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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОЕФЕКТИВНОСТІ 

ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

 

У статті висвітлено психологічні особливості самоефективності майбутніх 

фахівців соціальних служб. Розглянуто підходи до розуміння поняття 

«самоефективність». Визначено самоефективність майбутніх фахівців 

соціальних служб як внутрішні переконання здобувачів вищої освіти щодо 

наявних потенційних можливостей та рівня професійної компетентності 

задля успішної реалізації навчальних і професійних завдань, проблем. 

Наведено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей 

самоефективності. Виявлено недостатній рівень самоефективності у більшої 

частини досліджуваних майбутніх фахівців соціальних служб. Встановлено, 

що самоефективність майбутніх фахівців соціальних служб жіночої статі 

вища ніж фахівців чоловічої статі; показники соціальної самоефективності 

дещо вищі показники у чоловіків, ніж у жінок. Виявлено статично значущі 

відмінності самоефективності майбутніх фахівців соціальних служб залежно 

від рівня їх самооцінки і статі. 
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самоефективність, діяльнісна самоефективність, фахівці соціальних 

служб. 

 

Постановка проблеми. У мінливих, кризових умовах 
сьогодення суспільство висуває особливі вимоги до професійної 
діяльності фахівців соціальних служб, якості і підвищення 
ефективності надання соціальних послуг вразливим категоріям 
населення. Це зумовлює потребу мати чітко виражену професійну 
спрямованість, високий інтелектуальний рівень, професіоналізм, 
креативність, бути здатним до постійного саморозвитку й самоосвіти, 
навичок аналізу проблем вразливих категорій населення, планування 
роботи як фахівців, так і соціальної служби в цілому, забезпечуючи 
досягнення взаємоузгоджених дій в соціумі, організацію й управління 
спільної праці людей, вирішення соціальних проблем [1, с. 165-170]. 
Особливо важливим для фахівців є набути високого рівня 
самоефективності як важливого показника успішності особистості у 
соціальній сфері, що дозволить досягнути впевненості у власних 
силах, позбутись тиску стресової ситуації, набути самоповаги, 
використовуючи конструктивні стратегії у вирішенні складних 
життєвих ситуацій у професійній діяльності у сфері соціального 
захисту [3]. Іншими словами, професійна діяльність фахівців 
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соціальних служб потребує, щоб вони були переконані у власних 
потенційних можливостях і набули відповідного рівня професійної 
компетентності задля успішного виконання визначених завдань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз публікацій 
науковців показав наявність чималої кількості праць, в яких 
самоефективність була предметом вивчення (А. Бандура, 
О. Бондарчук, А. Бояринцева, В. Лук‘яненко, Т. Урдан, М. Шерер та 
ін.). Проте єдиного трактування поняття «самоефективність» не має, а 
сам процес її розвитку є складним і тривалим процесом формування 
оцінки особистої ефективності у професійній діяльності, власних 
переконань, професійної компетентності, патернів поведінки. 
Етимологія поняття «самоефективність» поєднує два слова «само-» й 
«-ефективність», що можна розуміти як самоефективна людина – це 
та, яка здатна, використовуючи власні ресурси, здійснювати певні дії 
максимально ефективно. 

Термін «самоефективність особистості» (англ. self-efficacy of 
personality) у зарубіжній літературі здебільшого трактують як 
самоефективність, яку сприймають (англ. perceived self-efficacy). Це 
оцінка людиною власної здатності чинити будь-які дії у конкретних 
умовах. При цьому, самоефективність, яку сприймають, визначають 
контекстуально, співвідносно до конкретної задачі, поставленої перед 
людиною (використовується для психологічної оцінки). Крім того, 
дослідники розробляють не узагальнені психологічні методики, а 
шкали самоефективності, спрямовані на вимірювання самооцінки у 
певних сферах життєдіяльності (напр., методики сприйняття 
людиною власної здатності демонструвати соціальні навички у 
спілкуванні з представниками протилежної статі; керувати власними 
позитивними й негативними емоціями та ін. [26, с. 219-224]. Варто 
також відзначити ще одну особливість тлумачення самоефективності, 
що використовується для позначень суджень людини про дії, які вона 
може чинити, незалежно від того значення, якого вона їм надає. До 
прикладу, людина здатна високо оцінювати власну ефективність щодо 
реалізації професійних обов‘язків, не відчуваючи особливого 
задоволення, оскільки не бачить перспективи для власного зростання 
[11]. 

Засновник концепції самоефективності А. Бандура як автор 
соціально-когнітивної теорії особистості розглядає самоефективність 
як «усвідомлену здатність людини протистояти складним ситуаціям 
та впливати на ефективність діяльності і функціонування особистості в 
цілому» [22, с. 191-205]; ситуаційно-специфічний конструкт [23, с. 117-
148]; розвиток психології особистості; впевненість людини у 
професійному зростанні на основі здібностей [24] Дослідник 
виокремив характеристики самоефективності, що впливають на 
поведінку особистості – рівень, силу й узагальненість (широту). 
Зокрема, рівень самоефективності свідчить про уявлення людини 
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щодо здатності виконувати різного рівня складності певну діяльність. 
Сила самоефективності визначає ступінь впевненості людини в 
особистій здатності реалізувати певну діяльність і впливає на 
формування її віри у власні можливості і здібності у випадку невдачі. 
Узагальненість самоефективності свідчить про перенос переконання у 
власній ефективності, сформований в одній сфері діяльності, на інші 
сфери. Адже «людська поведінка мотивується і регулюється відчуттям 
власної адекватності внутрішнім стандартам». Крім того, науковець 
зазначає, що і дорослим і дітям властиве відчуття самоефективності, 
що дозволяє їм бути більш завзятими, менш тривожними і рідко 
впадати у депресію [2, с. 34-36]. А. Бандура акцентує увагу на різних 
когнітивних здібностях, які, ймовірно, і визначатимуть розвиток 
самоефективності. При цьому, саме когнітивна її складова визначає 
когнітивний стиль, тобто найбільш характерну поведінку у всіх сферах 
життєдіяльності особистості фахівця (сімейних відносинах, 
професійній діяльності, міжособистісних взаєминах тощо). Так, 
людина може прагнути досягати високих результатів, вищого рівня у 
професійній діяльності заради винагороди та визнання [28, с. 256-
273]. Взаємозв‘язок спрямованості діяльності та її ефективності може 
мати як негативні, так і позитивні результати [30, c. 263-274; 25, c.497-
505].  

У межах психоаналітичного підходу самоефективність описують 
як особистісну властивість, що містить не лише кількісний аспект, а й 
якісний (яким чином, з якою результативністю), оскільки є мотив 
ефективності, що спонукає особистість до подолання відчуття 
неадекватності (неповноцінності), мотивує стати компетентним. 
Термін «ефективність» (лат. efficientia) розуміють як «досягнення 
певних результатів з мінімально можливими витратами або 
отримання максимально можливого обсягу продукції з даної кількості 
ресурсів» [21]. 

Науковці ототожнюють самоефективність з самоактуалізацією 
(А. Маслоу [20]), людиною, яка є активним суб‘єктом власної 
життєдіяльності (Брушлинський [4, c. 15-17] та ін., гуманістичний 
підхід). Трактують самоефективність як властивість особистості, що 
характеризує її здатність управляти власним розвитком і діяльністю 
задля ефективного досягнення визначених завдань [17], В. Толочек 
[18] та ін., компетентнісний підхід); переконання людини щодо 
здатності самостійно управляти власною поведінкою та розвитком з 
метою бути продуктивною, досягнути («акме») (А. Деркач, І. Зазикін 
[8], акмеологічний підхід); самооцінка власних здібностей в реалізації 
певних завдань або успішності у відносинах з оточуючими людьми 
(А. Бояринцева [3], Р. Кричевський [14], особистісно-діяльнісний 
підхід); здатність до самостійного вибору напрямку самореалізації, 
формування позитивних аспектів психології особистості [7; 10; 33, с. 5-
14, 16] тощо. Самодетермінація, як зазначають Е. Десі і Р. Райан [27, 
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с. 171-194.] означає відчуття свободи від сил зовнішнього оточення, так 
і внутрішніх сил особистості, що «допомагає передбачити і пояснити 
розвиток поведінки від простої реактивності до інтегрованих 
цінностей; від гетерономії до автономії по відношенню до тих видів 
поведінки, які спочатку позбавлені внутрішньої мотивації» [27, с. 188]. 
Ця потреба дозволяє бути автономним, тобто здатним самоініціювати 
і саморегулювати діяльність, на відміну від ситуацій примусу і 
спокушання [9]. Внутрішні ресурси, формуючи особистісний 
потенціал особистості (Д. Леонтьєв [16, с. 8-31]), сприяють подоланню 
особистістю несприятливих умов її розвитку. 

Доцільно згадати слова німецького мислителя Ф. Гегеля, який 
стверджував, що «обставини та мотиви панують над людиною лише в 
тій мірі, в якій вона сама дозволяє їм це» [5, с. 200]. Дана теза свідчить 
про те, що лише людина визначає, дозволити обставинам і мотивам 
панувати над нею чи не дозволить. Крім того, досягненню 
самоефективності сприяє віра у власні можливості і здібності на шляху 
до самореалізації у професійній діяльності. При цьому варто 
враховувати психологічну природу особистісних характеристик 
самоефективності: психічних, статевих та вікових проявів.  

У науковій літературі поняття «самоефективність», «самооцінка» 
та «самоповага» досить часто сприймають як синоніми, оскільки 
описують одне і те ж явище. Проте самоефективність передбачає 
оцінювання особистісних якостей суб'єкта, а самоповага свідчить про 
особистісну цінність. Самооцінка, як зазначають А. Бандура і 
Шавельсон, є множинною, в залежності від контексту ситуації 
(самооцінка академічна, професійна, фізична та ін.), що вказує на 
багатогранність віри в себе [35, с. 150]. Однак, самоповага є 
глобальним відчуттям власної цінності, а самоефективність, що 
сприймається, не може бути глобальною і не показує оцінку власної 
цінності. Самоефективність уможливлює прогнозування поведінки 
людини і слугує потужним предиктором поведінки. Показники 
самоповаги не дають достатньо точного передбачення дій людини, а 
це змушує науковців сумніватися в цінності цього конструкта у 
поясненні соціальної поведінки [11, с. 182]. 

Таким чином, аналіз науковий публікацій і літератури свідчить 
про неоднозначність трактування поняття «самоефективність», але, 
узагальнюючи розуміння науковців, варто тлумачити його як 
переконаність, віру у власні можливості, оцінку власної ефективності 
та очікування щодо неї на шляху до самореалізації у майбутній 
професійній діяльності.  

Самоефективність майбутніх фахівців соціальних служб пов‘язана 
з когнітивними процесами, мотивацією [36, с. 139-158], високою 
результативністю [6; 13; 26; 31 та ін.]. Студенти, що мають більше 
знань і навичок, більш впевнені у своїх здібностях, більш високі цілі 
ставлять перед собою і тим більшу наполегливість в їх досягненні 
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демонструють через «засоби, запаси, джерела, які є в наявності і 
можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети або розв‘язання 
певної задачі» [19, с. 7].Такі студенти спрямовані на успіх, 
цілеспрямовані і здатні успішно самореалізуватись у подальшій 
професійній діяльності. Іншу категорія осіб вважає себе 
неефективною і схильна продукувати сценарії невдач, які 
програмують низьку успішність, формують недоліки в поведінці, 
відсутність спрямованості та ін.  

Отже, самоефективність майбутніх фахівців соціальних служб 
можна тлумачити як внутрішні переконання здобувачів вищої освіти 
щодо наявних потенційних можливостей та рівня професійної 
компетентності задля успішної реалізації навчальних і професійних 
завдань, проблем, зумовлених навчальною діяльністю (діяльнісна 
самоефективність), реалізацією рольових очікувань учасників 
освітнього процесу щодо спілкування, взаємодії в процесі професійної 
підготовки (соціальна самоефективність). Таким чином, структура 
самоефективності поєднує діяльні сну і соціальну самоефективність. 
При цьому діяльнісна самоефективність свідчить про уявлення 
майбутніх фахівців щодо власних знань, умінь і навичок в реалізації 
технологій соціальної роботи, їх впевненості в доцільності й 
продуктивності використання методів і форм у професійній 
діяльності. Соціальна самоефективність майбутніх фахівців 
соціальних служб зумовлює їх уявлення про необхідність опанування 
соціально-комунікативним потенціалом і досвідом застосування 
спілкування як інструментом соціальної роботи, що дозволяють 
майбутнім фахівцям бути компетентними у професійному 
спілкуванні, поєднану вати його з упевненістю, ефективністю й 
адекватністю реалізації у ситуаціях взаємодії з клієнтами соціальних 
служб. 

Метою статті є теоретично та емпірично дослідити психологічні 
особливості самоефективності фахівців соціальних служб. 

Виклад основного матеріалу. З метою вивчення 
психологічних особливостей самоефективності майбутніх фахівців 
соціальних служб було проведено дослідження, в якому взяли участь 
243 здобувачі закладів вищої освіти України зі спеціальності 
«Соціальна робота»: жінки (75,3%) і чоловіки (24,7%). 

У дослідженні використано методику діагностики 
самоефективності М. Шерера та Дж. Меддукса (в модифікації 
А .Бояринцевої [3]), методику дослідження самооцінки С. Будассі, а 
також аналіз, узагальнення та систематизація наукової літератури та 
ін. Статистична обробка даних і графічна презентація результатів 
здійснювалась за допомогою пакета статистичних програм SPSS 
(версія 23.0).  

Так, на першому етапі емпіричного дослідження нами вивчались 
прагнення майбутніх фахівців дізнатись про власну потенційну 
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здатність організовувати та реалізовувати професійну діяльність, 
необхідну для вивчення здобувачами вищої освіти специфіки 
соціальної роботи. Визначення особливостей самоефективності 
майбутніх фахівців соціальних служб, її видів дозволили визначити 
рівень їхньої самоефективності (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Рівні самоефективності майбутніх фахівців соціальних 

служб 
Види самоефективності 

фахівців 
Бали, у 

середньому 
Стандартне 
відхилення 

діяльнісна 5,69 0,7 
соціальна 5,55 0,9 
загальна 5,65 0,6 

 
З таблиці 1 видно, що наведені дані демонструють приблизно 

однаковий рівень діяльнісної і соціальної самоефективності майбутніх 
фахівців соціальних служб (5,69, і 5,55 і 5,65 у середньому) (р < 0,01).  

Варто звернути увагу, що майбутні фахівці соціальних служб 
виявили не надто високі показники стосовно самооцінки власної 
самоефективності, порівнюючи з дослідженням В. Балахтар, яка 
досліджувала фахівців з соціальної роботи на різних стадіях 
становлення. У середньому самооцінка самоефективності фахівців з 
соціальної роботи складала 6,28 балів (р < 0,01), а майбутні фахівці 
соціальних служб виявили показник самоефективності у середньому 
5,65 балів.  

Другий етап нашого дослідження передбачав виявлення рівня 
здатності до самоефективності у майбутніх фахівців соціальних служб. 

Таблиця 2. 
Рівні самоефективності фахівців соціальних служб 

Види самоефективності 
Рівні самоефективності, у % 
низький середній високий 

діяльнісна 45,5 52,3 2,1 
соціальна 42,4 7,5 50,1 
загальна 77,0 14,0 8,9 

 
З даних таблиці 2 видно, що майбутніх фахівців характеризує 

середній рівень діяльнісної самоефективності (52,3%), високий – 
соціальної самоефективності (50,1%) і низький загальної 
самоефективності (77%) p ≤ 0,01. Щодо загальної самоефективності, то 
менше ніж десятій частині досліджуваних властивий високий рівень 
(8,9%), іншим працівникам (14%) - середній рівень. Отримані 
результати свідчать про відсутність збалансованості між позитивним і 
негативним оцінюванням особистих здібностей і можливостей у 
здобувачів вищої освіти. На нашу думку, ймовірно, такі низькі 
показники зумовлені самооцінкою майбутніх фахів. Так, у більше 
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половини досліджуваних середню адекватну самооцінку (70,4%),  у 
четвертої частини – високу адекватну (24,7%). Адекватність 
самооцінки свідчать про постійний пошук майбутніми фахівцями 
реального себе, Більшість реально співвідносить свої можливості і 
здібності, досить критично ставиться до себе, прагне реально 
оцінювати свої невдачі й успіхи, ставити перед собою реальні і досяжні 
цілі. Висока адекватна самооцінка показує, студенти заслужено 
цінують себе, поважають і задоволені собою. 

Третій етап емпіричного дослідження дозволив виявити 
особливості самоефективності майбутніх фахівців соціальних служб 
залежно від статі. За результатами дисперсійного аналізу встановлено 
особливості самоефективності майбутніх фахівців соціальних служб 
залежно від статі (рис. 1). 

 
Рис. 1. Гендерні особливості загальної самоефективності 

майбутніх фахівців соціальних служб 
 
З рис. 1 видно, що самоефективність майбутніх фахівців 

соціальних служб жіночої статі вища ніж фахівців чоловічої статі 
(р < 0,01). Аналогічні результати дисперсійного аналізу отримані і для 
діяльнісної самоефективності майбутніх фахівців чоловічої і жіночої 
статі.  

Це свідчить про гостру потребу розвитку самоефективності, 
здатності самостійно отримувати інформацію, аналізувати її, а не 
лише накопичувати знання і вміння, розвивати творчість, навички 
взаємодії тощо. Проте результати соціальної самоефективності 
свідчать, показують дещо вищі показники у чоловіків, ніж у жінок 
(рис.2). Отримані результати, про наявність проблем у розвитку 
комунікативних здібностей, соціальної адаптації майбутніх фахівців 
соціальних служб.   
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Рис. 1. Особливості показника соціальної 

самоефективності майбутніх фахівців соціальних служб 
залежно від статі 

Виявлено статично значущі відмінності самоефективності 
майбутніх фахівців соціальних служб залежно від рівня їх самооцінки 
(рис. 3) 

 
Рис. 3. Особливості показника самоефективності 

майбутніх фахівців соціальних служб залежно від статі і 
рівня самооцінки 

 
Як видно з рис. 3, найнижчий показник самоефективності 

виявляють особи з високою неадекватною самооцінкою, особливо 
чоловічої статі (у середньому 5,0 балів). Найвищий рівень 
самоефективності виявляють майбутні фахівці соціальних служб, як 
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чоловічої, так і жіночої статі (у середньому 5,6 балів і 5,7 балів 
відповідно) з середнім адекватним рівнем самооцінки. Отримані дані 
підтверджують, що майбутні фахівці з неадекватно завищеною 
самооцінкою не бажають визнавати власні помилки, недостатність 
знань, здібностей. Якщо висока адекватна, то це може сприяти 
розвитку майбутніх фахівців, змушувати їх докладати  максимум 
зусиль задля досягнення окреслених цілей, власного розвитку тощо. 

Висновки і перспективи подальших дослідження. Отже, 
самоефективність майбутніх фахівців соціальних служб становить 
внутрішні переконання здобувачів вищої освіти щодо наявних 
потенційних можливостей та рівня професійної компетентності задля 
успішної реалізації навчальних і професійних завдань, проблем. 

Результати емпіричного дослідження самоефективності 
майбутніх фахівців соціальних служб дозволили констатувати 
недостатній рівень самоефективності у більше ніж половини 
досліджуваних осіб.  

Виявлено особливості самоефективності фахівців з соціальної 
роботи залежно від статі. За результатами дисперсійного аналізу 
виявлено статично значущі відмінності самоефективності майбутніх 
фахівців соціальних служб залежно від статі, рівня їх самооцінки. 
Виявлено, що зі збільшенням стажу роботи фахівців з соціальної 
роботи їх самоефективність зростає у працівників жіночої статі, а у 
чоловіків у цілому  зростає також, але при умові набуття стажу від 
п‘яти років (р < 0,01). 

Перспективні напрями подальших досліджень потребують 
визначення психологічних умов та обґрунтування й розробку 
програми розвитку самоефективності в майбутніх фахівців соціальних 
служб як професіонала. 
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Н. В. Оноприенко-Капустина 

Психологические особенности самоэффективности специалистов 

социальных служб 

В статье освещены психологические особенности самоэффективности 

будущих специалистов социальных служб. Рассмотрены подходы к пониманию 

понятия «самоэффективность». Определены самоэффективность будущих 

специалистов социальных служб как внутренние убеждения соискателей высшего 

образования по имеющимся потенциальных возможностях и уровню 

профессиональной компетентности для успешной реализации учебных и 

профессиональных задач, проблем. Показаны результаты эмпирического 

исследования психологических особенностей самоэффективности. Выявлен 

недостаточный уровень самоэффективности в большей части исследуемых 

будущих специалистов социальных служб. Установлено, что самоэффективность 
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будущих специалистов социальных служб женского пола выше, чем специалистов 

мужского пола; показатели социальной самоэффективности несколько выше 

показатели у мужчин, чем у женщин. Выявлены статически значимые различия 

самоэффективности будущих специалистов социальных служб в зависимости от 

уровня их самооцінки и пола. 

Ключевые слова: самоэффективность, самооценка, социальная 

самоэффективность, деятельностная самоэффективность, специалисты 

социальных служб. 

 

 
N. V. Onoprienko-Kapustina 

Psychological features of self-efficiency of social services 

The article highlights the psychological features of self-efficacy of future social 

workers. The study considered approaches to understanding the concept of "self-

efficacy". The self-efficacy of future social service specialists as the inner convictions of 

higher education seekers regarding the available potential opportunities and the level of 

professional competence for the successful implementation of educational and 

professional tasks, problems is determined. 

The research presented the results of an empirical study of the psychological 

features of self-efficacy. The results found an insufficient level of self-efficacy in most of 

the studied future specialists of social services. The study established that the self-

efficacy of future specialists of female social services is higher than that of male 

specialists; indicators of social self-efficacy are slightly higher in men than in women. 

Statistically significant differences in the self-efficacy of future social workers depending 

on the level of their self-esteem 

Key words: self-efficacy, self-assessment, social self-efficacy, active self-efficacy, 

social services specialists. 

 


