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ЗМІСТ І СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ САМОЕФЕКТИВНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

Розкрито проблему самоефективності та її розвитку на засадах акмеологіч-

ного підходу як важливої умови досягнення майбутніми фахівцями успіху в 

професійній діяльності, досягнення ними професійного «акме». Визначено 

самоефективність фахівця у сфері соціальних служб як упевненість (внутрі-

шні переконання), віру і здатність до професійної самореалізації і надання 

якісних соціальних послуг різним категоріям населення, у тому числі, враз-

ливим. Презентовано структуру самоефективності фахівця соціальних 

служб, в якій виокремлено: 1) гностично-рефлексивну (сукупність знань і 

вмінь, які забезпечують власну пізнавальну діяльність щодо змісту і показ-

ників самоефективності, розуміння можливостей і умов її розвитку та реф-

лексії професійної діяльності); 2) афективно-ціннісну (ціннісне ставлення 

до самоефективності та її розвитку), 3) поведінково-регулятивну (здатність 

до прояву самоефективності у навчально-професійній діяльності) складові. 

Окреслено доцільність емпіричного дослідження самоефективності за ви-

значеними складовими з метою розроблення програми її розвитку у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців соціальних служб. 

Ключові слова: самоефективність, складові, критерії та показники са-

моефективності, майбутні фахівці соціальних служб. 

 

Постановка проблеми. У складних умовах нашого часу до 
діяльності фахівців соціальних служб суспільство висуває особливі 
вимоги щодо якості надання соціальних послуг населенню загалом і 
вразливим категоріям зокрема. Відповідно актуалізується пошук 
чинників і умов, що можуть забезпечити таку якість. Однією з важ-
ливих психологічних умов успішної професійної діяльності фахівців 
соціальних служб, на наш погляд, є їх віра в себе й упевненість у до-
сягненні успіху в реалізації функцій професійної діяльності, іншими 
словами – самоефективність (А. Бандура [1] та ін.). Разом з тим у си-
лу специфічних особливостей діяльності фахівців зазначеної кате-
горії, яка має непередбачуваний, часто екстремальний або кризовий 
характер, досягнення високого рівня самоефективності фахівцями 
соціальних служб уявляється доволі проблематичним. Вочевидь ва-
жливо ще на етапі професійної підготовки забезпечити розвиток 
самоефективності майбутніх фахівців соціальних служб, що, в свою 
чергу, зумовлює доцільність визначення змісту, складових, критері-
їв і показників такого розвитку.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначи-
ти, що попри велику праць з проблем самоефективності, зокрема, її 
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сутності, індикаторів, чинників (А. Бандура [1], J. Maddux [19] та ін.), 
окремих особливостей її розвитку в умовах закладів освіти 
(М. Гайдар [5] та ін.); ролі самоефективності в академічних і профе-
сійних досягненнях (О. Деркач, В. Зазикін [6], W. Lee, M. Lee [18], 
Mastenbroek [20] та ін.), самоефективність майбутніх фахівців соціа-
льних служб, попри всю акутальність, не була предметом спеціаль-
ного дослідження. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати зміст і складо-
ві розвитку самоефективності майбутніх фахівців соціальних служб. 

Виклад основного матеріалу. Самоефективність в станов-
ленні особистості майбутнього фахівця найчастіше тлумачать через 
співвідношення понять: ефективність – успішність – результатив-
ність (І. Бех [2, с. 10-12]), оскільки «лише людина зі стійкою самое-
фективністю здатна до осмислення своїх дій, поведінки, критичної 
їх оцінки та побудови ієрархізованої системи цілей та засобів їх до-
сягнення і усвідомленого втілення їх в життя» (Бандура [1]). Самое-
фективність, як зазначає А. Бандура [1, с. 322], містить два компоне-
нти: навички або компетентності, необхідні для досягнення успіху та 
позитивну їх самооцінку. 

Самоефективність свідчить про судження особистості щодо то-
го, наскільки ефективно вона здатна діяти в тих чи інших умовах і 
ситуаціях. При цьому судження щодо самоефективності визначають 
вибір виду діяльності, інтереси й уподобання людини, зусилля, яких 
варто докласти для розкриття власного потенціалу, прагнення до 
компетентності. Уявлення щодо прагнень особистості до формуван-
ня компетентності уможливлює розуміння сутності самоефективно-
сті особистості, її прагнення до пізнання, пошук інформації про до-
вкілля тощо [9].  

Дослідники дійшли висновку, що самоефективність впливає на 
результат діяльності, її успішність, зокрема, висока самоефектив-
ність пов‘язана з високою продуктивністю і результативністю робо-
ти [15].  

Самоефективність здобувачів вищої освіти, як зазначає 
М. Уолдем [22], співвідноситься з мотиваційними установками й ус-
піхами в освітній діяльності, коли студенти з високою самоефектив-
ністю використовують отриману інформацію для збільшення особи-
стого рольового бачення та самореалізації, а студенти з низьким рі-
внем самоефективності цього не роблять.  

Знання, вміння, навички й цінності, що набуваються у процесі 
професійної підготовки, формують компетентності здобувачів вищої 
освіти і уможливлюють прояв автономних дій (здатність приймати 
людину як найвищу цінність, планувати професійну діяльність, ефе-
ктивно діяти в складних ситуаціях), використання інтерактивних за-
собів.  
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Нам імпонує тлумачення ролі самоефективності в діяльності й 
спілкуванні Дж. Маддокса [19], який розуміє самоефективність у ді-
яльності як переконання особистості у здатності використати набуті 
раніше в конкретному виді діяльності власні компетенції і досвід у 
будь-якій  

Самоефективність майбутніх фахівців соціальних служб зумов-
лена як специфічними особливостями професійної підготовки, так і 
специфікою майбутньої практичної діяльності фахівця у сфері соці-
альних служб.  

Соціальна робота «як заснована на практиці професія та акаде-
мічна дисципліна сприяє соціальним змінам та розвитку, соціальній 
згуртованості, активізації та звільненню людей. Центральне місце в 
соціальній роботі посідають принципи соціальної справедливості, 
прав людини, колективної відповідальності і поваги до різноманіт-
ності. Підкріплена теоріями соціальної роботи, соціальними і гума-
нітарними науками, а також місцевими знаннями соціальна робота 
залучає людей для вирішення життєвих проблем та підвищення до-
бробуту» (The Global Definition of Social Work Profession [17]).  

Самоефективність майбутніх фахівців соціальних служб 
пов‘язана з когнітивними процесами, мотивацією (J. Wang, С. Wei, 
К. Harada, К. Minamoto [23, с. 139-158]), високою результативністю 
(К. Carey, M. Carey [16], Е. Miles, Т. Maurer [21] та ін.).  

Студенти, що мають більше знань і навичок, більш упевнені у 
своїх здібностях, більш високі цілі ставлять перед собою, тим більшу 
наполегливість в їх досягненні демонструють через «засоби, записи, 
джерела, які є в наявності і можуть бути мобілізовані для досягнен-
ня певної мети або розв‘язання певної задачі» (О. Федонін, І. Рєпіна, 
О. Олексюк [13, с. 7]).  

Такі майбутні фахівці цілеспрямовані, прагнуть досягнути успі-
ху, і здатні успішно самореалізуватись у подальшій професійній дія-
льності. Інша категорія осіб вважає себе неефективною і схильна 
продукувати сценарії невдач, які програмують низьку успішність, 
формують недоліки в поведінці, відсутність спрямованості тощо.  

На особливу увагу у контексті вивчення самоефективності за-
слуговує формування психологічного й емоційного відчуття особис-
тістю себе, віри в себе, оцінювання власних можливостей, здібнос-
тей, якостей, що у сукупності формують самооцінку людини. Цінніс-
не ставлення до себе і свого «Я» унеможливить стійку та тривалу не-
успішність у професійній діяльності, відсутність позитивної мотива-
ції до обраної професії у сфері соціальної роботи, небажання працю-
вати в повну силу на дорученій ділянці роботи тощо.  

Тому своєчасне вивчення складових розвитку самоефективності  
майбутніми фахівцями соціальних служб дозволяє сформувати чіткі 
уявлення щодо самоефективності як такої, зрозуміти можливості й 
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умови її розвитку, прогнозувати успішність і можливість професій-
ного зростання у сфері соціальної роботи.  

Водночас позитивне ставлення фахівця до себе сприятиме акту-
алізації цінностей, спрямованих на розвиток професійних компете-
нтностей, професіоналізму як особистісної властивості, що передба-
чає «інтегрований розвиток до дуже високого рівня складових підс-
труктури психічних властивостей і характеру, досвіду і спрямованос-
ті» [6, с. 60], актуалізацію творчого потенціалу особистості задля до-
сягнення вершин у професійній діяльності (професійного «акме»). 

Зважаючи на вищевикладені визначення, враховуючи особли-
вості самоефективності та базуючись на концептуальних положен-
нях акмеологічного підходу задля досягнення вищої рівня самореа-
лізації фахівця як професіонала (професійного акме), тлумачимо 
самоефективність як упевненість (внутрішні переконання), віру і 
здатність до професійної самореалізації фахівця у сфері соціальних 
служб і надання якісних соціальних послуг різним категоріям насе-
лення, утому числі, вразливим. 

Структура самоефективності фахівця соціальних служб поєднує 
такі складові:  

 гностично-рефлексивну – сукупність знань і вмінь, які за-
безпечують власну пізнавальну діяльність щодо змісту, складових і 
показників самоефективності, розуміння можливостей і умов її роз-
витку та рефлексії професійної діяльності;  

 афективно-ціннісну складову, що передбачає ціннісне став-
лення до самоефективності та її розвитку (ціннісне ставлення до са-
моефективності фахівця соціальної роботи; спрямованість на досяг-
нення успіху у навчально-професійній діяльності; переконання що-
до власної цінності, здатності управління подіями; 

 поведінково-регулятивна складова реалізується у здатності 
до прояву самоефективності у професійній діяльності завдяки впев-
неності у своїй здатності бути успішним у сфері соціальних служб 
(здатність до особистісного зростання; цілеспрямованість; здатність 
до автономії; здатність до управління середовищем; здатність вирі-
шувати складні професійні завдання, надавати соціальні послуги).  

Гностично-рефлексивна складова самоефективності майбутніх 
фахівців соціальних служб містить сукупність знань і вмінь, які за-
безпечують власну пізнавальну діяльність щодо сутності, складових 
і показників самоефективності, уможливлюють розуміння власної 
психіки, психічних станів, що забезпечує основу для того, щоби  ко-
нтролювати власну діяльність та поведінку тощо. 

Самоефективність фахівця у сфері соціальних служб залежить 
від його уміння рефлексувати. Рефлексія спрямована на самопі-
знання, оцінку й аналіз професійного Я особистості, пошук смислу 
та методологічної сутності професійної діяльності у сфері соціаль-
них служб, що сприяють мотивації самоефективності, професійному 
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самовдосконаленню та досягненню високого рівня професіоналізму 
тощо [8, с. 127].  

Специфічність рефлексії майбутніх фахівців соціальних служб 
передбачає ціннісне осмислення особистого професійного досвіду, 
формування професійної спрямованості (потреб, мотивів, світогля-
ду, установок і цілей їхньої життєдіяльності), активізацію креатив-
ного потенціалу, самоефективність фахівця, суб‘єктивну інтерпрета-
цію успіху (невдач), задоволеність досягненнями у професійній дія-
льності, здатність до зміни соціальних ролей, рефлексивна довіра до 
себе як особистості, професіонала, формування цінностей тощо. Це 
спонукає фахівця «постійно змінюватися, самовизначаючись у про-
сторі значущих стосунків та ставленні до часу життя», самостійно 
керувати своєю поведінкою, бути автором власного життєвого прое-
кту, здатним втілити його лише за умови сформованості життєстій-
кості [12].  

Афективно-ціннісна складова самоефективності фахівця со-
ціальних служб складає сукупність цінностей, переконань, мотивів, 
спрямованості, що передбачає критерій: ціннісне ставлення до са-
моефективності та її розвитку. Показниками даної складової є: цін-
нісне ставлення до самоефективності фахівця соціальної роботи; 
спрямованість на досягнення успіху у навчально-професійній діяль-
ності; переконання щодо власної цінності, здатності управління по-
діями. 

Самоефективність окреслює спрямованість особистості у майбу-
тнє, оскільки об‘єктом самосвідомості виступають ті особливості та 
можливості, необхідні для реалізації в майбутніх життєвих і профе-
сійних ситуаціях, в ефективності яких вона впевнена.  

Ставлення до себе (самоставлення), як зазначає С. Пантілєєв 
[11], свідчить про емоційно-оцінну систему, що висвітлює той чи ін-
ший ступінь позитиву (негативу) у ставленні фахівця до самого себе. 
При цьому особливого значення набуває цінність «Я», що зумовлює 
прийняття себе й «…водночас постійне прагнення до розвитку; зда-
тність до довгострокового планування; віра у досягнення власних 
цілей, завдяки зусиллям та наполегливості» [10, с. 183]. 

Крім гностично-рефлексивної та афективно-ціннісної складо-
вих розвитку самоефективності фахівців соціальних служб виокрем-
люємо її поведінково-регулятивну складову, що потребує впевнено-
сті у своїй здатності бути успішним у сфері соціальних служб. Пока-
зниками визначено: здатність до особистісного зростання, автоно-
мії, управління середовищем, цілеспрямованість; а також здатність 
вирішувати складні професійні завдання, надавати якісні соціальні 
послуги. 

Дійсно, лише розвиваючись, фахівець здатний «допомагати ці-
лісно, системно розкрити свою специфічну активність у всіх видах 
взаємодії зі світом (практичного, духовного та ін.). З дорослішанням 
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все більш вагоме місце посідають саморозвиток, самовиховання, са-
моформування і відповідно більшу питому вагу мають внутрішні 
умови, через які, за А. Брушлинським [4, с. 15-17], завжди лише й 
діють зовнішні чинники.  

Складність і проблемність особистісного зростання фахівця у 
сфері соціальних служб надзвичайно важливо зрозуміти і усвідоми-
ти через її високу відповідальність за результати своєї праці. Саме 
реалізація потреби саморозвитку виступає як спосіб вирішення про-
тиріччя між собою бажаним, потрібним у даних умовах, і собою реа-
льним. Вона активізує самотворення людини» [14] як фахівця, про-
фесіонала задля досягнення згоди з собою і самоефективності у 
сфері соціальних служб. Водночас цей процес складає онтологічну 
категорію, у контексті якої усвідомлюються альтернативи та перспе-
ктиви збереження і розвитку буття людини як вищої істоти.  

Умовою чи принципом самотворення неодмінно виступає духо-
вність як основа для сходження особистості до найвищих ціннісних 
інстанцій [3, с. 40]. Тому особливо важливим для досягнення само-
ефективності розуміти потребу особистісного зростання. При цьому 
здатність до «самостійного й незалежного від безпосередніх зовні-
шніх чинників уможливлює становлення власної позиції і поведін-
ки, здійснення свідомого вибору, проектування майбутнього на ос-
нові рефлексії власних потреб, мотивів і цінностей» [7, с. 9] і формує 
здатність до автономної діяльності фахівця.  

Це дозволяє фахівцю забезпечувати захист та піклуватись сто-
совно прав і потреб різних категорій населення, бути здатним вико-
ристовувати технології, вміння і навики функціонування в соціально 
гетерогенних групах, сприяти досягненню самоефективності у про-
фесійній діяльності, вирішуючи складні життєві ситуації клієнтів і 
забезпечуючи успішну взаємодію, співробітництво та вирішення 
проблем у сфері соціальних служб. 

Висновки і перспективи подальших дослідження. Отже, 
виходячи із положень акмеологічного підходу, визначено самоефе-
ктивність майбутнього фахівця соціальних служб як упевненість у 
собі (внутрішні переконання), віру і здатність до майбутньої профе-
сійної діяльності у сфері соціальних служб через надання якісних 
соціальних послуг різним категоріям населення, утому числі, враз-
ливим і, як наслідок, досягнення вищої рівня самореалізації фахівця 
як професіонала (професійного «акме»). 

У структурі самоефективності майбутніх фахівців соціальних 
служб викоремлено змістові складові, що забезпечують її розвиток: 
гностично-рефлексивну (критерій: обізнаність щодо сутності само-
ефективності, шляхів її розвитку та ролі у майбутній професійній ді-
яльності, показники: рефлексивність; чіткі уявлення щодо самоефе-
ктивності та її ролі у діяльності соціального працівника; знання 
складових і показників самоефективності; розуміння можливостей і 
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умов розвитку самоефективності), афективно-ціннісну (критерій: 
ціннісне ставлення до самоефективності фахівця соціальної роботи 
та її розвитку, показники: ціннісне ставлення до самоефективності 
фахівця соціальної роботи; спрямованість на досягнення успіху у 
навчально-професійній діяльності; переконання щодо власної цін-
ності), поведінково-діяльнісну (критерій: здатність до проявів само-
ефективності у професійній діяльності; показники: здатність до ав-
тономії, управління подіями й середовищем; особистісного зростан-
ня; цілеспрямованість) тощо. 

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. У 
перспективі уявляється доцільним емпірично дослідити рівні та 
особливості розвитку самоефективності майбутніх фахівців соціаль-
них служб за визначеним нами складовими, критеріями, показни-
ками. На наступному етапі йдеться про розроблення та апробацію 
програми розвитку самоефективності майбутніх фахівців соціальних 
служб у процесі їхньої професійної підготовки з урахуванням ре-
зультатів теоретичного аналізу та емпіричного дослідження особли-
востей розвитку самоефективності тощо.  
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N. V. Onoprienko-Kapustina 
CONTENT AND COMPONENTS OF DEVELOPMENT OF  
SELF-EFFICIENCY OF SOCIAL SERVICES’ FUTURE SPECIALISTS 

The article revealed the self-efficacy and its development problem based on the 
acmeological approach as a vague condition for future specialists to achieve success in 
professional activities, their achievement of professional "acme." We considered the 
self-efficacy of the social services specialist as confidence (inner convictions), faith, and 
ability to professional self-realization, and provision of quality social services to various 
categories of the population, including the vulnerable. The research presented the 
structure of self-efficacy of the social services specialist, in which we singled out the fol-
lowing: 

1) gnostic-reflexive (a set of knowledge and skills that provide their cognitive ac-
tivity on the content and indicators of self-efficacy, understanding the possibilities and 
conditions of its development and reflection of professional activity); 

2) affective-value (value attitude to self-efficacy and its development); 
3) behavioural-regulatory (ability to show self-efficacy in educational and profes-

sional activities) components. We outlined the expediency of empirical research of self-
efficacy on specific components for the programme elaboration of its progress in the 
professional training course for the future social services specialists. 

Keywords: self-efficacy; components, criteria and indicators of self-efficacy; 
future specialists of social services. 

 
Оноприенко-Капустина Н.В. 
СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЯ  
САМОЭФФЕКТИВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

Раскрыта проблема самоэффективности и ее развития на основе акмеологи-
ческого подхода как важного условия достижения будущими специалистами 
успеха в профессиональной деятельности, достижения ими профессионального 
«акме». Определена самоэффективность специалиста в сфере социальных служб 
как уверенность (внутренние убеждения), вера и способность к профессиональ-
ной самореализации и предоставления качественных социальных услуг различ-
ным категориям населения, в том числе, уязвимым.Представлена структура са-
моэффективности специалиста социальных служб, в которой выделены: 1) гно-
стично-рефлексивная (совокупность знаний и умений, которые обеспечивают 
собственную познавательную деятельность по содержанию и показателям са-
моэффективности, понимание возможностей и условий ее развития и рефлексии 
профессиональной деятельности); 2) аффективно-ценностная (ценностное от-
ношение к самоэффективности и ее развитию) 3) поведенчески-регулятивную 
(способность к проявлению самоэффективности в учебно-профессиональной де-
ятельности) составляющие. Определена целесообразность эмпирического иссле-
дования самоэффективности по определенным составляющим с целью разра-
ботки программы ее развития в процессе профессиональной подготовки буду-
щих специалистов социальных служб. 

Ключевые слова: самоэффективность; составляющие, критерии и по-
казатели самоэффективности; будущие специалисты социальных служб 

 


