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ФАХІВЦЯ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЯК ПРОФЕСІОНАЛА
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У статті висвітлено особливості cамоефективності фахівця з соціальної роботи як професіонала на різних 
стадіях професійного становлення. Наведено результати емпіричного дослідження видів і рівнів само-
ефективності, зокрема виявлено недостатній рівень самоефективності у більшої частини досліджуваних 
фахівців з соціальної роботи. Висвітлено особливості самоефективності фахівців з соціальної роботи за-
лежно від статі, стадій професійного становлення, стажу у професійній діяльності. За результатами дис-
персійного аналізу виявлено, що показник самоефективності, у цілому, зростає у працівників чоловічої 
і жіночої статі упродовж становлення особистості фахівця на різних стадіях («самовизначення в якості 
фахівця»; «стадія самопроектування (життєконструювання) професійного шляху»; «саморегуляції у про-
фесійній діяльності»; «саморозвитку, самоствердження та самовдосконалення у професійній діяльності»; 
«самореалізація фахівця як професіонала, досягнення «акме»; «рефлексія професійного досвіду та само-
творення смислу подальшого життєвого шляху»). Зокрема у працівників жіночої статі до стадії саморе-
алізації зростає, а потім знижується. 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.
Ключові слова: самоефективність, фахівець з соціальної роботи; стадії професійного становлення; соці-
альна робота.

Постановка проблеми. Становлення осо-
бистості фахівця з соціальної роботи як 

професіонала сьогодні – це, перш за все, процес 
повноцінного та відповідального творення влас-
ного життєвого шляху. Виклики сьогодення зу-
мовлюють активізацію діяльності навчальних за-
кладів, організацій і соціальних служб соціальної 
сфери щодо становлення особистості фахівців 
з соціальної роботи, які б відзначалися чітко ви-
раженою професійною спрямованістю, високим 
інтелектуальним рівнем, творчістю, здатністю 
до постійного розвитку, вдосконалення, аналізу 
проблем вразливих категорій населення, пла-
нування роботи як соціальних працівників, так 
і соціальної служби загалом, відданістю загаль-
нолюдським і національним ідеям. Фахівець як 
суб’єкт реалізації соціальної роботи володіє про-
фесійною компетентністю, забезпечує досягнен-
ня взаємоузгоджених дій в соціумі, організацію 
й управління спільної праці людей. Також він 
має бути конкурентоспроможним на сучасному 
ринку праці, успішно вирішувати соціальні проб-
леми, спираючись на професійну майстерність 
й співробітництво з різними категоріями насе-
лення, прагнути досягнути цілісного розвитку 
особистості та діяльності, набути професіоналіз-
му [1, с. 18-23], високого рівня самоефективнос-
ті, що передбачає впевненість у власних силах, 
відсутність тиску стресової ситуації, самоповагу, 
використання конструктивних стратегій при зі-
ткненні з важкими життєвими ситуаціями у про-
фесійній діяльності та соціальній взаємодії [3]. 

Тому особливо актуальним нині в умовах змін 
в усіх сферах життєдіяльності людини загалом 
і у сфері соціальної роботи виступають рішу-
чість, самостійність, впевненість у собі, майстер-

ність у досягненні поставлених цілей, мобіль-
ність, уміння ефективно використовувати власні 
пізнавальні психічні процеси, які у сукупності 
формують феномен самоефективності особистос-
ті фахівця. Поняття «самоефективність» харак-
теризує особистість як успішну, цілеспрямова-
ну, здатну адекватно оцінювати власні здібності 
і максимально їх використовувати. Як зазначив 
А. Бандура, навіть якщо людині властиві скром-
ні здібності, майстерне їх використання забез-
печить досягнення найвищих результатів [19]. 
Отже, актуальність проблематики вивчення са-
моефективності особистості фахівців з соціальної 
роботи зумовлено об’єктивною потребою їх по-
глибленого дослідження як індикатора його про-
фесійного становлення як професіонала.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Вагомий внесок у дослідження проблеми само-
ефективності фахівця в умовах навчального за-
кладу зробив М. Гайдар [5], досліджуючи само-
ефективність студентів в умовах навчального 
закладу як особистісну якість, комплекс уявлень 
студента про наявність у себе професійно важли-
вих якостей (професійна самосвідомість) та його 
впевненості у можливості скористатися ними 
таким чином, щоб досягти позитивного ефек-
ту при рішенні намічених цілей та завдань; як 
віру у власні здібності, що впливає на мотивацію 
до навчання, наполегливість, цілеспрямованість 
студентів тощо. Автор характеризує самоефек-
тивність як інтегративне багатомірне психоло-
гічне утворення з властивим ситуаційно-специ-
фічним характером, що може бути діяльнісною, 
комунікативною, особистісною [18].

Розроблено концепцію самоефективності, що 
поєднує вміння людей усвідомлювати власні здіб-
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ності, моделювати поведінку, що відповідає ситу-
ації чи задачі [17]. Особистість упродовж життя 
розвиває і формує відчуття самоефективності, що 
дозволяє їй змінюватися згідно власного бачен-
ня самої себе, адаптуватись, вдосконалюватись, 
розвиватись і функціонувати у суспільстві. Крім 
того, самоефективність впливає продуктивність 
і якість нашого життя, а саме: процес оцінювання 
людиною власної ефективності, розширення чи 
обмеження можливостей вибору діяльності; зу-
силля, які варто прикласти з метою подолання 
проблем і перешкод; наполегливість і цілеспря-
мованість у вирішенні завдань Науковцями до-
сліджувалися окремі аспекти академічної само- 
ефективності (Е. Ленц, Л. Шортрідж-Баггетт) 
[24], В. Лук’яненко [13]; вплив самоефективнос-
ті на адаптацію студентів (Д. Мірзаянова) [10]. 
Вітчизняні науковці вивчали самоефективність 
через призму категорій: самоконтроль, самовиз-
начення, компетентність, здібності, тобто дослід-
ники становлення і зрілість особистості фахівця 
пояснювали готовністю здійснювати свідомий ви-
бір (О. Брушлинський [4], Т. Титаренко [16] та ін.). 
Значний доробок у вивчення феномену «само-
ефективність» зробив засновник соціально-когні-
тивного напряму досліджень у психології А. Бан-
дура, стверджуючи, що «самоефективність – це 
усвідомлена здатність людини протистояти 
складним ситуаціям та впливати на ефектив-
ність діяльності і функціонування особистості 
в цілому» [19]. Автор зазначав, що люди, які, 
незважаючи на вік (дорослі та діти) володіють 
відчуттям самоефективності, більш завзяті, а та-
кож менш тривожні і рідко піддаються впливу 
депресії. Окрім того, науковець звертав увагу на 
те, що людям властиві різні когнітивні здібнос-
ті, які, можливо і визначатимуть розвиток само- 
ефективності, зокрема саме когнітивна її скла-
дова визначатиме когнітивний стиль, тобто най-
більш характерну поведінку у всіх сферах життє-
діяльності особистості фахівця (сім’я, професійна 
діяльність, міжособистісні відносини тощо). 

У працях науковців висвітлені результати на-
укових розвідок щодо вікових і гендерних осо-
бливостей самоефективності, її ролі у процесі 
регуляції поведінки (А. Бояринцева [3], С. Занюк 
[6], Д. Шапошник [18] та ін.), організаційно-психо-
логічні аспекти діяльності фахівців (В. Балахтар 
[2], О. Бондарчук [21], Л. Карамушка [7], В. Кало-
шин [8], С. Макаренко [11] та ін.) тощо. Зарубіжні 
науковці пояснюють самоефективність як оцін-
ку людиною своєї здатності до здійснення будь-
яких дій у певних умовах (Р. Harris, К. Moran, 
S. Moran [21], E. Schein [22], M. Sherer, J. Maddux, 
B. Mercandante, S. Prentice-Dunn, B. Jacobs, 
R. Rogers [23]. Т. Urdan, F. Pajares [25] та ін.).

На думку Л. Орбан-Лембрик, досліджуючи 
самоефективність, варто враховувати специфі-
ку професійної діяльності і визначати її опти-
мальний рівень [14] як когнітивного механізму, 
що передбачає усвідомлення й оцінку особис-
тісних можливостей фахівця, їхню реалізацію 
у певних діях, вчинках тощо. Крім того, актуаль-
ність дослідження самоефективності зумовлена 
і прикладними завданнями, які ставить держа-
ва перед сферою соціальної роботи: розробити 
і впровадити в практику програми надання різ-
номанітних послуг, в тому числі і психологічних: 

адаптації в критичних ситуаціях, саморозвитку 
і самореалізації клієнтів різного віку, психоло-
гічний супровід клієнтів (людей, що потрапили 
в складні життєві обставини, осіб похилого віку, 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, переселенців та ін.). Нині особливої 
популярності набула ідея «управління думками» 
(позитивна психологія, психологія успіху, ауто-
тренінг, щастя та ін.). При цьому, як зазначає 
В. Калошин, є продуктом свідомості особистості, 
що уможливлює процес запам’ятовування, ана-
лізу, моделювання ситуацій, асоціацію моделей 
з реальністю [8]. 

Водночас, самоефективність як необхідна 
складова становлення особистості фахівця з со-
ціальної роботи, його професійного зростання не 
виступала предметом спеціального дослідження.

Мета статті – висвітлити результати емпі-
ричного дослідження самоефективності особис-
тості фахівця з соціальної роботи як індикатора 
його становлення в якості професіонала.

Методика та організація дослідження. У до-
слідженні взяли участь 625 фахівців з соціальної 
роботи з різних регіонів України на різних стаді-
ях професійного становлення:

1) самовизначення в якості майбутнього фа-
хівця – студенти віком до 23 років (31,0%);

2) самопроектування (життєконструювання) 
майбутнього професійного шляху – молоді фа-
хівці віком до 30 років (15,0%);

3) саморегуляція у професійній діяльності – 
фахівці віком від 30 до 40 років (16,3%);

4) самоствердження та самовдосконален-
ня у професійній діяльності – фахівці віком від 
40 до 50 років (11,2%);

5) самореалізація фахівця як професіона-
ла, досягнення «акме» – фахівці віком від 50 до 
60 років (14,7%);

6) рефлексія професійного досвіду і самотво-
рення смислу подальшого життєвого шляху – 
фахівці віком від 60 років і більше (11,7%).

З них було виокремлено групи:
1) за статтю: жінки (76,2%) і чоловіки (23,8%);
2) за місцем проживання: місто (75,7%) і село 

(24,3%);
3) стажем роботи: не має – 26,2%, до 1 року – 

8,0%, від 1 до 5 років – 10,9%, від 5 до 10 років – 
9,6%, понад 10 років – 45,3%.

Під час дослідження використовувались такі 
методи: аналіз науково-методичної літерату-
ри у галузі освіти та соціальної роботи, мето-
дика діагностики самоефективності М. Шерера 
та Дж. Меддукса (в модифікації А. Бояринцевої) 
(Бояринцева, 1995). Статистична обробка даних 
і графічна презентація результатів здійснюва-
лася за допомогою пакета статистичних програм 
SPSS (версія 23.0).

Виклад основного матеріалу Розвиток само-
ефективності особистості фахівця з соціальної 
роботи на різних стадіях професійного станов-
лення є складним і тривалим процесом форму-
вання оцінки власної ефективності у професійній 
діяльності, почуття власної професійної компе-
тентності, форми поведінки, афективної сфери 
тощо. Окрім того, формуванню самоефективнос-
ті особистості передує формування когнітивних 
вмінь будувати свою поведінку, набувати опосе-
редкований досвід, здійснювати вербальне само-
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навіювання і переконання, вміти пластично вхо-
дити у стан фізичного та емоційного підйому, що 
забезпечуватиме успіх [9].

На думку В. Москаленко [12], С. Занюк [6], чим 
особистість є більш впевненою у собі, у власних 
здібностях і можливостях, тим наполегливішою 
вона буде у професійній діяльності, тим більше 
буде докладати зусиль вирішення поставлених 
завдань, ніж той фахівець, котрий є невпевненою 
особистістю, сумнівається у власних силах тощо. 
Ми притримуємося думки науковців, що впевне-
ний фахівець готовий до кардинального вирішення 
проблем, кризових ситуацій, здатний вдосконалю-
вати власний досвід, компетентність, самооцінку 
власної ефективності, прагнути до самореалізації, 
саморозкриття у професійній діяльності, самотво-
рення, що породжує нові знання про власні мож-
ливості щодо професійної самореалізації [2].

Серед чинників, які впливають на самоефек-
тивність особистості, її почуття власної компе-
тентності варто назвати наступні [6; 15]: наявність 
рольового репертуару навичок поведінки, ефек-
тивність і продуктивність виконаних раніше за-
вдань, тобто досвід успіху й невдач; споглядаць-
кий досвід, здобутий в результаті спостереження 
за іншими працівниками; вербальні (словесні) 
переконання; фізично-психологічно-афективний 
стан (емоції страху, хвилювання, тривожність, 
спокій впливають на оцінку особистістю власних 
здібностей). Таким чином, здійснюючи цілеспря-
мований вплив на описані чинники можна впли-
вати на рівень самоефективності фахівців й від-
повідно мотивувати їх до діяльності.

З метою визначення рівня самоефективнос-
ті на різних стадіях професійного становлення 
було проведено дослідження серед фахівців з со-
ціальної роботи. Перший етап емпіричного до-
слідження передбачав визначення особливостей 
самоефективності фахівців з соціальної роботи, 
її видів (табл. 1).

Таблиця 1
Особливості самоефективності фахівців  

із соціальної роботи 
Види 

самоефективності 
фахівців

Бали, 
у середньому

Стандартне 
відхилення

діяльнісна 6,47 1,089
соціальна 5,74 0,921
загальна 6,28 0,913

Як видно з таблиці 1, наведені дані демон-
струють дещо вищий рівень діяльнісної само-
ефективності фахівців з соціальної роботи, по-
рівняно зі соціальною (6,47 і 5,74 у середньому) 
(р < 0,01). 

Варто звернути увагу, що фахівці з соціальної 
роботи виявили не надто високі показники щодо 
самооцінки власної самоефективності, порівнюю-
чи з дослідженням О. Бондарчук, яка досліджу-
вала керівників освітніх організацій. У серед-
ньому самооцінка самоефективності керівників 
освітніх організацій складала 7,7 балів (р < 0,01), 
а фахівці з соціальної роботи виявили показник 
самоефективності у середньому 6,28 балів. 

На другому етапі нашого дослідження нами 
були виявлені рівні здатності до самоефектив-
ності у фахівців з соціальної роботи.

Таблиця 2
Рівні самоефективності фахівців  

із соціальної роботи 

Види 
самоефективності

Рівні самоефективності 
(кількість досліджуваних у %)
низький середній високий

діяльнісна 22,9 56,9 20,2
соціальна 28,2 24,1 45,7
загальна 40,4 29,1 30,5

Як видно з даних таблиці 2, для фахівців най-
більш характерний середній рівень діяльнісної 
самоефективності (56,9%), високий – соціальної 
самоефективності (45,7%) p ≤ 0,01. Щодо загаль-
ної самоефективності, то лише третя частина 
досліджуваних виявила високий рівень (30,5%), 
іншим працівникам, а це майже 70% реципієн-
тів, властивий низький і середній рівень. Отри-
мані результати свідчать про незбалансованість 
позитивного і негативного оцінювання власних 
здібностей і можливостей фахівцями, а в майже 
половини досліджуваних і дещо занижену само-
оцінку (40,4%), невпевненість, сумніви, а інколи 
й байдужість щодо здатності досягти успіху, 
кар’єрного росту, неспроможність самостійно ви-
рішувати проблеми. При цьому варто врахову-
вати високий показник соціальної ефективності, 
що демонструє їхню адаптивність і конструктив-
ність щодо соціальної компетентності, комуніка-
бельність, відкритість, здатність встановлювати 
контакти, надавати допомогу людям. Але супер-
ечність, яка виникає між внутрішньою і зовніш-
ньою мотивацією фахівців, зумовлює нездатність 
і невміння планувати, коригувати, прогнозува-
ти власну діяльність. Такі фахівці, здебільшого 
спрямовані на процес виконання, а не на продук-
тивний результат роботи. Занижена самооцінка 
щодо власної професійної компетентності ви-
кликає байдужість стосовно власного розвитку, 
зростання і становлення.

На третьому етапі емпіричного дослідження 
констатовано особливості самоефективності фа-
хівців з соціальної роботи залежно від статі, ста-
дій професійного становлення, стажу професій-
ної діяльності тощо.

Так, результати дисперсійного аналізу до-
зволили виявити особливості самоефективності 
фахівців з соціальної роботи залежно від статі 
і стадій професійного становлення (рис. 1).

Як видно з рисунку 1, упродовж становлення 
особистості фахівця самоефективність зростає 
у фахівців жіночої статі до стадії самореаліза-
ції, а потім знижується (р < 0,01). Щодо фахівців 
чоловічої статі, то показник самоефективності 
зростає упродовж навчання до початку трудо-
вої діяльності, до стадії самопроектування і зни-
жується упродовж наступних стадій, починаючи 
зростати зі стадії самоствердження та самовдос-
коналення у професійній діяльності (р < 0,01). 
Це, ймовірно, можна пояснити, на нашу думку, 
не характерним для чоловіків видом діяльності.

Аналогічні показники дисперсійного аналізу 
отримані і для діяльнісної та соціальної само-
ефективності фахівців чоловічої і жіночої статі, 
що свідчить про гостру потребу розвитку само-
ефективності, здатності критично мислити, вста-
новлювати контакти і взаємодіяти, бути кому-
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нікабельними, творчими особистостями, вміти 
самостійно здобувати інформацію й аналізувати 
її, а не лише накопичувати знання і вміння, роз-
вивати творчі здібності, навики міжособистісної 
взаємодії тощо.

За результатами дисперсійного аналізу ви-
явлено особливості самоефективності фахівців 
з соціальної роботи залежно від стажу роботи 
(рис. 2).

З рис. 2 випливає, що зі збільшенням стажу 
у фахівців у сфері соціальної роботи їх само-
ефективність у цілому зростає у працівників 
жіночої статі (р < 0,01). Щодо чоловіків, то са-
моефективність у них зростає при умові, коли 
вони відпрацюють хоча б 5 років у сфері со-
ціальної роботи. Це, знову ж таки, можна по-
яснити нетрадиційним для чоловіків видом ді-
яльності.

Висновки. Результати емпіричного дослід-
ження самоефективності особистості фахівця 
з соціальної роботи як індикатора його станов-
лення в якості професіонала дозволили конста-

тувати недостатній рівень самоефективності 
у більшої частини досліджуваних фахівців. 

Виявлено особливості самоефективності фа-
хівців з соціальної роботи залежно від статі, ста-
дій професійного становлення, стажу у профе-
сійній діяльності. 

За результатами дисперсійного аналізу кон-
статовано, що упродовж становлення особистості 
фахівця самоефективність зростає у працівників 
жіночої статі до стадії самореалізації, а потім зни-
жується. Щодо фахівців чоловічої статі, то показ-
ник самоефективності у цілому зростає (р < 0,01). 

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 
передбачають визначення психологічних умов 
та обґрунтування й розробку програми розвитку са-
моефективності як індикатора становлення особис-
тості фахівця з соціальної роботи як професіонала.

Рис. 1. Особливості показника загальної самоефективності фахівців соціальної роботи  
залежно від стадій професійного становлення, де:

1 – стадія самовизначення в якості фахівця; 2 – стадія самопроектування (життєконструювання) професійного шляху; 3 – саморе-
гуляція у професійній діяльності; 4 – самоствердження та самовдосконалення у професійній діяльності; 5 – самореалізація фахівця 
як професіонала, досягнення «акме»; 6 – рефлексія професійного досвіду і самотворення смислу подальшого життєвого шляху 

Рис. 2. Особливості показника самоефективності фахівців соціальної роботи  
залежно від стажу у професійній діяльності
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САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ИНДИКАТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ КАК ПРОФЕССИОНАЛА

Аннотация
Исследованы особенности cамоефективности специалиста по социальной работе как профессионала на 
разных стадиях профессионального становления. Показаны результаты эмпирического исследования 
видов и уровней самоэффективности, в частности обнаружено недостаточный уровень самоэффектив-
ности в большей части исследуемых специалистов по социальной работе. Освещены особенности само-
эффективности специалистов по социальной работе в зависимости от пола, стадий профессионального 
становления, стажа в профессиональной деятельности. По результатам дисперсионного анализа вы-
явлено, что показатель самоэффективности, в целом, возрастает у работников мужского и женского 
пола в течение становления личности специалиста на различных стадиях («самоопределение в каче-
стве специалиста», «стадия самопроектирования (жизнеконструирования) профессионального пути», 
«саморегуляции в профессиональной деятельности», «саморазвития, самоутверждения и самосовер-
шенствования в профессиональной деятельности», «самореализация специалиста как профессиона-
ла, достижения «акме», «рефлексия профессионального опыта и самосозидание смысла дальнейшего 
жизненного пути»). В частности у работников женского пола до стадии самореализации возрастает,  
а затем снижается.
Ключевые слова: самоэффективность, специалист по социальной работе, стадии профессионального 
становления, социальная работа.
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SELF-EFFICIENCY AS AN INDICATOR OF THE DEVELOPMENT  
OF A PERSONALITY OF SOCIAL WORK SPECIALIST AS A PROFESSIONAL

Summary
The article highlights the features of the self-efficacy of a Social Work specialist as a professional at 
various stages of professional development. The results of the empirical research of types and levels of 
self-efficacy are presented, in particular, the inadequate level of self-efficacy in the majority of investi-
gated Social Work specialists is revealed. The features of self-efficacy of social work specialists, depending 
on sex, stages of professional development, professional experience, are highlighted. According to the 
results of the dispersion analysis, it was found that the indicator of self-efficacy, in general, increases in 
male and female workers during the formation of a person of a specialist at various stages ("self-determi-
nation as a specialist"; "the stage of self-design (life-design) of the professional way"; "self-regulation in 
professional activity" "Self-development, self-affirmation and self-improvement in professional activity," 
self-realization of a specialist as a professional, achievement of "acme", "reflection of professional experi-
ence and self-expression of meaning of further way of life"). In particular, women workers to the stage of 
self-improvement increases, and then decreases. It has been revealed that with increasing the length of 
work of Social Work specialists, the self-efficacy increases in female employees, and for men as a whole it 
increases also, but with the condition of acquiring a seniority of five years.
Keywords: self-efficacy, social work specialist, stages of professional development, social work.


