  бар’єрів, що заважають 

ефективно самонавчатися. У процесі індивідуальних консультацій дорослі 

отримували рекомендації, які допомагали їм побудувати програму 

саморозвитку.   

Таким чином, розроблена модель розвитку навчальної самоефективності 

педагогів, яка містила спецкурс,  тренінгову програму, психологічний супровід 

та заходи, спрямовані на розвиток самоефективних викладачів, що підвищують 

кваліфікацію вчителів, мала реальний ефект. Вона  суттєво підвищити  рівень 

навчальної самоефективності педагогів ЕГ.  

У працівників бізнес-структур зміни, що відбулися за рівнями шкал 

навчальної самоефективності у КГ і ЕГ після формувального експерименту 

представлено у таблиці 6.12. 

Таблиця 6.12. 

Динаміка змін, що відбулися за рівнями шкал навчальної 

самоефективності  в контрольній  та експериментальній групах 

працівників бізнес-структур (у%) 

 

 

Шкали 

 

 

Рівні  

КГ до  та після 

формувального 

експерименту 

ЕГ до та після 

формувального 

експерименту 

 

Категорії 

дорослих 

 Загальна навчальна 

самоефективність в ЕГ 

 

 

t 

Загальна навчальна 

самоефективність  

в КГ 

 

 

t 

   

Педагоги 

n=26 

Зріз 1 Зріз 2 Зріз 1 Зріз 2 

128,61 

+8,70 

154,31 

+6,83 

2,32* 131,85 

+6,44 

144,08 

+6,68 

1,32 
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 Зріз 1 Зріз 2  Зріз 1 Зріз 2  

Ціннісно-смислове 

ставлення до навчання 

високий 21,05 21,05 15,78 36,84 

середній 73,69 78,95 73,68 63,16 

низький 5,26 - 10,52 - 

Впевненості у 

навчальній здатності 

високий 26,31 31,37 21,05 57,89 

середній 68,43 63,37 73,69 42,11 

низький 5,26 5,26 5,26 - 

Мотиваційно-цільової 

спрямованості у 

навчанні 

високий 36,84 36,84 31,58 57,89 

середній 63,16 63,16 63,16 42,11 

низький - - 5,26 - 

Прогностично-

рефлексивної здатності 

до навчання 

високий 42,10 47,36 42,10 63,16 

середній 52,63 52,63 57,90 36,84 

низький 5,26 - - - 

Персональна 

відповідальність за 

навчання та розвиток 

високий 36,84 47,36 36,84 73,69 

середній 63,16 52,63 52,63 26,31 

низький - - 10,52 - 

Загальної 

НСЕ 

високий 31,57 36,84  31,57 57,89 

середній 63,17 68,42 63,17 42,11 

низький 5,26 - 5,26 - 

Відповідно до результатів таблиці динаміка змін за шкалою «Ціннісно-

смислове ставлення до навчання» показує, що в КГ кількість працівників 

бізнес-структур з високим рівнем не змінилась, з середнім рівнем  трохи зросла 

з 73,69 %  до 78,95 % та з низьким рівнем  зменшилась на 5,26 %.  

В ЕГ кількість працівників бізнес-структур з високим рівнем зросла на 

21,06 % (φ*=1,92 при p≤0,05), з середнім та низьким рівнем зменшилась на 

10,52 %. Працівники ЕГ після формувального експерименту краще стали 

усвідомлювати цінність самоосвіти  та її роль  у професійній самореалізації. 

Наочно динаміку змін ціннісно-смислового ставлення до навчання 

працівників бізнес-структур  ЕГ показано на рис.6. 13.   
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Рис. 6.13.  Динаміка змін ціннісно-смислового ставлення до навчання 

працівників бізнес-структур  ЕГ до та після формувального експерименту. 

За шкалою «Впевненість у навчальній здатності» в КГ кількість 

працівників бізнес-структур з високим рівнем зросла на 5,26 %, з середнім 

рівнем  та з низьким рівнем  не змінилась.  

 В ЕГ кількість працівників бізнес-структур з високим рівнем зросла на 

36,84 % (φ*=2,93 при p≤0,01),  з середнім рівнем зменшилась на 31,58 % 

(φ*=2,53 при p≤0,01) та низьким – на 5,26 %. Після формуючих впливів у 

респондентів ЕГ підвищилась довіра до себе. Вони краще усвідомлюють 

значення власного  досвіду для майбутніх навчальних результатів, вміють 

визначати зовнішні та внутрішні ресурси для досягнення цілей власного 

розвитку. 

Наочно динаміка змін впевненості у навчальній здатності працівників 

бізнес-структур ЕГ представлена на рис. 6.14. 

 
Рис. 6. 14.  Динаміка змін впевненості у навчальній здатності працівників 

бізнес-структур ЕГ до та після формувального експерименту. 

За шкалою «Мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні» в КГ 

кількість працівників бізнес-структур з високим, середнім та низьким рівнем не 

змінилась.  

В ЕГ зросла кількість працівників бізнес-структур з високим рівнем 

зросла на 26,31 % (φ*=2,25 при p≤0,05), з середнім рівнем зменшилась на 

21,05  % (φ*=1,92   при p≤0,05)   та з низьким – на 5,26  %. Респонденти ЕГ 

демонструють уміння самомотивації щодо навчальних досягнень, підвищилась 

цілеспрямованість у навчанні. 
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Наочно динаміка змін мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні 

працівників бізнес-структур ЕГ представлена на рис. 6.15. 

 
Рис. 6. 15.  Динаміка змін мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні 

працівників бізнес-структур ЕГ до та після формувального експерименту. 

За шкалою «Прогностично-рефлексивна здатність до навчання» в КГ 

кількість працівників бізнес-структур з високим рівнем зросла  на 5,26%, з 

середнім рівнем  не змінилась та з низьким рівнем  зменшилась на 5,26%.  

В ЕГ зросла кількість працівників бізнес-структур з високим рівнем на 

21,06  % (φ*=1,92 при p≤0,05);  зменшилась з середнім рівнем на 21,06 % 

(φ*=1,92 при p≤0,05). Після формувального експерименту респонденти ЕГ 

демонструють уміння здійснювати рефлексію особистісних змін, що відбулися 

у процесі навчання, уміння проектувати власний розвиток, усвідомлюють 

необхідність розвитку якостей та вмінь, що впливають на ефективність 

самоосвіти. 

Наочно динаміка змін прогностично-рефлексивної здатності до навчання 

працівників бізнес-структур в ЕГ представлена на рис. 6.16. 
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Рис. 6.16.  Динаміка змін прогностично-рефлексивної здатності до 

навчання працівників бізнес-структур ЕГ до та після формувального 

експерименту. 

За шкалою «Персональна відповідальність за навчання та розвиток» в КГ 

кількість працівників бізнес-структур з високим рівнем зросла з 36,84 % до  

47,36  %, з середнім рівнем  зменшилась з 63,16 %  до 52,63 % та з низьким 

рівнем  не змінилась. 

В ЕГ кількість працівників бізнес-структур з високим рівнем зросла на 

36,85 %  (φ*=2,93 при p≤0,01),  з середнім рівнем зменшилась на 26,32 % 

(φ*=2,25 при p≤0,05). Після проходження тренінгової програми у респондентів 

ЕГ підвищилась відповідальність за якість засвоєння навчального матеріалу, 

вони краще усвідомлюють власні психологічні бар’єри, що стають перешкодою  

навчальної самоефективностіта та шляхи їх подолання. 

Наочно динаміка змін  відповідальності за навчання та розвиток  

працівників бізнес-структур ЕГ представлена на рис. 6.17. 

 
Рис. 6. 17.  Динаміка змін  персональної відповідальності за навчання та 

розвиток працівників бізнес-структур ЕГ до та після формувального 

експерименту. 

За шкалою «Загальна навчальна самоефективність» в КГ кількість 

працівників бізнес-структур з високим рівнем зменшилась  з 36,84 % до 

31,57  %, з середнім рівнем   зросла з 63,17 %  до 68,42 % та з низьким рівнем  

зменшилась на 5,26 %.  
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В ЕГ кількість працівників бізнес-структур з високим рівнем збільшилась 

на 26,32 % (φ*=2,25 при p≤0,05), з середнім рівнем зменшилась на 21,05 % 

(φ*=1,92   при p≤0,05). 

Наочно динаміка змін загальної навчальної самоефективності працівників 

бізнес-структур ЕГ представлена на рис. 6.18. 

 
Рис. 6.18. Динаміка змін загальної навчальної самоефективності 

працівників бізнес-структур ЕГ до та після формувального експерименту. 

Значення t-критерію Стьюдента підтверджує статистично достовірну 

різницю між показниками загальної навчальної самоефективності працівників 

бізнес-структур в експериментальній і статистично незначущі відмінності у 

контрольних  групах. Результати порівняння представлені в таблиці 6.13. 

Таблиця 6.13. 

Середні значення показника загальної навчальної самоефективності 

працівників бізнес-структур до та після  впровадження психологічної 

моделі розвитку НСЕ (у балах) 

Примітка: *P <0,05 – ступень достовірності різниці за t-критерію Стьюдента 

У процесі самозвіту працівники бізнес-структур вказували на те,  що  

«навчання сприяло розумінню ролі освіти не тільки у професійному зростанні, 

а й загальному розвитку особистості», «тренінг сприяв  підвищенню 

впевненості   у власних навчальних здібностях, мотивації до освоєння 

принципово нових професійних компетентностей».  
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t 

Загальна навчальна 

самоефективність  

в КГ 

 

 

t 

Зріз 1 Зріз 2 Зріз 1 Зріз 2   

Працівники  

n=19 

141,83 

+8,01 

164,04 

+7,11 

2,07

* 

141,83 

+8,59 

152,61 

+8,04 

0,92 
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Таким чином, розроблена нами програма семінару-тренінгу «Навчальна 

самоефективність персоналу – необхідна умова компанії, що самонавчається і 

здійснює саморозвиток» мала позитивний вплив, суттєво підвищила  рівень 

навчальної самоефективності працівників бізнес-структур ЕГ.  

У безробітних зміни, що відбулися за рівнями шкал навчальної  

самоефективності у КГ та ЕГ після формувального експерименту представлено 

у таблиці 6.14. 

                       Таблиця 6.14. 

Динаміка змін, що відбулися за рівнями шкал навчальної  

самоефективності  в контрольній  та експериментальній групах 

безробітних (у%) 

 

 

Шкали 

 

 

Рівні  

 

КГ до  та після 

формувального 

експерименту 

ЕГ до та після 

формувального 

експерименту 

Зріз 1 Зріз 2  Зріз 1 Зріз 2  

Ціннісно-смислове 

ставлення до 

навчання 

високий 6,25 12,05 - 25,0 

середній 81,70 55,90 87,50 68,75 

низький 12,05 12,05 12,05 6,25 

Впевненіст у 

навчальній 

здатності 

високий 25,0 31,25 18,75 75,0 

середній 75,0 68,75 75,0 25,0 

низький - - 6,25 - 

Мотиваційно-

цільова 

спрямованість у 

навчанні 

високий 25,0 25,0 25,0 62,50 

середній 75,0 75,0 68,75 37,50 

низький - - 6,25 - 

Прогностично-

рефлексивна 

здатність до 

навчання 

високий 6,25 - 6,25 37,50 

середній 85,05 85,05 75,0 56,25 

низький 6,25 12,50 18,75 6,25 
 

               Продовженння таблиці 6.14 

Персональна 

відповідальність за 

навчання та 

розвиток 

високий 37,50 31,25 31,25 62,50 

середній 56,25 62,5 62,50 37,5 

низький 6,25 6,25 6,25 - 

Загальної 

НСЕ 

високий 25,0 31,25 18,75 50,0 

середній 75,0 68,75 81,25 50,0 
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низький - - - - 

За результатами таблиці,  динаміка змін за шкалою «Ціннісно-смислове 

ставлення до навчання» в КГ кількість безробітних з високим рівнем зросла на 

6,25 %, з середнім рівнем  зменшилась з 81,70 %  до 55,90 % та з низьким 

рівнем  не змінилась.  

В ЕГ кількість безробітних з високим рівнем зросла на 25,0 % (φ*=2,29 

при p≤0,01), з середнім рівнем зменшилась на 18, 75 %,  з низьким рівнем  на 

6,25 %. Безробітні ЕГ краще стали усвідомлювати цінність освіти та 

саморозвитку  для успішного працевлаштування. 

  Наочно динаміку змін ціннісно-смислового ставлення до навчання 

безробітних ЕГ показано на рис.6. 19.   

 

Рис.6.19. Динаміка змін ціннісно-смислового ставлення до навчання  

безробітних ЕГ до та після формувального експерименту 

За шкалою «Впевненість у навчальній здатності» в КГ кількість 

безробітних з високим рівнем зросла на 6,25 %, з середнім рівнем   зросла з 75,0 

%  до 68,75 % та з низьким рівнем  не змінилась.  

В ЕГ кількість безробітних з високим рівнем зросла на 56,25 % ( φ*=3,72 

при p≤0,01),  зменшилась з середнім рівнем на  50,0 % (φ*=3,38 при p≤0,01) та з 

низьким рівнем на 6,25 %. Після проходження семінару-тренінгу безробітні 

експериментальної групи демонструють уміння: визначати власні переваги та 

аналізувати досягнення у навчанні та професійній самореалізації, бути 

впевненим у власному навчальному потенціалі, незважаючи на можливі 

труднощі. 
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Наочно динаміка змін впевненості у навчальній здатності безробітних ЕГ 

представлена на рис. 6.20. 

 
Рис. 6. 20.  Динаміка змін впевненості у навчальній здатності безробітних 

ЕГ до та після формувального експерименту. 

За шкалою «Мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні» в КГ 

кількість безробітних з високим, середнім та низьким рівнем не змінилась.  

В ЕГ кількість безробітних з високим рівнем зросла на 37,50 % (φ*=2,66 

при p≤0,01),  зменшилась з середнім рівнем на  31,25 % (φ*=2,29 при p≤0,01). 

Безробітні ЕГ демонструють уміння знаходити ресурси необхідні для 

досягнення навчальної мети; підвищився рівень  мотивації до самоосвіти. У них 

констатовано сформованість умінь емоційної саморегуляції та самоконтролю. 

Наочно динаміка змін мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні 

безробітних ЕГ представлена на рис. 6.21. 

 
Рис. 6. 21.  Динаміка змін мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні 

безробітних ЕГ до та після формувального експерименту. 

За шкалою «Прогностично-рефлексивна здатність до навчання» в КГ 

кількість безробітних з високим рівнем зменшилась  на 6,25 %, з середнім 

рівнем не змінилась та з низьким рівнем зросла на 6,26 %.  
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В ЕГ кількість безробітних з високим рівнем зросла на 31,25 % (φ*=2,29 

при p≤0,01),  зменшилась з середнім рівнем на 18,75 % та з низьким рівнем на 

12,5 %. У респондентів констатовано оволодіння прийомами короткострокового 

і довгострокового прогнозу власного розвитку, вміння оцінювати самозміни в 

процесі навчання. 

Наочно динаміка змін прогностично-рефлексивної здатності до навчання 

безробітних ЕГ представлена на рис. 6.22. 

 
Рис. 6.22.  Динаміка змін прогностично-рефлексивної здатності до 

навчання безробітних ЕГ до та після формувального експерименту. 

За шкалою «Персональна відповідальність за навчання та розвиток» в КГ 

кількість безробітних з високим рівнем 5 %, з середнім рівнем   зросла з 56,25 

%  до 62,5 % та з низьким рівнем  не змінилась.  

В ЕГ кількість безробітних з високим рівнем зросла на 31,25 % (φ*=2,29 

при p≤0,01), зменшилась з середнім рівнем на 25,0 % (φ*=2,29 при p≤0,01),  та з 

низьким рівнем на 6,25 %. У респондентів підвищилась відповідальність за 

власні навчальні результати і з’явилося відчуття задоволення, переживання 

радості від процесу навчання та власних змін. 

Наочно динаміка змін  відповідальності за навчання та розвиток  

безробітних ЕГ представлена на рис. 6.23. 
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Рис. 6. 23.  Динаміка змін  персональної відповідальності за навчання та 

розвиток  безробітних ЕГ до та після формувального експерименту. 

За шкалою «Загальна навчальна самоефективність» в КГ кількість 

безробітних з високим рівнем зросла на 6,25 %, з середнім рівнем   зменшилась 

на 6,25 %.  

В ЕГ кількість безробітних з високим рівнем збільшилась на 31,25 % 

(φ*=2,29 при p≤0,01),  з середнім рівнем зменшилась на 31,25 % (φ*=2,29 при 

p≤0,01). 

Наочно динаміка змін загальної навчальної самоефективності безробітних 

ЕГ представлена на рис. 6.24. 

 
Рис. 6. 24. Динаміка змін загальної навчальної самоефективності 

безробітних  ЕГ до та після формувального експерименту. 

Отже, порівняння показників навчальної самоефективності показує, що 

динаміка змін за шкалами відбулася майже рівномірно, однак, найменші зміни 

у безробітних спостерігаються за шкалою «Ціннісно-смислове ставлення до 

навчання».  

Значення t-критерію Стьюдента підтверджує статистично достовірну 

різницю між показниками загальної навчальної самоефективності безробітних в 
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ЕГ і статистично незначущі відмінності у КГ. Результати порівняння 

представлені в таблиці 6.15. 

Таблиця 6.15. 

Середні значення показника загальної навчальної самоефективності 

безробітних до та після  формувального експерименту(у балах) 

Примітка: *P <0,05 – ступень достовірності різниці за t-критерію 

Стьюдента 

У процесі самозвіту безробітні вказували на те, що  «навчання сприяло 

зниженню тривожності, з’явилося відчуття впевненості», «семінар-тренінг 

допоміг краще пізнати себе, підвищилась впевненість у власних можливостях 

освоїти нову професію».  

Таким чином, розроблена нами програма семінару-тренінгу «Роль 

навчальної самоефективності особистості у розвитку професійних 

компетентностей, затребуваних на сучасному ринку праці» мала позитивний 

вплив, суттєво підвищила  рівень навчальної самоефективності безробітних ЕГ. 

У слухачів УТВ зміни, що відбулися за рівнями шкал навчальної 

самоефективності у КГ та ЕГ після формувального експерименту представлено 

у таблиці 6.16 

Таблиця 6.16 

Динаміка змін, що відбулися за рівнями шкал навчальної 

самоефективності  в контрольній  та експериментальній групах слухачів 

«Університету третього віку» (у%) 

 

 

Шкали 

 

 

Рівні  

 

КГ до  та після 

формувального 

експерименту 

ЕГ до та після 

формувального 

експерименту   

Зріз 1 Зріз 2  Зріз 1 Зріз 2  

Ціннісно-смислове 

ставлення до 

навчання 

високий 28,57 28,57 28,57 61,90 

середній 71,43 71,43 61,91 38,09 

низький - - 9,52 - 

Категорії 

дорослих 

 Загальна навчальна 

самоефективність в ЕГ  

 

t 

Загальна навчальна 

самоефективність в КГ 

 

t 

Зріз 1 Зріз 2 Зріз 1 Зріз 2   

Безробітні 

n=16 

134,62 

+8,84 

161,81 

+6,96 

2,42* 136,47 

+7,68 

145,81 

+7,96 

0,84 
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                Продовження таблиці 6.16 

Впевненість у 

навчальній 

здатності 

високий 19,04 14,28 14,28 47,62 

середній 76,19 76,19 80,96 52,38 

низький 4,76 9,52 4,76 - 

Мотиваційно-

цільові 

спрямованість у 

навчанні 

високий 4,76 4,76 4,76 23,81 

середній 80,96 80,96 85,71 76,19 

низький 14,28 14,28 9,52 4,76 

Прогностично-

рефлексивна 

здатність до 

навчання 

високий 9,52 14,28 9,52 47,62 

середній 76,19 71,44 71,44 42,85 

низький 14,28 14,28 19,04 9,52 

Персональна 

відповідальність за 

навчання  

високий 42,86 38,09 33,33 66,66 

середній 57,14 61,90 57,14 33,33 

низький - - 9,52 - 

Загальної 

НСЕ 

високий 28,57 33,33 23,81 52,38 

середній 71,43 66,66 71,43 47,62 

низький - - 4,76 - 

Динаміка змін за шкалою «Ціннісно-смислове ставлення до навчання» 

показує, що в КГ кількість  слухачів УТВ з високим, середнім та низьким 

рівнем не змінилась. 

В ЕГ кількість слухачів УТВ з високим рівнем зросла на 33,33 %, 

(φ*=2,88 при p≤0,01), з середнім рівнем зменшилась на 23,81 % (φ*=2,23 при 

p≤0,05), і з низьким – на 9,52 %.  Слухачі УТВ експериментальної групи краще 

стали усвідомлювали цінність освіти для соціальної адаптації та рішення 

життєвих проблем. 

Наочно динаміку змін ціннісно-смислового ставлення до навчання 

слухачів УТВ експериментальної групи показано на рис.6. 25.   

 

Рис. 6.25.  Динаміка змін ціннісно-смислового ставлення до навчання  

слухачів УТВ експериментальної групи до та після формувального 

експерименту. 
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За шкалою «Впевненість у навчальній здатності» в КГ кількість слухачів 

УТВ з високим рівнем зменшилась  з 19,04 % до 14,28 %, з середнім рівнем  не 

змінилась та з низьким рівнем  зросла на 4,76 %.  

 В ЕГ кількість слухачів УТВ з високим рівнем зросла на 33,33 % 

(φ*=2,88 при p≤0,01),  з середнім рівнем зменшилась на 28,57 % (φ*=2,56 при 

p≤0,01) та з низьким рівнем зменшилась на 4,76 %.  

Слухачі УТВ експериментальної групи після формуючих заходів 

демонстрували  уміння визначати власні переваги та аналізувати досягнення  (у 

житті, у навчанні), свій досвід.  

Наочно динаміка змін впевненості у навчальній здатності слухачів УТВ 

експериментальної групи представлена на рис. 6.26. 

 
Рис. 6. 26.  Динаміка змін впевненості у навчальній здатності слухачів 

УТВ експериментальної групи до та після формувального експерименту. 

 

За шкалою «Мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні» в КГ 

кількість слухачів УТВ з високим, середнім та низьким рівнем не змінилась.  

В ЕГ кількість слухачів УТВ з високим рівнем зросла на 28,57 % (φ*=2,56 

при p≤0,01),  зменшилась з середнім – на 9,52 % та з низьким рівнем на 4,76 %. 

Наочно динаміка змін мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні 

слухачів УТВ експериментальної групи представлена на рис. 6.27. 
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Рис. 6. 27.  Динаміка змін мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні 

слухачів УТВ експериментальної групи до та після формувального 

експерименту. 

 

За шкалою «Прогностично-рефлексивна здатність до навчання» в КГ 

кількість слухачів УТВ з високим рівнем зросла на 4,76 %, з середнім –    

зменшилась на 4,76 % та з низьким рівнем  не змінилась.  

В ЕГ кількість слухачів УТВ з високим рівнем зросла на 38,09 % (φ*=3,19 

при p≤0,01),  з середнім рівнем зменшилась на 28,57  % (φ*=2,56 при p≤0,01) та 

з низьким рівнем на 9,52 %. Слухачі ЕГ стали краще оцінювати самозміни в 

процесі навчання. 

Наочно динаміка змін прогностично-рефлексивної здатності до навчання 

слухачів УТВ експериментальної групи представлена на рис. 6.28. 

 
Рис. 6.28.  Динаміка змін прогностично-рефлексивної здатності до 

навчання до слухачів УТВ експериментальної групи та після формувального 

експерименту. 
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За шкалою «Персональна відповідальність за навчання та розвиток» в КГ 

кількість слухачів УТВ з високим рівнем зменшилась  з 42,86 % до 38,09%, з 

середнім рівнем  зросла з 57,14%  до 61,90% та з низьким рівнем  не змінилась.  

В ЕГ кількість слухачів УТВ з високим рівнем зросла на 33,33 % (φ*=2,88 

при p≤0,01),   і з середнім рівнем на 23,81 % (φ*=2,23 при p≤0,05) та знизилася з 

низьким рівнем на 9,52 %.  Слухачі ЕГ стали усвідомлювати зв'язок навчання і 

розвитку, ролі власної навчальної активності у  протистоянні старіння. 

Наочно динаміка змін  відповідальності за навчання та розвиток  слухачів 

УТВ експериментальної групи представлена на рис. 6.29. 

 

Рис. 6. 29.  Динаміка змін  персональної відповідальності за навчання та 

розвиток слухачів УТВ експериментальної групи до та після формувального 

експерименту. 

 

За шкалою «Загальна навчальна самоефективність» в КГ кількість 

слухачів УТВ з високим рівнем зросла на 4,76 %, з середнім рівнем   

зменшилась на 4,76%.  

В ЕГ кількість слухачів УТВ з високим рівнем збільшилась на 28,57 % 

(φ*=2,56 при p≤0,01) та середнім рівнем на 23,81 % (φ*=2,23 при p≤0,05) і 

зменшилась з низьким рівнем на 4,76 %.  

Наочно динаміка змін загальної навчальної самоефективності слухачів 

УТВ експериментальної групи представлена на рис. 6.30. 
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Рис. 6. 30. Динаміка змін загальної навчальної самоефективності слухачів 

УТВ експериментальної групи до та після формувального експерименту 

Отже, згідно результатів дослідження навчальної самоефективності  

слухачів УТВ найбільші зміни відбулися в ЕГ за показником прогностично-

рефлексивної здатності до навчання, кількість респондентів з високим рівнем 

зросла на 38,09 % (φ*=3,19 при p≤0,01), а найменші –  за  показником 

мотиваційно-цільової спрямованості у навчанні –  на 28,57 % (φ*=2,56 при 

p≤0,01). 

Значення t-критерію Стьюдента підтверджує статистично достовірну 

різницю між показниками загальної навчальної самоефективності слухачів УТВ 

в ЕГ і статистично незначущі відмінності у КГ. Результати порівняння 

представлені в таблиці 6.17. 

                        Таблиця 6.17 

Середні значення показника загальної навчальної самоефективності 

слухачів УТВ до та після  формувального експерименту (у балах) 

Примітка: *P <0,05– ступень достовірності різниці за t-критерію 

Стьюдента. 
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Категорії 

дорослих 

 Загальна навчальна 

самоефективність в ЕГ  

 

 

t 

Загальна навчальна 

самоефективність в 

КГ 

 

 

t 

Зріз 1 Зріз 2 Зріз 1 Зріз 2   

Слухачі УТВ 

n=20 

134,28 

+13,55 

164.84 

+6.13 

2,05* 136,85 

+7,63 

145,33 

 +9,78 

0,66 
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Таким чином, розроблена нами програма семінар-тренінгу «Розвиток 

навчальної самоефективності людей старшого віку» зумовила позитивні зміни у 

розвитку навчальної самоефективності слухачів УТВ експериментальної групи. 

Представлені результати апробації психолого-педагогічної моделі 

розвитку навчальної самоефективності досліджуваних  категорій свідчать про 

доцільність її впровадження у практику організації навчальної діяльності 

дорослих  з метою їх самовдосконалення та самореалізації у життєвому 

просторі особистості. 

Узагальнення результатів проведеного формувального експерименту 

дозволило зробити такі висновки. 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Психолого-педагогічна модель розвитку навчальної самоефективності 

дорослого ґрунтується на акмеологічному підході, реалізується з урахуванням 

суб’єкт-суб’єктного, андрогогінічного, системного, суб’єктно-діяльнісного,  

компетентнісного підходів; спирається на принципи: безпеки та поваги до 

освітніх інтересів та потреб; самодетермінації, діалогічності та партнерського 

спілкування. Ефектами дії принципів є: перенесення отриманих результатів у 

реальну навчальну діяльність. 

2. Психолого-педагогічними умовами розвитку навчальної 

самоефективності дорослого є: індивідуалізації навчального процесу; створення 

атмосфери взаємоповаги, довіри між учасниками навчального процес; свободи 

вибору змісту освіти, форм та методів навчання; актуалізації потреби дорослих 

в 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 самоефективності 

дорослого складається з  комплексу взаємопов’язаних заходів, що проводяться 

з дорослими та педагогами, які навчають дорослих, серед яких найбільш 
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ефективними є спецкурси та тренінги. Теми спецкурсів та тренінгів (семінар-

тренінгів) розкриваються у трьох блоках: 1)  інформаційному – створення 

комунікативного простору для обговорення конструкту навчальної 

самоефективності та його ролі у навчанні та успішній самореалізації 

особистості; 2) інструментальному – застосування психологічних інструментів 

розвитку компонентів навчальної самоефективності; 3) самоаналізу – 

рефлексивна фіксація психологічних новоутворень,  що відбулися у процесі 

обговорення та  виконання вправ. 

  4. Психологічний супровід розвитку навчальної самоефективності 

дорослого реалізується у навчальному процесі шляхом: 1) діагностики, яка 

дозволяє виявляти особистісні обмеження, що впливають на  навчальну 

самоефективність; 2) консультування, спрямовує дорослих на ефективну 

самоосвіту впродовж життя,  3) корекційних та розвивальних заходів. 

 5. Результати формувального експерименту доводять ефективність 

цілеспрямованого розвитку навчальної самоефективності дорослого. У 

дорослих експериментальних груп констатовано підвищення як загального 

рівня навчальної самоефективності, так і його структурних складових. Виявлені 

зміни є статистично значущими. В дорослих контрольних груп достовірних 

змін не виявлено.  

6.   Результати, отримані в процесі апробації психолого-педагогічної моделі 

розвитку навчальної самоефективності дорослого свідчать про її ефективність  

та доцільність подальшого впровадження у практику навчання дорослих. 

 

Основні положення розділу опубліковані у працях автора : 

1. Гальцева Т. О. Психологічні аспекти саморозвитку педагога в умовах 

неперервної освіти / Т. О. Гальцева // Наукові записки Інституту психології 

ім.  Г.  С. Костюка АПН України / за ред. академіка С. Д. Максименка. Вип.26, в 

5-х томах – К.: Главник, 2005. – С. 20–23. 

2. Гальцева Т. О. Психологічний супровід становлення професіоналізму 

педагога / Т. О. Гальцева // Наукові записки: зб. наук. cтатей Національного 
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педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / укл. П. В. Дмитренко, 

Л.  Л.  Макаренко. – Вип. LXII(62). – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – С. 

55–59.  

3. Гальцева Т. О. Соціально-психологічне навчання у державній службі 

зайнятості / Т. О. Гальцева // Міжнародний науковий  форум:  соціологія,  

психологія,  педагогіка, менеджмент. – Вип.18 : збірник  наукових  праць. –  

К.:Вид-во  НПУ  ім. М. П.  Драгоманова, 2015. –  C.110 –122. 

4. Гальцева Т. О. Тренінг як технологія підвищення навчальної 

самоефективності студентів / Т. О. Гальцева // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 1. – Херсон: 

Видавничій дім «Гельвеника», 2016. – С.124–129. 

5. Гальцева Т. О. Психолого-педагогічна модель підвищення рівня 

навчальної самоефективності педагогічних працівників в умовах 

післядипломної освіти / Т. О. Гальцева // Вісник післядипломної освіти: зб. 

наук.пр. / НАПН України. Ун-т менедж. освіти, голов. ред. В. В. Олійник; 

редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] –   Київ: АПОСТОЛ ГРУП, 2017. –  С.55–67. 

6. Гальцева Т. О. Розвиток навчальної самоефективності педагога в умовах 

післядипломної освіти / Т. О. Гальцева //  Херсонського державного 

університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 6. Том 2. – Херсон: 

Видавничій дім «Гельвеника», 2016. – С.134–140. 

7. Гальцева Т. О. Тренінг як технологія підвищення навчальної 

самоефективності працівників бізнес-структур / Т. О. Гальцева // Правничій 

вісник університету «Крок» / Вищий навчальний заклад «Університет 

економіки та права «Крок».  – Випуск 30. – Київ, 2018. – С.197–204. 

8. Гальцева Т. О. Розвиток навчальної самоефективності літніх людей / 

Т. О.  Гальцева // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць  

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / гол. ред. 

С.  Д.  Максименко. – Том VІІ : Екологічна психологія  – Випуск 45, 2018. – 

С.100–108. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та 

емпіричне дослідження навчальної самоефективності дорослих в умовах 

неперервної освіти, що дає підстави зробити такі висновки: 

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 не чітко 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 
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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 

прогностично-рефлексивну здатність до навчання. Особливого значення 

набуває персональна відповідальність дорослого за навчання та розвиток, яка 

детермінує вольову саморегуляцію. 

Провідними функціями навчальної 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 активність дорослого у виконанні 

навчальних дій). 

Психологічними механізмами, що забезпечують утворення конструкту 

навчальної самоефективності і 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; 
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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 психодігностичний інструментарій: 

авторський опитувальник «Навчальна самоефективність дорослого» для 

дослідження структури та рівнів навчальної самоефективності  різних категорій 

дорослих. Виявлено значущі кореляційні зв’язки між загальною навчальною 

самоефективністю дорослого та 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, проте не аналізують самозмінення, психічні 
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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 для працівників 

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 для слухачів 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 розвитку навчальної 

самоефективності дорослих є: 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 містять 
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блоки: інформаційний, інструментальний та самоаналізу. Психологічний 

супровід дозволяє впродовж навчання виявляти особистісні бар’єри, що 

впливають на навчальну самоефективність та здійснити їх корекцію. 

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’ясуванні гендерного аспекту навчальної самоефективності, кроскультурних 

відмінностей, взаємозв’язку навчальної самоефективності та інших видів 

самоефективності особистості, впливу навчальної самоефективності на 

життєдіяльність та життєтворчість людини. Крім того, потребують подальшої 

розробки та апробації психодіагностичні методики дослідження навчальної 

самоефективності дорослих та інших вікових категорій, а також створення 

програм її розвитку. 
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Додаток 1. 

Матриця факторних навантажень 

Factor Loadings (Varimax normalized) 

Extraction: Principal components (Marked loadings are >,500) 

Пункти-

питання 
Factor - 1 Factor - 2 Factor - 3 Factor - 4 Factor - 5 

П1 0,051 0,529 0,251 0,430 0,464 

П2 0,284 0,224 0,357 0,520 0,048 

П3 0,217 0,181 0,608 0,097 0,191 

П4 0,261 0,084 0,585 0,619 -0,087 

П5 0,261 0,532 0,108 0,412 0,332 

П6 0,398 0,287 0,352 0,342 0,663 

П7 -0,065 0,635 0,108 0,053 0,098 

П8 0,231 0,723 0,237 0,443 0,034 

П9 0,603 0,088 0,179 0,001 0,030 

П10 0,344 0,037 0,036 0,238 0,590 

П11 0,506 0,278 0,224 0,165 0,420 

П12 0,331 0,554 0,094 0,141 0,382 

П13 0,660 0,036 0,306 0,148 0,123 

П14 0,388 0,176 0,036 0,624 0,248 

П15 0,313 0,121 0,532 0,201 0,325 

П16 0,360 0,040 0,581 0,216 0,031 

П17 0,326 0,073 0,021 0,323 0,518 

П18 0,768 0,151 0,258 0,096 0,354 

П19 0,058 0,093 0,581 0,179 0,385 

П20 0,660 0,052 0,289 0,034 0,061 

П21 0,552 0,002 0,102 0,441 -0,019 

П22 0,124 0,294 0,085 0,500 0,761 

П23 0,056 0,592 0,154 0,026 0,121 

П24 0,383 0,186 -0,002 0,369 0,515 

П25 0,065 0,580 0,401 0,209 0,031 

П26 0,021 0,597 0,073 0,065 -0,100 

П27 0,000 0,101 0,039 0,635 0,276 

П28 0,010 0,070 0,423 0,332 0,620 

П29 0,513 0,005 0,343 0,180 0,295 

П30 0,531 0,078 0,445 0,218 0,158 

П31 0,257 0,016 0,719 0,153 0,027 

П32 0,133 0,065 0,324 0,713 0,039 

Значення 

(вага) 

фактору 

4,633 3,484 3,069 3,021 2,947 
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Доля (%) 

поясненої 

дисперсії 

14,5% 12,8% 10,4% 10,1% 9,6% 

Примітка: жирним та заливкою виділені пункти (твердження), які показали 

статистично достовірні навантаження на відповідний фактор. Коефіцієнти 

навантаження вказують на силу (щільність) зв’язку окремого пункту із 

виявленим фактором. 

 

Додаток 2. 

Протокол розрахунку Альфа Кронбаха для всіх пунктів-питань 

опитувальника 

Cronbach alpha: 0, 8940,  

Average inter-item corr. (Середня інтеркореляція пунктів): 0,2130 
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П1 127,18 13,35 0,48 0,87 

П2 126,64 13,66 0,45 0,88 

П3 127,03 13,61 0,43 0,88 

П4 126,85 13,56 0,51 0,87 

П5 126,66 13,64 0,45 0,88 

П6 127,32 13,43 0,50 0,87 

П7 126,89 13,89 0,44 0,88 

П8 126,78 13,56 0,54 0,87 

П9 126,97 13,61 0,36 0,88 

П10 127,17 13,57 0,45 0,87 

П11 126,63 13,65 0,43 0,88 

П12 127,29 13,55 0,28 0,88 

П13 127,09 13,50 0,58 0,87 

П14 127,03 13,35 0,62 0,87 

П15 127,82 13,44 0,41 0,88 

П16 127,25 13,43 0,55 0,87 

П17 127,01 13,51 0,54 0,87 

П18 126,95 13,57 0,49 0,87 

П19 127,82 13,80 0,38 0,89 

П20 127,08 13,58 0,51 0,87 

П21 127,13 13,47 0,57 0,87 
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П22 127,35 13,66 0,27 0,88 

П23 127,19 13,59 0,30 0,88 

П24 127,07 13,56 0,46 0,87 

П25 127,08 13,58 0,38 0,88 

П26 127,90 13,69 0,36 0,88 

П27 127,24 13,70 0,22 0,88 

П28 127,35 13,40 0,52 0,87 

П29 127,29 13,49 0,51 0,87 

П30 127,02 13,48 0,57 0,87 

П31 127,20 13,46 0,52 0,87 

П32 126,87 13,54 0,53 0,87 

 

                            Додаток 3. 

Опитувальник «Навчальна самоефективність дорослого» 

 

Інструкція: «Відповідаючи на питання тесту, визначить ступінь 

відповідності твердження власному внутрішньому світу, оцінивши її від 

«одного»  до  «п’яти»  балів:  5 –  твердження повністю відповідає; 4–  скоріш 

відповідає, ніж не відповідає; 3  –  і так, і ні; 2  –  скоріш не відповідає; 1  –  не 

відповідає». 

 

№ Питання Відповідь 

1 Вважаю, що без навчання (освіти) я не зможу бути 

успішною людиною. 

1 2 3 4 5 

2 Я відчуваю себе відповідальним (ною) за власний 

розвиток 

1 2 3 4 5 

3 Я вмію визначати цілі власного розвитку. 1 2 3 4 5 

4 Я прагну завдяки навчанню стати більш досконалим та 

досягти результатів у певній сфері діяльності 

1 2 3 4 5 

5 Для мене важливо розуміти смисл навчальної діяльності 1 2 3 4 5 

6 Перш ніж почати виконувати навчальну роботу, я 

аналізую внутрішні і зовнішні ресурси для її виконання 

1 2 3 4 5 

7 Я погоджуюся з думкою «вчитися мають діти, чим 

старша людина, тим менше вона потребує навчання». 

1 2 3 4 5 

8 Навчання  та саморозвиток для мене є важливою 

життєвою цінністю 

1 2 3 4 5 

9 Я готовий(а) пробувати себе у нових професійних  

сферах. 

1 2 3 4 5 

10 Перш ніж почати виконувати навчальне завдання, я 

чітко уявляю, що треба зробити, щоб досягти  

1 2 3 4 5 



462 
 

навчальної цілі 

11 Мені подобається пізнавати нове, оволодівати новими 

вміннями. 

1 2 3 4 5 

12 Я погоджуюся з думкою «вчись не вчись, це нічого не 

дасть, успішні люди, це ті, хто мають гроші і впливових 

друзів, що їм допомагають».  

1 2 3 4 5 

13 Я впевнений(а) у власних навчальних здібностях і 

можливостях їх розвитку. 

1 2 3 4 5 

14 Я прагну виконувати навчальні завдання вчасно і якісно. 1 2 3 4 5 

15 Я вмію відмовлятися від усього, що відволікає мене від 

навчальної мети. 

1 2 3 4 5 

16 Мене не задовольняє середній результат, я завжди 

прагну досягати найвищих результатів у навчанні. 

1 2 3 4 5 

17 Я завжди очікую успіхів у навчанні. 1 2 3 4 5 

18 Я впевнений(а), що  зможу успішно перевчитися 

(оволодівати новою професією)  при необхідності 

1 2 3 4 5 

19  У більшості випадків  я не замислююся щодо цілей 

свого навчання 

1 2 3 4 5 

20 Я здатний(а) швидко сприймати нову для себе навчальну 

інформацію і активно працювати з нею. 

1 2 3 4 5 

21 Я впевнений(а), що завдяки навчанню зможу розкрити 

свої потенціальні можливості 

1 2 3 4 5 

22 Перш ніж почати навчатися, я, як правило, намагаюсь 

уявити які наслідки  я отримаю у майбутньому   

1 2 3 4 5 

23 Я погоджуюся з думкою «людина, що має великий 

професійний досвід, не потребує навчання» 

1 2 3 4 5 

24 Якщо я не отримав(ла) позитивного начального 

результату, я намагаюсь аналізувати причини неуспіху і 

прагну виправити ситуацію. 

1 2 3 4 5 

25 Я чітко  уявляю свої життєві перспективи  і завжди 

знаю, чому хочу навчитися 

1 2 3 4 5 

26 Я погоджуюся з думкою «найкращій вчитель – це 

досвід, тому доросла людина має працювати, а не 

навчатися».  

1 2 3 4 5 

27 Відсутність успіху у професійному саморозвитку, як 

правило, пов’язано з тим, що я не доклав (ла) до цього 

достатніх зусиль 

1 2 3 4 5 

28 Після навчання я аналізую, чому  навчився(лась), як 

змінився(лась).  

1 2 3 4 5 

29 Я постійно підвищую рівень своєї компетентності та  

майстерності 

1 2 3 4 5 

30 Я вмію керувати своїм навчанням і отримую 

задоволення від власного розвитку 

1 2 3 4 5 

31 Я не зупиняюся на досягнутому, отримавши результат, 1 2 3 4 5 
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зразу визначаю собі нову навчальну ціль 

32 Я впевнений(а), чим краще я навчаюсь, тим більші маю 

шанси на успіх у професійній діяльності або 

саморозвитку  

1 2 3 4 5 

 

Ключ. Підраховуються кількість балів за кожною із шкал методики, а 

також загальний бал за всіма шкалами. Кожній відповіді прямих тверджень 

надається бал від 1 до 5 (1  –  «ні», 5  –  «так»). Відповідям зворотних 

тверджень бали надаються у дзеркальному порядку від 5 до 1 (5 – «ні», 1 – 

«так»).   

Підрахунок балів по кожній з шкал опитувальника 

№ 

з/п 

Назва фактору /шкали Пункти-питання 

1. Ціннісно-смислове відношення до 

навчальної діяльності (освіти) 

1,5, 7(-), 8, 12 (-), 23(-), 25, 

26 (-) 

2. Впевненість у власній навчальній 

здатності 

9, 13, 18, 20, 21, 29, 30 

3. Мотиваційно-цільова спрямованість 

у навчанні 

3, 4, 15, 16, 19 (-), 31 

4. Прогностично-рефлексивна 

здатність до навчання 

6, 10, 17, 22, 24, 28   

5. Відповідальність за навчання та 

саморозвиток 

2, 14, 27, 32 

 

Граничні значення норми для шкал тесту 

№ 

з\п 

Шкали N 

1 Ціннісно-смислове відношення до навчання 28-37 

2 Впевненість у власній навчальній здатності   29-38 

3 Мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні 20-27 

4 Прогностично-рефлексивна здатність до навчання 19-26 

5 Відповідальність за навчання та розвиток 15-18 

6 Загальний показник навчальної  

самоефективності 

118- 145 
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    Додаток 4. 

    Опитувальник 

Шановний колего! 

Уважно прочитайте питання опитувальника, виберіть і підкресліть ту 

відповідь, що відповідає Вашій точці зору.  

 

1. У чому, Ви для себе бачити, смисл навчання на курсах підвищення 

кваліфікації? 

_____________________________________________________________ 

2. Як Ви розумієте поняття «навчальна результативність (успішність) 

педагога»?___________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Чи вважаєте Ви себе результативним у навчанні (так, ні, інколи, не можу 

визначитися)?__________________________________________________ 

 

4. Які якості, забезпечують вашу результативність у навчальній 

діяльності?_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Які якості,  заважають Вам бути більш ефективними в управлінні власною 

освітою?_______________________________________________________ 

 

6. Назвіть бар’єри, що перешкоджають Вам постійно підвищувати рівень своєї 

професійної майстерності ______________________________________ 

7. Чи вважаєте Ви свій навчальний досвід успішним (так, ні, не можу 

визначитися):  

 у школі____________ 

 у вузі______________ 

 інших навчальних закладах_________ 

8. Оцініть рівень розвитку  власних навчальних компетентностей, здібностей за 

десятибальною шкалою: 

А) вміння освоювати нові комп’ютерні програми, 

Б) вміння освоювати інноваційні технології навчання, 

В) вміння ефективно управляти навчальною діяльністю учнів, 

Г)  здатність до освоєння іноземних мов, 

Д) вміння ефективно (успішно) навчати учнів 

9. Оцініть наскільки Ви вільно орієнтуєтеся в освітньому просторі за 

п’ятибальною шкалою. 

№ 

з/п 

показники освітнього простору оцінка 
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1. володієте Інтернет-простором  для задоволення власних 

освітніх потреб 

 

2. володієте інформацією де можна ще підвищити рівень 

професійної майстерності в інших навчальних 

закладах, навчальних центрах (крім інституту 

підвищення кваліфікації)  

 

3. володієте інформацією, щодо задоволення власних 

освітніх потреб в інших країнах Європи (світу) 

 

4. вмієте знаходити консультантів, експертів для рішення 

задач власного розвитку  

 

 

 10. При виникненні неочікуваних труднощів, які психологічні інструменти 

самопідтримки, самомотивації Ви використовуєте (володієте) 

№ Психологічні інструменти самопідтримки, 

самомотивації 

+ якщо володію, 

- не володію 

1. Самопереконання  

2. Візуалізації («Я перемогаю свої страхи», «Я 

досягаю своєї мети») 

 

3. Приклади героїв книг, фільмів  

4. Приклад успішних інших  

5. Інше (назвіть)  

 

11.  Які цілі саморозвитку або самовдосконалення Ви для себе визначаєте(не 

враховуючи підвищення кваліфікації в 

інституті)_______________________________ 

12. Перевагу яким формам освіти Ви надаєте  у розвитку професіоналізму: 

а) формальній ( вуз з отриманням диплому); 

б) не формальній (тренінги, семінари, навчальні програми поза вузом); 

в)  інформальній (самостійне навчання через інтернет, медіо ресурси, 

телепередачі); 

г)  поєднання різних напрямів (форм) освіти. 
 

Дякуємо за співпрацю! 
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Опитувальник 

Шановний студент (працівник, безробітний, слухач «Університету третього 

віку»)! 

Уважно прочитайте питання, виберіть і підкресліть ту відповідь, що 

відповідає Вашій точці зору. У тих випадках, де необхідно, виберіть декілька 

відповідей або допишіть свої.  
 

 1. Як Ви розумієте поняття «навчальна самоефективність 

особистості»?________________________________________________________

________________________________________________________________2. Чи 

вважаєте Ви себе ефективним у навчальній діяльності? (так, ні, не можу 

визначитися)________ 

3. Які якості, на Вашу думку, забезпечують навчальну самоефективність 

особистості?_________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Що ще, на вашу думку, впливає на навчальну самоефективність студента? 

________________________________________________________________ 

5. Які якості, на Вашу думку, заважають Вам бути більш ефективними в 

управлінні власною освітою?_________________________________________ 

6. Назвіть бар’єри, що на Вашу думку, перешкоджають навчальній 

самоефективності особистості )_______________________________________ 

7. Чи вважаєте Ви свій навчальний досвід успішним (так, ні, не можу 

визначитися):  

 у школі____________ 

 у зво______________ 

 інших навчальних закладах_________ 

8. Оцініть рівень розвитку  власних навчальних компетентностей, здібностей за 

десятибальною шкалою: 

а) вміння освоювати нові комп’ютерні програми, 

б) вміння освоювати інноваційні технології навчання, 

в) вміння ефективно управляти навчальною діяльністю учнів, 

г)  здатність до освоєння іноземних мов, 

д) вміння ефективно (успішно) навчати учнів 
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9. Оцініть наскільки Ви вільно орієнтуєтеся в освітньому просторі за 

п’ятибальною шкалою. 

№ 

з/п 

показники освітнього простору оцінка 

1. володієте Інтернет-простором  для задоволення власних 

освітніх потреб 

 

2. володієте інформацією де можна ще підвищити рівень 

професійної майстерності в інших навчальних 

закладах, навчальних центрах (крім інституту 

підвищення кваліфікації)  

 

3. володієте інформацією, щодо задоволення власних 

освітніх потреб в інших країнах Європи (світу) 

 

4. вмієте знаходити консультантів, експертів для рішення 

задач власного розвитку  

 

 

 10. При виникненні неочікуваних труднощів, які психологічні інструменти 

самопідтримки, самомотивації Ви використовуєте (володієте) 

№ Психологічні інструменти самопідтримки, 

самомотивації 

+ якщо володію, 

- не володію 

1. Самопереконання  

2. Візуалізації («Я перемогаю свої страхи», «Я 

досягаю своєї мети») 

 

3. Приклади героїв книг, фільмів  

4. Приклад успішних інших  

5. Інше (назвіть)  

 

11.  Які цілі саморозвитку або самовдосконалення Ви для себе визначаєте(не 

враховуючи підвищення кваліфікації в 

інституті)_______________________________ 

12. Якщо диплом державного зразка був би не обов’язковим для прийняття на 

роботу, якій би формі освіти Ви надали перевагу: 

а) формальній; 

б) не формальній; 

в)  інформальній; 

г)  поєднання різних форм освіти. 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток 5. 

Структура тренінгу «Навчальна самоефективність  студента - 

чинник майбутньої професійної самореалізації» 

 
№ 

з\п 

Тема Зміст заняття Очікувані результати 

 2 3 4 

 Вступ Вправа 1. «Мої очікування та 

побажання». 

Мультимедійна презентація: 

«Визначення мети, завдань та 

очікуваних результатів 

тренінгу» Групова дискусія:  

«Правила-норми роботи в 

тренінгу» 

- усвідомлення власних 

очікувань від тренінгу; 

-  розуміння  мети та 

завдань тренінгу і 

співвіднесення їх з 

власними очікуваннями; 

- створення атмосфери 

психологічної захищеності 

і комфорту 

1. Освіта  в системі  

життєвих смислів 

особистості 

Вправа  1. «Життєві цінності 

та пріоритети» 

Групова дискусія: «У чому 

для Вас сенс вищої освіти?» 

Вправа 2. «Самооцінка 

життєвих цінностей  та 

заходи по їх реалізації» 

Вправа 3. «Афоризм-девіз» 

Вправа 4. «Хочу, можу, 

необхідно». 

Вправа 5. «Чинники 

професійного успіху» 

Підсумок роботи. Рефлексія 

- усвідомлення власних 

життєвих цінностей; 

- усвідомлення ролі освіти  

у побудові  життєвої 

програми; 

- розуміння взаємозв’язку 

між ціннісним 

відношенням до освіти і 

навчальною 

самоефективністю; 

-  усвідомлення впливу  

життєвих смислів і 

цінностей на майбутній 

професійний  успіх 

2. Розвиток 

впевненості у 

власній 

навчальній 

здатності 

Групова дискусія: «На чому 

засновано почуття 

впевненості людини у 

власній навчальній 

здатності?» 

Вправа 1. «Довіра до себе». 

Вправа 2. «Не буду 

вихвалятися». 

Вправа 3. «Закінчи фразу».  

Вправа 4. «Чим я 

унікальний». 

 Вправа 5. «П’ять моїх 

навчальних досягнень».  

 Підсумок роботи.    

Рефлексія: вправа «П’ять 

- уміння аналізувати 

власний навчальний 

досвід та акцентувати 

увагу на своїх 

досягненнях; 

- усвідомлення власної 

неповторності та 

унікальності; 

- вміння аналізувати 

невдачі у навчальній 

діяльності та зберігати 

впевненість у власних 

силах, незважаючи на 

тимчасові труднощі; 

- довіра до себе та повага 
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пальців».  до власних навчальних 

успіхів 

3. Розвиток 

стресостійкості  

та боротьба з 

власними 

обмеженнями 

. 

 

Мультимедійна презентація 

(міні-лекція):  «Навчальні 

страхи та їх вплив  на 

ефективність навчальних 

дій» 

Вправа 1. «Зони страху та 

помилкові судження» 

Вправа 2. «Управління 

емоціями». 

Вправа 3. «Невдачі, що 

ведуть до навчального 

успіху».  

 Вправа 4. «Візуалізація 

навчального успіху». 

Вправа 5.«Рефреймінг - 1» 

Вправа 6. «Рефреймінг - 2» 

Вправа 7. «Переконання та 

самопереконання».  

Вправа 8. «Самопідтримка». 

Вправа 9. «Зовнішня 

підтримка». 

Підсумок роботи. Рефлексія 

- знання причин 

виникнення страхів та 

психологічні прийоми їх 

позбавлення; 

- уміння аналізувати  

упереджені думки, знання 

власних психологічних 

захистів та розуміння їх 

деструктивного впливу на 

ефективність навчальних 

дій; 

- уміння управляти 

власними почуттями та 

емоціями, володіти 

прийомами саморегуляції; 

 - уміння управляти 

власними думками та 

переосмислювати ситуації 

з негативу на позитив; 

- володіння рефреймінгом 

контексту та 

рефреймінгом змісту; 

-  володіння навичками 

самопереконання та  

самопідтримки. 

4. Цілепокладання 

або як ефективно 

досягати 

навчальних 

цілей» 

Мультимедійна презентація 

(міні-лекція):  «Роль 

цілепокладання у навчальній 

результативності». 

Вправа 1. «Квадрат цілей». 

Вправа 2. «Високі цілі». 

Вправа 3. «Конкретизація 

мети в різних системах 

кодування». 

Вправа 4. «Таксономія 

навчальних цілей». 

Вправа 5. «Дерево цілей». 

Підсумок роботи. Рефлексія 

- уміння конкретизувати 

навчальну ціль у різних 

системах кодування 

(візуалізації, відчуття 

цілі); 

- уміння чітко, позитивно 

формулювати навчальні 

цілі та визначати субцілі; 

- уміння графічно 

структурувати навчальні 

цілі; 

- уміння визначати цілі 

власного розвитку 

5. Аналіз зовнішніх 

та внутрішніх 

ресурсів для 

досягнення 

навчальної мети  

Групова дискусія:  «Якості, 

що допомагають студенту 

досягати навчального 

успіху». 

Вправа 1. «Почни з себе». 

Вправа 2. «Символ 

впевненості та 

цілеспрямованості». 

- активізація якостей, що 

сприяють навчальній   

успішності; 

- усвідомлення  якостей, 

що стають перешкодою   

навчальної 

самоефективності; 

- уміння визначати 
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Вправа3.«Склади таблицю». 

Вправа 4. «Розподіл часу». 

Вправа 5. «Усвідомлення 

відповідальності». 

Вправа 6. «Консультування у 

професіонала». 

Гра  «Наполегливість та 

уважність». 

Підсумок роботи. Рефлексія 

«поглиначів часу» та 

знання заходів щодо їх 

усунення; 

- уміння аналізувати 

зовнішні ресурси, що 

сприяють навчальній 

самоефективності 

 

6. Розвиток 

прогностично-

рефлексивних 

здібностей 

студентів 

Групова дискусія: «Як 

прогнозування та рефлексія 

впливають на прийняття 

рішення  та навчальну 

самоактивність» 

Вправа 1. «Контракт з самим 

собою». 

Вправа 2. «Прогнозування». 

Вправа 3. «Я- теперішнє, Я- 

майбутнє» 

Вправа 4. «Символічне 

зображення одного дня у 

минулому, сьогоденні і 

майбутньому». 

Вправа 5. «Сходинки 

саморозвитку». 

Підсумок роботи. 

Рефлексія 

Вправа 6. «Гарячий стілець» 

 - готовність до рефлексії 

навчальної діяльності; 

 - здатність до 

прогнозування навчальних 

успіхів; 

- уміння оцінювати 

самозмінення, що 

відбуваються в процесі 

отримання освіти; 

 - нарощування навичок 

самопроектування 

навчальних досягнень 

 

 Підведення 

підсумку тренінгу 

Групова рефлексія - уміння аналізувати 

зміни, що відбулися під 

час роботи у тренінгу  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6 
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Структура тренінгу «Розвиток навчальної самоефективності 

педагога» 

№ 

з\п 

Складові тренінгу Зміст  Очікувані результати 

1 2 3 4 

 Вступ Знайомство. 

Вправа «Незакінчені речення» 

та групове обговорення 

очікувань учасників тренінгу 

- усвідомлення власних 

очікувань від тренінгу;    

мети та завдань 

тренінгу; 

- створення атмосфери 

психологічної 

захищеності, 

толерантності та 

взаємоповаги.   

1. Самоосвіта та 

саморозвиток в 

системі життєвих 

смислів педагога 

Міні-лекція «Вплив життєвих 

смислів на самоосвітню 

діяльність педагога» 

Вправа  «Цінність освіти та 

саморозвитку». 

Вправа «Якості та вміння 

важливі для ефективної 

самоосвіти» 

Рефлексія 

- усвідомлення ролі 

самоосвіти та 

саморозвитку у 

професійній 

самореалізації педагога; 

- усвідомлення 

необхідності розвитку 

якостей та вмінь, що 

впливають на 

ефективність 

самоосвіти 

2. Психологічні 

бар'єри, що 

перешкоджають 

навчальній 

самоефективності 

Міні-лекція: «Вплив 

упереджених думок  та  

страхів на саморозвиток 

(самоосвіту) педагога» 
Вправа «Професійні 

стереотипи». 

Вправа «Зустріч з 

саботажником». 

Вправа на ауторелаксацію. 

Вправа «Мої досягнення» 

Групова рефлексія 

- усвідомлення власних 

психологічних бар’єрів, 

що знижують почуття 

власної навчальної 

ефективності 

- володіння техніками 

стресозниження та 

саморегуляції; 

- оволодіння 

психологічними 

прийомами 

самопідтримки, 

самосугестії 

3. Мотиваціно-

цільова готовність 

педагога до 

саморозвитку, 

самовдасконалення 

Міні-лекція «Роль 

самомотивації та 

цілепокладання в ефективному 

самонавчанні». 

Вправа «4 питання 

планування». 

Вправа «Слова-мотиватори». 

Рефлексія 

підвищення рівня 

самомотивації, 

стимулювання до 

активних дій щодо 

самоосвіти 
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4. Роль 

прогностично-

рефлексивних 

здібностей  у 

ефективній 

самоосвіті 

педагога 

Групова дискусія « Як впливає 

здатність до рефлексії і 

прогнозування на активність 

на активність педагога  у 

самоосвіті?» 

Вправа «Минуле-майбутнє», 

Вправа «Дерево» 

Рефлексія 

удосконаленню  

навичок рефлексії і 

прогнозування; 

осмислення ролі 

рефлексії у  визначенні 

траєкторії саморозвитку 

та складанні програми 

самоосвіти 

5. НСЕ педагога –

передумова 

професійної 

самореалізації 

Мозковий штурм «Підвищення 

НСЕ педагога в умовах 

навчального закладу» 

Вправа «Успішний  педагог - 

яким  він має бути»; 

Вправа «Гора професійної 

самореалізації» 

Рефлексія 

- усвідомлення ролі 

НСЕ у професійних 

досягненнях, 

-усвідомленню свого 

рівня професійної 

самореалізації; 

виявлення якостей, 

компетентностей, що 

потребують розвитку  

 Підведення 

підсумку тренінгу 

Групова рефлексія - вміння аналізувати 

зміни, що відбулися під 

час роботи у тренінгу  

 

                                     

Додаток 7. 

 

Структура тренінгу «Навчальна самоефективність персоналу -  

необхідна умова компанії, що самонавчається  і здійснює саморозвиток». 

№ 

з\п 

Складові тренінгу Зміст тренінгу Очікувані результати 

1 2 3 4 

 Вступ Знайомство з учасниками 

тренінгу. Прийняття 

правил групової роботи. 

- створення атмосфери 

психологічної 

захищеності, 

толерантності та 

взаємоповаги.   

1. Цінність самоосвіти 

або чому успішні 

фахівці завжди 

навчаються 

Мультимедійна 

презентація (міні-лекція):  

«Здатність компанії до 

самонавчання і 

саморозвитку  - необхідна 

умова виживання на 

ринку». 

 Групове обговоренням 

притчі «Кращий 

художник». 

Вправа «Життєві 

цінності». 

- усвідомлення власних 

життєвих цінностей; 

- усвідомлення цінності 

самоосвіти  та її ролі  у 

професійній 

самореалізації; 

- усвідомлення 

взаємозв’язку між 

ціннісним відношенням 

до освіти (навчання) і 

навчальною 

самоефективністю; 
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Вправа «Аналіз  життєвих 

подій». 

Вправа «Складові 

професійного успіху». 

Рефлексія. 

-  розуміння впливу 

життєвих цінностей 

персоналу на розвиток 

компанії 

2. Умови ефективного  

самонавчання 

персоналу 

Міні-лекція «Впевненість 

у власній навчальній 

здатності  - умова 

ефективного  

самонавчання». 

Вправа  «Мої  навчальні та 

професійні досягнення». 

Вправа  «Підвищуємо 

впевненість у власних  

навчальних здібностях».  

Рефлексія 

 - підвищення   

впевненості у власних 

навчальних здібностях; 

 - довіра до себе; 

- усвідомлення власного  

навчального 

досвіду 

3  Мотиваційно-цільова 

складова навчальної 

самоефективності 

особистості  

Міні-лекція «Вплив 

навчальної мотивації та 

цілепокладання  на власну 

навчальну ефективність» 

Притча «Велике бажання» 

з груповим обговоренням. 

Вправа  «Прагнення до 

навчальної цілі». 

Вправа «Самомотивація». 

Рефлексія 

- уміння визначати цілі 

власного розвитку; 

- уміння мотивувати 

себе на навчальні 

досягнення; 

- розуміння ролі 

мотивації та 

цілепокладання у 

підвищенні  навчальної 

самоефективності 

особистості 

4. Значення рефлексії та 

прогнозування у 

навчальній 

самоефективності 

персоналу 

Міні-лекція «Роль 

прогнозування і рефлексії у 

ефективному навчанні 

персоналу » 

Вправа «Прогнозування». 

Вправа «Рефлексія 

власного розвитку». 

Рефлексія 

- уміння здійснювати 

рефлексію особистісних 

змін, що відбуваються у 

процесі навчання; 

- уміння прогнозувати 

власні зміни, що 

можуть відбутися 

завдяки навчанню 

(самоосвіті); 

- уміння проектувати 

власний розвиток через 

навчання 

 Підведення підсумків 

тренінгу 

Групова рефлексія, 

підведення підсумків 

уміння аналізувати 

зміни, що відбулися під 

час роботи у тренінгу 

 

 

   Додаток 8. 
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Структура семінару-тренінгу «Навчальна самоефективність 

безробітного – передумова розвитку професійних компетентностей, 

затребуваних на сучасному ринку праці»  

№ 

з\п 

Етапи тренінгу Зміст  Очікувані результати 

 2 3 4 

 Вступ Вправа  «Дерево очікувань 

учасників». 

- усвідомлення власних 

очікувань від тренінгу; 

-  розуміння  мети та 

завдань тренінгу  

1. Ціннісно-

смисловий етап 

Притча  «Щастя і нещастя – 

відносні». 

Міні-лекція «Життєві смисли  

та їх вплив на поведінку 

людини». 

Вправа  «Цінність освіти та 

саморозвитку». 

Вправа «Аркуш паперу по 

колу». 

Рефлексія 

- віднаходження життєвих 

смислів у ситуації 

безробіття:; 

- усвідомлення цінності 

освіти та саморозвитку  

для успішного 

працевлаштування 

2. Мотиваційно-

цільовий етап 

Міні-лекція «Навчальна 

мотивація - умова 

ефективного саморозвитку 

та працевлаштування 

безробітного». 

Вправа  «Моя навчальна 

мета». 

Вправа «Дерево навчальних 

цілей». 

Рефлексія 

-  усвідомлення мотивів 

та актуалізація ресурсів 

необхідних для 

досягнення навчальної 

мети; 

- підвищення рівня 

навчальної мотивації, 

стимулювання до  

активних дій щодо 

самоосвіти. 
3. Самооціночний 

етап 

Міні-лекція «Впевненість у 

власній навчальній 

здатності запорука 

навчальної 

самоефективності і 

стресостійкості?» 

Вправа «Презентація». 

Вправа « Як долати 

труднощі». 

Вправа «Складання казки 

про себе». 

Рефлексія 

- посилення впевненості  у 

власній навчальній 

здатності; 

-  уміння визначати власні 

переваги та аналізувати 

досягнення у навчанні та 

професійній 

самореалізації; 

- уміння бути впевненим 

у власному навчальному 

потенціалі, незважаючи 

на можливі труднощі 

4. Емоційно-

вольовий етап 

Міні-лекція «Умій володіти 

собою» 

Вправа «Рефремінг» 
Вправа «Індентифікація з 

- оволодіння прийомами 

саморегуляції; 

- розвиток стресостійкості 
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твариною». 

Рефлексія 

5. Прогностично-

рефлексивний 

етап 

Міні-лекція «Прогнозування 

та рефлексія – складові 

навчальної 

самоефективності» 

Вправа  „Я - майбутній ”. 

Вправа  «Прогноз  

саморозвитку». 

Рефлексія 

 - розвиток здатності до 

рефлексії  та 

прогнозування; 

- оволодіння прийомами 

короткострокового і 

довгострокового прогнозу 

власного розвитку 

 Підведення 

підсумку тренінгу 

Вправа  «Дерево очікувань, 

що здійснилися». 

Групова рефлексія 

- уміння аналізувати 

зміни, що відбулися під 

час роботи у тренінгу  

 

                        Додаток 9. 

ЩОДЕННИК УСПІШНОСТІ  

Вступ 

 Навчальна самоефектівність – це переконаність людини у тому, що вона 

може управляти собою так, щоб бути результативною у діяльності, це 

впевненість у можливості впорається з будь-якими  навчальними завданнями та 

вміння здійснювати рефлексію психічних новоутворень. Щоденник успішності 

– це інструмент підвищення власної навчальної ефективності, що включає 

записи навчальних успіхів студента. Ведеться за визначеною формою. Вносити 

записи бажано регулярно, це дає можливість здійснювати постійну рефлексію 

саморозвитку та самозмінення і  управляти процесом самонавчання.  

Важливо в щоденнику фіксувати не тільки власні навчальні успіхи і 

досягнення, а й надавати їм оцінку, відслідковувати особистісні зміни. Корисно 

аналізувати ресурси, що допомагають досягненню навчального успіху. 

Ведення щоденника  дозволяє побачити  "сильні" й "слабкі" сторони  

суб’єкта навчання, розвиває впевненість, сприяє самоорганізації та 

самодисципліні. 

 

Інструкція щодо ведення щоденника 
 

Шановний студент! 

1. Заповнюй щоденник за запропонованим алгоритмом. 

2. Заповнюй щоденник регулярно. 

3. Відповідай на питання правдиво. 

4. Ретельно плануй свою навчальну роботу та здійснюй її оцінку. 

5. Пам’ятай, самоефективність укріпляється за рахунок успішно виконаних 

навчальних дій. 

6. Розвивай реалістичний оптимізм, що дозволяє порівнювати одне 

досягнення з наступним. 
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7. Щоб робота просувалася ефективно нагадуй собі: 

- я хочу знати себе краще; 

- я хочу бути ефективним у досягненні навчальних результатів; 

- я хочу бути успішним сьогодні у навчальній, а завтра у професійній 

діяльності; 

- успіх породжує успіх, 

- вміння ефективно вчитися це запорука мого розвитку та самореалізації 

протягом всього життя 

 
  Удачі в успішному досягненні навчальних цілей! 

Крок 1. Бажання як джерело життєвої енергії. 

1. Запишіть власні цілі-бажання, що стосуються навчальної діяльності. 

Включайте великі та малі цілі ті, що можливо досягти у вузі і ті, які не 

можливо реалізувати під час навчання у вузі 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Розподіліть навчальні  цілі за часом: довгострокові, короткострокові 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Виділіть ті навчальні цілі, що важливі саме для Вас, а не для батьків, 

друзів, соціуму взагалі 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________      

4. Виберіть з них одну найважливішу для Вас на сьогодні 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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5. Якщо визначена Вами навчальна мета буде досягнута, як це вплине на 

Вашу особистість, що зміниться у Вашому житті 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Відмінно, перший крок уже позаду! 

Крок 2. Хто така успішна людина 

1. Опишіть людину, яка з легкістю змогла б досягти визначеної  Вами 

навчальної мети 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Виберіть три - п’ять якостей  вище описаної успішної людини, які б ви 

хотіли бачити у себе 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Оцініть рівень розвитку вищеописаних якостей у себе за шкалою від 0 

до 10 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Що, на Вашу думку, необхідно зробити, щоб розвинути відповідні 

якості у собі. Пропишіть план Ваших дій щодо  цього. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Які Ваші негативні  риси (звички) можуть завадити  розвитку цих 

якостей та бути бар’єром у досягненні навчальної мети 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Як, на Вашу думку, можливо позбавитися цих бар’єрів 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Відмінно, другий крок уже позаду! 

Крок 3. Яким я є? 

1.Згадайте свій найбільш яскравий минулий навчальний успіх і запишіть 

його 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Які якості допомогли Вам досягти цього успіху 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Пригадайте ваші емоції, відчуття, які ви переживали як успішна 

людина, що отримала бажаний навчальний результат 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. За що Ви можете поважати себе (пишатися собою) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Кому Ви вдячні за свої навчальні успіхи. Запишіть слова подяки тим, 

хто Вас підтримував. Чи можете Ви звернутися зараз до них за 

підтримкою? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6.   Які слова ви могли б сказати собі, щоб підтримати та мотивувати   

себе на наступні дії по досягненню бажаної навчальної мети 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

    

Відмінно, третій крок уже позаду! 

Крок 4. Успішна людина завжди цінує час 

1. Проаналізуйте останній тиждень: на що було потрачено занадто багато 

часу 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. На що було потрачено занадто мало часу 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Яка частина вашого часу була використана продуктивно і ефективно 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Подумайте та запишіть скільки часу Вам необхідно для досягнення 

бажаної навчальної мети 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Заплануйте погодинно, що Ви будите робити для  досягнення бажаної 

навчальної мети 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. Як Ви будете здійснювати контроль за своїм планом і які санкції будете до 

себе застосовувати за порушення запланованих дій 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Відмінно, четвертий крок уже позаду! 

Крок 5. Успішна людина ефективно використовує ресурси 

1. Які ресурси можуть допомогти Вам досягти бажаної навчальної цілі 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. До кого Ви можете звернутися для отримання професійної консультації 

(експерт, фахівець) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Хто з Вашого оточення може бути для Вас прикладом для наслідування 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. Які джерела Ви можете використати для отримання необхідної 

навчальної інформації 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Хто з Ваших друзів, одногрупників може допомогти Вам (сумісна праця) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Відмінно, п’ятий крок уже позаду! 
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Крок 6. Успішна людина завжди аналізує отриманий результат 

1. Запишіть дату та отриманий навчальний результат 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Оцініть отриманий навчальний результат за десятибальною шкалою 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Опишіть емоції які Ви відчуваєте  у зв’язку з отриманим навчальним 

результатом 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. Чи хотіли б Ви покращити отриманий навчальний результат 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. Напишіть собі побажання щодо наступних навчальних досягнень 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 Ви молодець, подякуйте собі за проведену роботу! 

У подальшому заповнюйте щоденник навчальної самоефективності за такою 

таблицею 

Дата навчальна 

мета 

Очікувані 

результати  

Час на 

досягнен

ня мети 

Ресурси, 

які можна 

використ

ати 

Оцінка 

навчаль

ного 

успіху 

Покращен-

ня та 

закріплення 

успіху* 

1 2 3 4 5 6 7 

Примітка.  

*Стовпчик 7 таблиці заповнюється при необхідності. 
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*Якщо студент не отримав навчальний успіх, то необхідно повернутися до 

перших 6 кроків та здійснити самоаналіз для виявлення психологічних бар’єрів, 

що заважають навчальному успіху та здійснити дії  щодо їх усунення. 

                       

                 Додаток 10. 

 

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ «НАВЧАЛЬНА САМОЕФЕКТИВНІСТЬ  

СТУДЕНТІВ - ЧИННИК  МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ» 

 

Вступ до тренінгу 

Мета вступу: введення у тренінгову ситуацію, вербалізація учасниками 

очікувань від участі у тренінгу, стимулювання їхньої активності. 

 

Вправа 1. «Мої очікування та побажання»  

          Студенти заповнюють індивідуальні  робочі аркуші з таких питань: «Мій 

емоційний стан»,  «Що нового я хочу дізнатись та чому хочу навчитися?»; «Мої 

побажання собі, викладачу-тренеру та всім учасникам тренінгу». Після 

заповнення відбувається наступне групове обговорення. 

Мультимедійна презентація: «Визначення мети, завдань та очікуваних 

результатів тренінгу» та подальше їх групове обговорення. 

Групова дискусія. Правила-норми роботи у тренінгу.  

         За допомогою мозкового штурму визначаються та записуються на дошці 

правила-норми роботи у тренінговій групі. 

 

Тема 1. Освіта  в системі  життєвих смислів особистості 

Мета заняття: надати учасникам можливість замислитися над 

власними життєвими цінностями та ролі освіти в системі  цих смислів 

 

Вправа 1.Життєві цінності та пріоритети 

Учасникам роздають заздалегідь приготовлені 10 паперів для записів і 

просять  написати 10 своїх життєвих цінностей. Після цього учасники 

отримують завдання розставити пріоритети отриманих цінностей за ступенем 

важливості в їх житті. Після того, як ці два завдання виконані,  відбувається 

робота у парах.  Перший учасник розкладає свої життєві принципи згідно 

розставлених пріоритетів. Другий учасник задає йому питання, вказуючи на 

цінність під номером один: Чи готовий ти це мати, але не мати цінність під 

номером два? Наприклад, готовий-ти мати здоров'я (1-я цінність), але не мати 

достаток (2-я цінність)? Якщо відповідь - так, то все залишається як є, якщо 

відповідь - ні, то цінності міняються місцями. І питання задається знову і т.п. У 

підсумку на всі питання має бути позитивну відповідь.Потім учасники 

міняються місцями і процес повторюється. 

Питання для обговорення: 

- для чого ви визначали пріоритети  цінностей? 
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-  для чого людям необхідно власні цінності?  

- як цінності впливають на життєдіяльність особистості? 

 

Групова дискусія:  «Для чого ви отримуєте вищу освіту?» 

 

Вправа 2. Заходи по реалізації життєвих  цінностей. 

Учасникам пропонують заповнити таблицю. 

№ 

з\п 

назва цінності оцініть наскільки ця 

цінність важлива для 

вас ( від 1 до 10)  

що ви можете зробити, 

щоб реалізувати цінність в 

повному обсязі? 

1. здоров’є   

2. освіта   

3. дружба   

4. матеріальні блага   

5. любов   

6. професійна кар’єра   

7. творчість   

8. родина   

 

Питання для обговорення: 

-  як ви оцінили цінність «освіта» ? 

-  як освіта пов’язана з іншими цінностями? 

-  як освіта впливає на успішність людини в суспільстві? 

 

Вправа 3.Афоризм-девіз 

Кожен учасник отримує листочок, на якому написано фраза - афоризм або 

прислів'я, які відображають певну життєву позицію. Необхідно 

охарактеризувати людину, що живе під кожним девізом. 

Приклади афоризмів-девізів: 

 Не віруй, не бійся, не проси. 

 Грамоті вчитися завжди стане в нагоді. 

 Бери від життя все. 

 Краще синиця в руках, ніж журавель у небі. 

 Не в свої сані не сідай. 

 Хочеш  жити - умій вертітися. 

 Хто не працює той не їсть. 

 Мудрець відомий знаннями, а не походженням. 

 Просіть - і дадуть вам, шукайте - і знайдете, стукайте - і 

відкриють вам. 

 Знає не той, хто багато прожив, а той, хто багато чому 

навчився. 

 Мета виправдовує засоби. 
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Питання для обговорення: 

 -  які життєві стратегії висловлюють ці афоризми і яким людям вони 

притаманні?  

-  який з цих девізів - афоризмів вам щонайближче?  

- придумайте девіз (девізи), який (які) найточніше відображає вашу 

життєву позицію у навчальній діяльності та у майбутній професійній 

діяльності. 

 

Вправа 4. Хочу, можу, необхідно 

 Студентам пропонують заповнити таблицю. 

Види діяльності Хочу Можу Необхідно 

Освітня діяльність    

Професійна діяльність    

 Питання для обговорення: 

- чи гарантує наявність знань успіх у професійній діяльності? 

- як впевненість у власній навчальній здатності допомагає досягти успіху у 

навчанні та професійній діяльності? 

- як співвідносяться потреби людини,  її   цінності, самооцінка і  активність?  

 

Вправа 5. «Чинники професійного успіху» 

Учасники тренінгу  обговорюють питання: 

 Що потрібно сьогодні для успішної професійної кар’єри? 

 Як освіта впливає на  професійну самореалізацію? 
Підсумок роботи.  Рефлексія.  

 

Тема 2. Розвиток впевненості у власній навчальній здатності 

Мета заняття: розвиток позитивного відношення до власних 

навчальних здібностей, підвищення довіри до себе, програмування себе на 

навчальний успіх. 

Групова дискусія:  «На чому засновано почуття впевненості людини у 

власній навчальній здатності?» 

 

Вправа 1. Довіра до себе. 

Студентам пропонують уявити та назвати напис на власній футболці, яка 

говорила б про довіру до себе. 

     Предмет групового обговорення: 

- що є довіра до себе, 

- як довіра до себе допомагає досягати навчальних успіхів. 

 

Вправа 2 Не буду вихвалятися. 

Вправа виконується в парах. Студенти виходять перед групою сідають 

один проти одного. Перший учасник починає фразу: «Не буду вихвалятися, але 

я можу…, вмію…» (стосується навчальних компетенцій, навчальних досягнень, 
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успіхів). Другий учасник відповідає: «Ти молодець, бажаю тобі…» каже 

комплімент та позитивне побажання. 

Предмет групового обговорення: 

-   чи впевнено казав учасник про власні навчальні успіхи та здібності?; 

- які відчуття переживав коли розповідав про себе і коли чув підтримку? 

 

Вправа 3.Закінчі фразу.  

Викладач-тренер пропонує студентам закінчити фрази, що стосуються 

навчальної діяльності: 

1. Я відчуваю себе невпевнено якщо… 

2. Я відчуваю себе впевнено якщо… 

3. Впевнені люди зазвичай… 

4. Щоб стати впевненою людиною мені потрібно… 

Предмет групового обговорення: 

-  як вплинуло виконання цієї вправи на розуміння себе та інших; 

     - розвиток яких особистісних якостей допомагає людині бути 

впевненою. 

 

Вправа 4. Чим я унікальний. 

Викладач-тренер   знайомить студентів з притчею: «Одне дерево дуже 

страждало через те, що воно маленьке, криве і потворне. Всі інші дерева по 

сусідству були набагато вищі і красивіші. Дереву дуже хотілося стати таким же. 

Але дерево росло на схилі скелі. Його коріння вчепилося у невеличкий 

шматочок землі, що скупчилася у щілині між камінням. Сонце освітлювало 

його лише з ранку, а після полудня ховалося за скелею, даруючи своє світло 

іншим деревам, зростаючим нижче по схилу. Дереву просто неможливо було 

вирости великим і воно проклинало свою долю. 

Але одного разу вранці, коли його освітили перші промені сонця, воно 

глянуло на долину, що стелилася внизу і зрозуміло, що життя не таке вже й 

погане. Перед ним відкривався чудовий вигляд. Жодне з дерев, що ростуть 

нижче, не могло побачити і десятої частки цієї чудесної панорами. Виступ скелі 

захищав його від снігу і льоду. Без свого кривого стовбура, вузлуватих і міцних 

сучків дерево просто не змогло б вижити у цьому місці. Воно мало свій 

неповторний стиль і займало своє місце, як і всі дерева, які росли поруч. Воно 

було унікально, і це давало йому масу переваг.» Предмет групового 

обговорення: 

- що дає людині унікальність в навчальній діяльності; 

- чим кожний зі студентів унікальний і відрізняється від інших.  

 

 Вправа 5.  П’ять навчальних досягнень. досягнень,   за що вони можуть 

подякувати собі. Вправу треба закінчити словами: « Я зміг досягти навчального 

успіху у і у новому навчальному завдані (мети)…. я також досягну успіху». 

Предмет групового обговорення: 

- що ви відчуваєте після виконання вправи; 
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- як виконання вправи пов’язано з навчальною самоефективністю. 

 Підсумок роботи.  Рефлексія.  

 

Вправа 8.«П’ять  пальців». 

 Студентам пропонують Поглянути на свою долоню і дати за побажанням 

оцінку заняття за схемою: 

М (мізинець) - Думки, знання, інформація. Що нового сьогодні я 

дізнався?  

Б (безіменний) - Близькість до мети. Які оперативні завдання, що я 

отримав на занятті мене наближають до майбутнього навчального успіху? 

С (середній) - Стан. Які вправи були особливо цікавими? Що сприяло 

виникненню позитивних емоцій?  

В (вказівний) - Послуга, допомога, співпраця. Кому я допоміг, від кого 

отримав допомогу, з ким разом добре попрацював? 

 В (великий) - Чи допомогло вам заняття краще зрозуміти самого себе? Чи 

змогли ви в чомусь змінити себе, а в чомусь прийняти себе такою людиною, 

якою ви є? (Л.Зайверт. Ваше время в ваших руках. http://www.klex.ru/1la) 

 

Тема 3. Розвиток стресостійкості та боротьба з власними 

обмеженнями 

Мета заняття: ознайомлення студентів з  різними психологічними 

прийомами   боротьби зі страхами  та розвиток навичок саморегуляції 

Мультимедійна презентація (міні-лекція):  «Навчальні страхи та техніки 

їх подолання» 

Вправа 1.Зони страху та ірраціональні думки 

Студентам пропонують переглянути список страхів та ірраціональних 

переконань та визначити ті, які характерні для них: 

1. Соціальний страх. Страх критики, страх опинитися у центрі уваги. 

Страх спитати викладача. 

2. Занижена самооцінка. 

3.Іраціональні переконання. «Гарно вчитися нема сенсу, на роботу все 

одне беруть по знайомству». 

4. Глобальні висновки з одиничних фактів. 

«Викладачі ставлять гарні бали тільки тим, хто їм платить». 

5. Помилки мотивації. «Вчусь за ради отримання диплому». 

6. Негативні емоції. «Вчитися нудно і нецікаво». 

7. Страх виділитися. Схильність до залежності від  думок і рішень інших  

людей (конформізм). 

8. Пасивність, уникнення відповідальності. «Навіщо бути активним на 

заняттях, все одне, якщо ти  вже вчишся у вузі та ще й на контракті, тебе ніхто 

не відрахує».  

Предмет групового обговорення: 

- чому виникають страхи та ірраціональні переконання?; 

- як вони впливають на досягнення навчального успіху? 
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Вправа 2. Управління емоціями. 

Студенти у робочих аркушах заповнюють таблицю позитивно 

інтерпретуючі негативні почуття та емоції. Далі вони повинні вписати бажано 

до п`яти інших негативних емоцій, властивих їм, і дати їм позитивну 

інтерпретацію. 

Страх  Ви передбачаєте те, до чого потрібно 

підготуватися 

Образа    

 Розчарування    

Вина    

Самотність    

Заздрість    

Гнів    

Предмет групового обговорення: 

- що відчуває  людина, коли вона по іншому інтерпретує негативні 

почуття?; 

- чи може людина досягти успіху без досвіду переживання негативних 

емоцій? 
 

Вправа 3. Невдачі, що ведуть до навчального успіху.  

Студентам пропонують пригадайте епізод з свого навчального досвіду 

або досвіду своїх друзів, який спочатку розцінювався як страшенна невдача, але 

згодом стало зрозумілим, що тоді дуже пощастило. Предмет групового 

обговорення: 

- чому не треба боятися помилок і невдач?; 

- при яких умовах невдачі сприятимуть саморозвитку особистості?; 

- чому активні люди частіше досягають успіхів ніж пасивні, як вони 

відносяться до помилок та невдач? 

 

Вправа 4. Візуалізація навчального успіху. 

Студентам пропонують згадати навчальний успіх, коли вони відчували 

себе максимально впевнено. В уяві вони повинні представити візуально, 

аудиально і кінетично картину цього стану. Відзначити для себе і запам'ятати 

те, як сприймається  і відчуваєтеся навколишній світ у ситуації успіху. Потім 

подумати про майбутню бажану навчальну мету і представити її як вже 

досягнутий успіх візуально, аудиально і кінетично. 

У мікрогрупах обговорюються  сприйняті візуальні картинки успіху, 

власні відчуття в процесі виконання вправи 

 

Вправа 5. Рефреймінг - 1. 

Вправа виконується в мікрогрупах по три чоловіка. Один учасник 

розказує ситуацію, в якій він був не на висоті.  Інші учасники по черзі 
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переформулюють її з негативу на позитив: 1) з використанням слова зате; 2) 

перестановка факту, людини чи ситуації у вигідний для порівняння ряд: "У 

порівнянні з іншими ти ще вдало впорався з цією ситуацією". 

Предмет групового обговорення: 

- як переформулювання ситуації з негативу на позитив впливає на 

настрій; 

- чи допомагає рейфреймінг посилити навчальну мотивацію. 

 

Вправа 6. Рефреймінг  - 2. 

Студентам пропонують згадати навчальну дисципліну, яка їм не 

подобається і вони мають низьку мотивацію до її вивчення. Необхідно 

здійснити рейфреймінг ситуації, щоб посилити її позитивне сприйняття 

максимальним числом висловлювань. 

Предмет групового обговорення: 

- що ви відчуваєте після виконання вправи; 

- як виконання вправи пов’язано з навчальною самоефективністю. 

 

Вправа 7. Переконання та самопереконання.  

 Студентам пропонують записати промову в якій вони переконують 

іншого учасника групи у тому, що він може легко впоратися з навчальним 

завданням (з визначеної дисципліни). Необхідно не тільки навести аргументи, а 

й вселити в іншого впевненість  в навчальний успіх. Студенти по черзі 

виконують вправу на переконання. Ті, кого переконують, повинні сказати чи 

дійсно аргументи були переконливі, і які почуття вони відчули. Далі студенти 

прописують промову-переконання (самонавіювання, прохання), яку могли б 

сказати собі перед важливим навчальним іспитом чи виконанням важкого 

навчального завдання. 

Предмет групового обговорення: 

- що ви відчуваєте після виконання вправи; 

- як виконання вправи пов’язано з навчальною самоефективністю. 
 

Вправа 8. Самопідтримка. 

 Викладач-тренер пропонує студентам згадати подій з навчального життя, 

коли вони відчували хвилини невдачі, розчарування.  Необхідно записати 

слова, які змогли б не лише відновити втрачену душевну рівновагу, а й 

спонукати їх до наполегливої діяльності задля досягнення мети? 

Предмет групового обговорення: 

- чому людина повинна володіти прийомами самопідтримки. 

- як самопідтримка пов’язана з позитивним мисленням та навчальним 

успіхом. 

 

Вправа 9. Зовнішня підтримка 

Група розбивається на пари, один з учасників розповідає партнеру про 

свою навчальну проблему, студент, що слухав, надає підтримку партнеру. 

Питання для обговорення: 



489 
 

- що відчував студент, до кого звернена підтримка; 

- що відчував студент,який здійснював підтримку. 

 

Підсумок роботи. Рефлексія 

Тренер пропонує учасникам за їх бажанням здійснити самооналіз 

«прирощення» знань і  компетенцій з саморегуляції (висловлювання : «Я не 

знав… – тепер знаю ..», «Я не вмів… – тепер вмію…). 

 

Тема 4. Усвідомлення навчальних цілей та засобів їх досягнення 

Мета заняття: ознайомлення студентів зі стратегіями постановки 

навчальних цілей, розвиток здатності визначати  цілі саморозвитку, субцілі та 

етапи їх досягнення. 

Групова дискусій:  «Роль цілепокладання у навчальному успіху». 

Вправа 1. Квадрат цілей. 
термінові справи не термінові справи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Матриця Ейзенхауэра 

Студентам пропонують у робочих аркушах заповнити матрицю 

Ейзенхауэра (рис)  з подальшим груповим обговоренням. 

1. Важливі і термінові справи. Планування можна назвати ефективним, 

коли найперший квадрат виявляється завжди чистим, без єдиного запису. Якщо 

у вас є список справ, які ви можете віднести в дане поле матриці, значить, щось 

заважає вашій ефективній роботі: лінь, відсутність самодисципліни, невміння 

правильно розставити пріоритети і т. д. Все це призводить до появи авралів, що 

погано позначається на психічному і фізичному стані людини. 

2. Важливі, але не термінові справи. Саме дана категорія є 

найважливішою. Своєчасно помістити сюди задачу і взятися за її виконання - 

означає можливість присвятити вирішенню завдання стільки часу, скільки 

необхідно. 

3. Не важливі, але термінові справи. Це поле матриці призначене для 

розміщення справ, які заважають ефективній роботі і тому вимагають 

негайного усунення. Наприклад, лагодження поломки комп'ютера і т. д. 

4. Не термінові і не важливі справи. У матриці пріоритетів є місце і для 

справ, які ми виконуємо щодня для того, щоб відволіктися від роботи. Це довгі 

розмови по телефону, перегляд серіалів і т. д. Тобто, всі ті справи, які є 
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приємними, але не обов'язковими. Подібні заняття є «пожирачами часу», які 

негативно впливають на   ефективність роботи. 

 

Вправа 2. Високі цілі. 

        Викладач-тренер викликає одного добровольця до стіни, просить підняти 

руки і дотягнутися якомога вище. Відзначає місце, до якого дотягнувся студент, 

а потім просить спробувати ще раз і піднятися ще вище. Відзначає ще раз і, як 

правило, на цей раз студент завжди піднімається трошки вище. Предмет 

групового обговорення: 

- як впливають на особистість занадто високі або занизькі цілі; 

- чому важливо ставити цілі, трохи вищі ніж актуальні можливості 

особистості. 

      

Вправа 3. Конкретизація мети в різних системах кодування. 

Викладач-тренер   ілюструє формулювання цілей в різних системах 

кодування, наприклад: «Якщо я вивчу іноземну мову, то зможу спілкуватися  зі 

студентами різних країн, зможу прочитати цікаву літератури та переглянути 

художній фільм на мові оригіналу, відчую задоволення від вільного 

спілкування з іноземцями». Звертає увагу студентів, що ці формулювання 

одночасно є і критеріями досягнення цілей. Пропонує учасникам визначити 

глобальну навчальну ціль, а потім самостійно конкретизувати її в різних 

системах кодування.  

 

Вправа 4. Таксономія навчальних цілей. 

        Студентам дається коротка характеристика основних складових таксономії 

Б.Блума: 1) знання; 2) розуміння, 3) застосування; 4) аналіз; 5) синтез; 6) оцінка. 

Далі вони повинні визначитися з навчальною метою (будь-якою навчальною 

дисципліною) за таксономією Б.Блума. Предмет групового обговорення: 

- які позитивні аспекти конкретизації цілей за таксономією Б.Блума; 

 -  які труднощі виникли при визначені цілей; 

- як конкретизація цілей впливає на їх досяжність. 

 

Вправа 5. Дерево цілей. 

Студентам пропонують у робочих аркушах  представити графічно 

глобальну навчальну ціль та субцілі у вигляді «гілок». Етапи побудови дерева 

цілей: 

1. Формулювання глобальної навчальної мети. Це вершина дерева. Ця 

мета відповідає на питання: Ким я хочу бути? Чого я хочу досягти за 

визначений час? Відповідь - записується на вершину дерева. 

2. Далі записуються умови, суцілі, що сприяють здійсненню глобальної 

мети, відповідаючи на питання: за яких умов можлива реалізація поставленої 

мети? Що повинен зробити студент, які завдання вирішити, що б здійснити 

мету номер 1? 
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3. Робиться та ж процедура, що і у п.2, але тільки по відношенню до 2-го 

ряду цілей.  ЇЇ завдання - вибудувати послідовну ієрархію до тих пір, поки всі 

цілі на зведуться до реалізації конкретного навчального завдання. 

Предмет групового обговорення: 

- що дає графічне зображення цілей і визначення субцілей; 

- чи спрощує візуалізація цілей, способи досягнення навчальної мети; 

- які висновки можна зробити з цієї вправи. 

 

Підсумок роботи. Рефлексія. 

Викладач-тренер пропонує учасникам за їх бажанням резюмувати своє 

враження від заняття, свої думки з приводу теми та цілей заняття, наскільки 

вони є важливими для вміння досягати успіху, що корисного для себе 

почерпнули на занятті, які є пропозиції та побажання щодо наступних 

тренінгових занять. 

 

Тема 5. Аналіз зовнішніх та внутрішніх ресурсів для досягнення 

навчальної мети.  

Мета заняття: формування мотивації до самопізнання, визначення 

зовнішніх та актуалізація внутрішніх ресурсів необхідних для досягнення 

навчальних цілей. 

 

Групова дискусія «Якості, що допомагають особистості досягти 

навчального успіху». 

Вправа 1. «Почни з себе». 

Студентам зачитують притчу: «Один герой вирішив зробити світ 

досконалим. Він сказав: «Дайте мені сім років, і я зміню світ!» Сім років він 

зустрічався з президентами, збирав мудреців, розробляв і впроваджував 

проекти з перевлаштування світу. Але світ залишився колишнім. 

Тоді він сказав собі: «Напевно, це завдання мені не під силу. Для початку треба 

змінити власну країну. Коли інші побачать, як у нас добре, вони 

наслідуватимуть наш приклад. Мені потрібно для цього 700 днів. Він працював 

не покладаючи рук, привернув керівників і політиків, вчених, промисловців, 

банкірів. Але країна залишилася колишньою. «Ну хоч своє місто я зможу 

змінити за сім місяців», - вигукнув наш герой. За сім місяців розвинув шалену 

активність, зустрівся з кожним жителем, але місто залишилося колишнім. Тоді 

він вирішив змінити власну дружину за сім тижнів. З тим же результатом. 

І тут він задумався: може, треба почати з себе? І взяв собі сім днів 

терміну. А коли він змінився - змінилася його дружина, його місто, його країна, 

його світ». 

Предмет групового обговорення: 

- поясніть, чому зміна себе призводить до зміни навколишнього світу; 

- щоб змінити себе, які якості повинна мати людина. 

 

Вправа 2. «Символ впевненості, наполегливості, цілеспрямованості».  



492 
 

Викладач-тренер: «Який предмет, дерево або тварина ви б захотіли 

зробити символом своєї впевненості, наполегливості, цілеспрямованості? Це 

може бути що завгодно: величезна, потужна сосна, лютий ведмідь, покритий 

бронею танк, сувора скеля, об яку розбиваються морські хвилі ... Постарайтеся 

у всіх подробицях побачити цей символ своїм уявним поглядом. А потім - 

злийтеся з ним! Станьте таким же сильним, гнучким, потужним, наполегливим  

і насолоджуйтеся цим відчуттям». Предмет групового обговорення: 

- охарактеризуйте відчуття, які ви відчули після виконання вправи; 

- як виконання вправи пов’язано з навчальною самоефективністю. 

 

 Вправа 3.Склади таблицю.  

Студентам пропонують заповнити таблицю якостей, що допомагають 

досягти навчального успіху і заважають йому. 

                                      Навчальний успіх 

Якості, що сприяють навчальному 

успіху 

Якості, що заважають навчальному 

успіху 

 

Вправа 4.Розподіл часу. 

Викладач-тренер пропонує студентам   намалювати коло з секторами та 

заповнити його своїми повсякденними справами на протязі доби з вказівкою 

часу на їх виконання. Потім просить виписати всі заняття, які можна віднести 

до категорії «пожирачів часу». Підрахувати скільки часу вони віднімають у 

студентів  на протязі доби, тижня. Що заважає їм досягати навчального успіху 

при виконанні самостійних навчальних завдань.  

Викладач-тренер пропонує перелік причин - «пожирачів часу» і просить 

студентів виділити ті, що дійсно їм заважають вчитися та визначити заходи, 

щодо їх усунення. Перелік причин: 

1. Невміння відділити важливі справи від другорядних. 

2.  Не планування свого робочого дня. 

3. Особиста неорганізованість (безлад на письмовому столі, в робочій 

кімнаті і т.і.). 

4. Відволікання на телефонні дзвінки (надовго). 

5. Комп’ютерні та інші ігри. 

6. Безконтрольне спілкування у соціальних сітях. 

7. Багаточасовий перегляд відеофільмів та розважальних телепередач. 

8. Не вміння доводити розпочате до кінця. 

9. Довге зволікання на початку кожної справи. 

10. Не знання свого особистого ритму фізичної та розумової 

активності. 

11. Слабка концентрація уваги. 

12.  Бажання відкласти справи на потім. 

 

Вправа 5. «Усвідомлення відповідальності». 
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Студенти  виконують вправу у мікрогрупах. Кожен учасник згадує 

випадок зі своєї навчальної практики, коли він був у конфліктній ситуації або 

негарному становищі. Розповідає про цей епізод спочатку з позиції «Жертви 

обставин», а потім з позиції «Відповідальної людини з високою самоповагою, 

який виявився не на висоті». 

Предмет групового обговорення: 

-  які рушійні мотиви  були в першій та другій ситуації; 

- як усвідомлення власної відповідальності впливає на навчальну 

самоефективність. 

 

Вправа 6.Консультування у професіонала. 

Студенти в мікрогрупах обговорюють, хто може бути для них 

консультантом при виконанні навчальних завдань, курсових, наукових статей 

тощо. Чого вони чекають від консультації. Чим відрізняється консультація від 

підказки.  

 

Гра. Наполегливість та уважність. 

            Студентів поєднують у чотири команди. Двом командам надають по 

мішечку, в якому перемішано три сорти злаків та бобів (гречка, рис і горох). 

Завдання — щонайшвидше розподілити вміст мішечка по сортах. Дві інші 

команди роблять усе можливе, щоб відволікати своїх одногрупників від 

виконання завдання. Наприклад: щось запитують, розповідають історії  та інше. 

Потім команди міняються місцями. Викладач-тренер контролює час за який 

було виконане завдання. Найнаполегливіша та уважна визначається та команда, 

яка, незважаючи ні на що, швидше та якісніше за всіх виконала завдання. 

Предмет групового обговорення: 

 -   що допомагало учасникам не відволікатися від роботи; 

 - чи сприяла колективна робота підвищенню власної ефективності 

учасників гри (яким чином). 

Підсумок роботи. Рефлексія 
 

Тема 6. Розвиток прогностично-рефлексивних здібностей студентів 

Мета заняття: розвиток здатності до проектування навчальних 

досягнень 

Групова дискусія: «Як прогнозування та рефлексія впливають на 

прийняття рішення  та навчальну самоактивність». 

 

Вправа 1.Контракт з самим собою. 

        Студенти у робочих аркушах складають самі з собою контракт:  Контракт 

(заголовок). Далі текст: « Я ПІБ, заключаю контракт з самим собою у тому, що 

я закінчу ВНЗ у _____ році, за спеціальністю _________, з середнім балом за 

дипломом ________.  

Для цього я буду…. (перелік того, що планує робити студент, які якості 

буде у собі розвивати, які результат хоче отримати). Число і підпис».  
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Питання для обговорення: 

- для чого ви самі з собою підписували контракт? 

- як підписання контракту може  вплинути на навчальну самоефективність? 

 

Вправа 2. Прогнозування 

 Викладач пропонує студентам  визначити для себе  навчальну ціль  та 

відповісти на питання: 

- що я виграю якщо її досягну? 

- що я втрачу якщо не зможу її досягнути? 

- які нові завдання можуть встати переді мною у першому і другому 

випадку? 

- як я можу змінитися якщо досягну навчальної мети? 
-  як інші можуть реагувати на мій навчальний успіх або неуспіх? 

Питання для обговорення: 

- як прогнозування впливає на  впевненість та активність людини? 

Вправа 3. «Я- теперішнє, Я- майбутнє» 

Викладач пропонує студентам  розділити аркуш паперу навпіл. З лівої 

сторони описати себе, таким яким є у даний час (цілі, особистісні риси, що 

допомагають досягти навчальної мети, особистісні страхи та обмеження). Після 

цього просить уявити, що студенти вже досягли мети. З правого боку  

необхідно описати себе за тими самими позиціями, але враховуючи зміни, які 

мали б відбутися на шляху до успіху.  

Питання для обговорення: 

- як би ви могли прокоментувати цю вправу? 

Вправа 4. Символічне зображення одного дня у минулому, сьогоденні і 

майбутньому. 

Викладач пропонує студентам  намалювати три кола однакового розміру. 

Перше коло умовно символізує один день минулого студента, друге коло – 

сьогоднішній день, і третій, відповідно, прогнозує день  недалекого 

майбутнього.  

Кожне коло поділено на сегменти де позначається у % кількість часу, що 

витрачається на певну діяльність. Далі відбувається порівняння теперішніх 

часових витрат і визначених справ з минулими і майбутніми. 

Питання для обговорення: 

- чи помітили ви різницю між сегментами першого і другого кола? На що ви 

почали витрачати більше часу, а на що менше? 

- чи змінили  ви часові витрати і пріоритетність справ у майбутньому? За 

рахунок яких видів діяльності відбулися зміни? 

- на які результати ви очікуєте у зв’язку з таким перерозподілом? 

найбільший сегмент? А якому найменший?  

Вправа 5. «Сходинки саморозвитку». 

 Викладач пропонує студентам  намалювати сходи. Рис. 

    через  
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Рис. Сходинки досягнень 

 

На сходинках встановіть такі проміжки часу «завтра», «через тиждень», 

«через місяць», «через рік», «через 5 років»Під кожною такою сходинкою 

необхідно вказати одну або дві цілі, що допоможуть у майбутньому досягти 

визначеної  мети саморозвитку, самореалізації. 

Питання для обговорення: 

- як би ви могли прокоментувати цю вправу? 

 

 Підсумок роботи. Рефлексія 

 

Вправа 6. «Гарячий стілець» 

Викладач-тренер пропонує учасникам за їх бажанням сісти на «гарячий 

стілець» та розказати про свої враження від заняття. Студенти можуть задавати 

питання тому, хто знаходиться на «гарячому стільці», щодо його відчуттів, 

побоювань при виконанні вправ, думок та побажань. 
 

 

 

 

 

 

 


