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Abstract. The article analyzes the content and structural features of the
discourse of students’ self-eﬃcacy development and outlines its resource
potential in the value-motivational self-regulation of the professionalization process. The study uses the Self-eﬃcacy Scale (Schwarzer &
Jerusalem, 1995; adaptation — Haletska, 2003) and the author’s questionnaire «Student self-eﬃcacy proﬁle» (Muzyka, 2018). On the basis
of discourse analysis of students’ statements, ﬁve topics of self-eﬃcacy
development were distinguished: goals and motives, abilities, reﬂection,
resilience to failures, self-development. It was found that there is a direct
relationship between self-eﬃcacy and experience of achievement.
Factor-semantic analysis of the results of the survey conﬁrmed the existence of structural and substantive diﬀerences in the semantic space of
self-eﬃcacy of students who have achievements and those who do not.
The ﬁrst group is characterized by greater diﬀerentiation of the factor
structure, which is an indicator of semantic ﬂexibility and higher resource
potential for self-eﬃcacy development. The semantics of educational and
professional activity of students without achievements mainly reﬂects their
orientation to the requirements of the educational environment with a minimum of their own activity.
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The results of factor-semantic analysis of a survey of students with experience of achievement were used to clarify the names of the scales and
the content of the statements that ﬁll them, and allowed to distinguish another scale. Thus, we have developed the questionnaire «Proﬁle of students’ professional self-eﬃcacy», which consists of the following scales: «leadership, goals and motives of professional activity», «ability and conﬁdence», «reﬂection and personal standards», «resilience to
failure, overcoming and will», «self-education and self-development» and
«value experience».The еmpirical results of the study allow to identify the
factors of development of self-eﬃcacy as a personal resource of professionalization: 1) deﬁning the far and near goals related to mastering the
profession; 2) leadership development based on subject activity and selfdevelopment of abilities; 3) development of will in overcoming diﬃculties;
4) development of reﬂection of achievements and ﬁxation of personal value
experience.
The results of the research can be used by teachers and psychologists to
diagnose the individual structure of students’ self-eﬃcacy and to develop
programs of individual counseling and group trainings on this basis.
Keywords: educational and professional activity; professionalization; selfeﬃcacy; student age; values; value experience; value consciousness

Анотацiя. У статтi проаналiзовано змiстовi та структурнi особливостi дискурсу розвитку самоефективностi студентiв та окреслено його ресурсний потенцiал у цiннiсно-мотивацiйнiй саморегуляцiї процесу професiоналiзацiї. У дослiдженнi використано методику «Шкала
самоефективностi» (Schwarzer & Jerusalem, 1995; адаптацiя — Галецька, 2003) та авторський опитувальник «Профiль самоефективностi
студентiв» (Музика, 2018). На основi дискурс-аналiзу висловлювань
студентiв виокремлено п’ять тем розвитку самоефективностi: цiлi та
мотиви, здiбностi, рефлексiя, стiйкiсть до невдач, саморозвиток. Встановлено, що iснує пряма залежнiсть мiж показниками самоефективностi i досвiдом досягнень.
Факторно-семантичний аналiз результатiв опитування пiдтвердив
iснування структурних i змiстових вiдмiнностей у семантичному просторi самоефективностi студентiв, якi мають значущi досягнення на
етапi пiдготовки до майбутньої професiйної дiяльностi, i тих, якi не мають. Для перших характерна бiльш виражена диференцiацiя факторної структури, що є показником семантичної гнучкостi i вищого ресурсного потенцiалу розвитку самоефективностi. У семантицi навчальнопрофесiйної дiяльностi студентiв без досягнень переважно вiдображено їхню орiєнтацiю на основнi вимоги освiтнього середовища за мiнiмуму власної активностi.
Результати факторно-семантичного аналiзу опитування студентiв iз
досвiдом досягнень були використанi для уточнення назв шкал i змiсту
тверджень, що їх наповнюють, та дозволили виокремити ще одну наскрiзну шкалу. Таким чином, розроблений нами опитувальник «Профiль професiйної самоефективностi студентiв» складається з таких
шкал: «лiдерство, цiлi та мотиви професiйної дiяльностi», «здiбностi
й упевненiсть», «рефлексiя й особистi стандарти», «стiйкiсть до невдач, долання i воля», «самоосвiта i саморозвиток» та «цiннiсний досвiд».
Результати дослiдження можуть використовуватися викладачами
i психологами з метою дiагностування iндивiдуальної структури самоефективностi студентiв i розроблення, на цiй основi, програм iндивiдуальних консультацiй та групових тренiнгiв для її розвитку.
Ключовi слова: навчально-професiйна дiяльнiсть; професiоналiзацiя;
самоефективнiсть; студентський вiк; цiнностi; цiннiсний досвiд; цiннiсна свiдомiсть

Психосемантичнi основи професiйної самоефективностi студентiв

101

Вступ
Самоефективнiсть як важливий особистiсний феномен, що характеризує впевненiсть людини у спроможностi контролювати подiї власного
життя та досягати поставлених цiлей, базується на персональному цiннiсному досвiдi й сформованих на його основi механiзмах внутрiшньої мотивацiї. У цьому аспектi самоефективнiсть є вагомим чинником первинної
професiоналiзацiї, успiшнiсть якої обумовлюється як умовами навчання
професiї, так i внутрiшнiми психологiчними особливостями майбутнiх фахiвцiв. Серед останнiх значущими є суб’єктивнi уявлення студентiв про
розвиток самоефективностi, оскiльки вони вiдображають самосприймання
й самооцiнку актуальних i потенцiйних можливостей, ресурсiв, напрямкiв
i перспектив особистiсного зростання, визначають мотивацiю й професiйну
спрямованiсть у конкретних соцiальних умовах.
За А. Бандурою, автором концепцiї самоефективностi, (саме вiн увiв
поняття «self-eﬃcacy» у науковий обiг), самоефективностi належить провiдна роль у дiяльностi людини та самомотивацiї [13]. Високий рiвень самоефективностi, з одного боку, сприяє розвитку мотивацiї досягнень áктором
i самоповаги, а з iншого, завдяки формуванню переконань людини у власнiй ефективностi, визначає спосiб її дiй, рiвень докладених зусиль, стiйкiсть перед викликами та готовнiсть долати перешкоди для досягнення
мети.
Упродовж останнiх рокiв активно ведуться дослiдження професiйної
самоефективностi у зв’язку з розвитком професiйної самосвiдомостi [3];
професiйним самоздiйсненням особистостi [5]; пошуком її мотивацiйних детермiнант [6]; розвитком самоефективностi на рiзних стадiях професiйного
становлення фахiвця [1]; вивченням особистiсно-цiннiсних чинникiв розвитку самоефективностi студентiв [8] тощо.
У результатi цiлої низки наукових пошукiв зарубiжнi дослiдники виявили сталi взаємозв’язки мiж феноменом самоефективностi та, зокрема:
з впевненiстю у собi та самооцiнкою [16]; з впливом сумлiнностi, академiчної самоефективностi та самооцiнки у контекстi академiчної прокрастинацiйної поведiнки студентiв [14]; з функцiонуванням самоефективностi та
самооцiнки як буферiв негативного впливу зростаючого навантаження на
вигорання [17]; з посередницькою роллю самооцiнки та самоефективностi у зв’язку з розвитком професiйної самосвiдомостi [3]; з професiйним
самоздiйсненням особистостi [5]; з пошуком її мотивацiйних детермiнант
[6]; з розвитком самоефективностi на рiзних стадiях професiйного становлення фахiвця [1]; з вивченням особистiсно-цiннiсних чинникiв розвитку
самоефективностi студентiв [8]; з соцiальною пiдтримкою та суб’єктивним
благополуччям студентiв [19]; з можливостями прогнозування академiчних
досягнень студентiв на основi аналiзу їхньої самоефективностi [15] тощо.
Деякi узагальненi результати наукового дискурсу дають пiдстави робити висновок про те, що розвиток самоефективностi зумовлюється iнтерта iнтраособистiсними чинниками, якi в реальностi навчально-професiйної
пiдготовки майбутнiх фахiвцiв постiйно взаємодiють мiж собою. У контекстi нашого дослiдження до перших можна вiднести видимi результати
навчально-професiйної дiяльностi iнших студентiв, зокрема, приписанi їм
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цiлi та мотиви, причини успiхiв та невдач тощо. Варто зазначити, що залежно вiд комунiкабельностi, розвитку рефлексiї та її орiєнтованостi на
професiйнi аспекти дiяльностi, наявностi певних iнтерпретацiйних категорiй, обсяг i якiсть цiєї iнформацiї можуть суттєво вiдрiзнятися для кожного
окремого студента й, вiдповiдно, по-рiзному впливати на рiвень його самоефективностi.
У контекстi нашого викладу варто пiдкреслити, що iнтраособистiснi
чинники розвитку самоефективностi великою мiрою залежать вiд власного досвiду навчально-професiйної дiяльностi, а також його суб’єктивної
iнтерпретацiї. Зрозумiло, що у тих чи у тих студентiв вони рiзниться за багатьма параметрами, найсуттєвiшими з яких, на нашу думку, є самоповага,
усвiдомлення можливостi розвитку власних здiбностей та власнi стандарти
дiяльностi. Низький рiвень показникiв кожного з цих параметрiв впливає
на рiвень домагань i веде до зниження рiвня самоефективностi, орiєнтуючи студентiв на уникнення невдач замiсть орiєнтацiї на досягнення. У цих
випадках студенти не ставлять перед собою цiлей високого рiвня складностi i не докладають значних зусиль для їх досягнення. Завищений рiвень,
навпаки, веде до невдач i фрустрацiйних переживань. В обох випадках наявний потенцiал розвитку професiйної самоефективностi студентiв та можливостi його зростання залишаються нереалiзованими. А це у свою чергу
послаблює соцiальну орiєнтованiсть їх дiй (дiяльностi).
Здiйсненi нами теоретичнi та емпiричнi дослiдження уможливлюють
припущення, що умовою оптимiзацiї взаємодiї перерахованих вище iнтерта iнтраiндивiдних чинникiв розвитку професiйної самоефективностi в освiтньому середовищi є створення спецiального, максимально орiєнтованого на iндивiдуально-особистiснi характеристики студентiв, рефлексивного простору [7; 11; 12]. Такий простiр має бути наповнений категорiями
аналiзу певних структурних одиниць навчального процесу у закладi вищої освiти (в тому числi й в умовах актуальної для сьогодення дистанцiйної освiти), семантика яких вiдображала б особливостi та динамiку самої
навчально-професiйної дiяльностi — з одного боку, й особливостi та динамiку свiдомостi студентiв, — з iншого. Це, у свою чергу, сприяло б мобiлiзацiї
внутрiшнiх регулятивних ресурсiв студентiв для розвитку самоефективностi як провiдного чинника професiоналiзацiї.
Залишається актуальним та маловивченим завдання створення власне психологiчних технологiй та програм (зокрема соцiально орiєнтованих) розвитку професiйної самоефективностi студентiв, iнструментiв її вимiрювання з урахуванням специфiки майбутньої професiйної дiяльностi.
Вбачаємо перспективним у цьому напрямку залучення психосемантичних
методiв, що дозволяють розробляти диференцiйований дослiдницький iнструментарiй та адреснi розвивальнi технологiї з урахуванням сучасних
вимог до професiйної дiяльностi майбутнiх фахiвцiв.
Мета статтi: дослiдити психосемантичнi особливостi дискурсу самоефективностi студентiв та окреслити його ресурсний потенцiал для розвитку професiйної самоефективностi у тих чи iнших соцiальних умовах.
Завдання: 1) виявити основнi теми дискурсу самоефективностi студентiв i проаналiзувати психосемантичнi особливостi розвитку їх професiйної самоефективностi; 2) за допомогою факторно-семантичного аналiзу
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виявити змiстовi та структурнi вiдмiнностi у суб’єктивнiй картинi розвитку
самоефективностi студентiв залежно вiд досвiду досягнень; 3) отриманi данi використати для конструювання опитувальника «Профiль професiйної
самоефективностi студентiв».

Методи та методика дослiдження
В основу дослiдження було покладено припущення про можливiсть дiагностування iндивiдуального профiлю професiйної самоефективностi студентiв i розвитку окремих її компонентiв шляхом iндивiдуальних консультацiй та психологiчного тренiнгу.
На основi проведеного попереднього аналiзу приходимо до висновку, що самоефективнiсть є комплексним утворенням, на розвиток якого
впливає цiлий ряд чинникiв. Щодо результатiв емпiричного аналiзу, якi
ми можемо отримати з допомогою методики «Шкала самоефективностi»
[18], цi чинники вiдображено лише у згорненому виглядi. Iнтегральний показник самоефективностi не дає змоги визначити внесок кожного чинника,
що робить проблематичним цiлеспрямований розвиток цiєї необхiдної для
успiшної професiоналiзацiї властивостi особистостi. З огляду на це, завдання з розвитку самоефективностi можна було б вирiшити, створивши
методику, яка б вимiрювала якщо не всi складники, то хоча б тi з них, якi
є першочергово важливими для розвитку самоефективностi у певному вiцi
чи в певнiй професiйнiй дiяльностi. За цiєї умови, дослiдник отримав би
профiль самоефективностi й мiг би спрямовувати свої зусилля на розвиток
тих складникiв, показники яких є надто низькими.
При розробленнi такої методики постає ще одна проблема. Чимало
з термiнiв, якi можна було б використати в опитувальнику, не входять до
активного словникового запасу студентiв. Вони не послуговується ними
для iнтерпретацiї власного досвiду i постановки нових завдань навчальнопрофесiйної дiяльностi. У привнесеному термiнологiчному полi не може
бути виконана й iнша обов’язкова умова для розвитку самоефективностi:
сприймання й використання досвiду iнших людей.
Тому, для розроблення методики вивчення професiйної самоефективностi необхiдно виявити вербальнi деривати самоефективностi, якими послуговуються студенти, i якi представленi у їхнiй свiдомостi. З цiєю метою
було застосовано аналiз текстiв студентiв стосовно розвитку самоефективностi для виявлення тем дискурсу та метод факторно-семантичного аналiзу для виявлення неявно виражених смислових зв’язкiв мiж ними. Окрiм
того, факторний аналiз було використано для порiвняння семантики самоефективностi студентiв, якi мають значущi досягнення на етапi пiдготовки
до майбутньої професiйної дiяльностi, i тих, якi таких досягнень не мають.
У попереднiх дослiдженнях нами було отримано ряд результатiв, що
стосуються розвитку самоефективностi студентiв. За допомогою методики «Шкала самоефективностi» (Schwarzer & Jerusalem, 1995; адаптацiя —
Галецька, 2003) була встановлена залежнiсть рiвня самоефективностi особистостi вiд досвiду її досягнень [8].
У процесi адаптацiйного тренiнгу було отримано 87 текстiв, якi вiдображають суб’єктивну семантику самоефективностi студентiв [9]. Дискурс-
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аналiз цих текстiв дозволив виокремити п’ять основних тем дискурсу, якi
експлiкують уявлення студентiв про: 1) цiлi та мотиви професiйної дiяльностi; 2) здiбностi; 3) рефлексiю; 4) стiйкiсть до невдач; 5) саморозвиток.
Виявленi теми було використано для розроблення опитувальника самоефективностi, орiєнтованого на студентську вибiрку. Його робоча версiя складалася з 30 тверджень, що згрупованi по шiсть стосовно кожної iз п’яти
тем. Формулювання тверджень були взятi iз текстiв, написаних студентами. Для прикладу, тема цiлей та мотивiв професiйної дiяльностi була
розкрита у таких твердженнях: ставлю перед собою близькi цiлi i досягаю
їх; ставлю перед собою далекi цiлi i роблю все для того, щоб їх досягти;
розставляю прiоритети у заняттях; проявляю iнiцiативу; мотивуюся «самоподарунками» (ґаджети, солодощi, мандрiвки); читаю мотивацiйнi книги.
Виявилося, що студенти, якi мають значущi досягнення на етапi пiдготовки до майбутньої професiйної дiяльностi, демонструють вищi показники за всiма темами дискурсу самоефективностi, нiж тi, що досягнень не
мають (8,1 та 6,9 балiв вiдповiдно). Найбiльш вираженi за кiлькiсними показниками вiдмiнностi виявилися в оцiнках власних здiбностей (8,3 та 6,74)
i перспектив саморозвитку (8,1 та 6,9), що пiдтверджує зв’язок самоефективностi з досвiдом досягнень. Результати опитування також корелювали
з результатами, отриманими з допомогою методики «Шкала самоефективностi».
Для конструювання опитувальника «Профiль професiйної самоефективностi студентiв», який характеризується бiльшою диференцiйованiстю
та семантичною близькiстю до цiннiсної свiдомостi студентiв i до реальних
навчально-професiйних задач, якi вони мають вирiшувати, необхiдно було: 1) врахувати фактори вищого порядку; 2) привести висловлювання
студентiв у вiдповiднiсть iз психологiчними категорiями та термiнологiєю,
не спотворюючи, при цьому їх семантику i не утруднюючи розумiння самими студентами; 3) при вiдборi висловлювань для опитувальника врахувати
вiдмiнностi мiж студентами з досвiдом i без досвiду значущих досягнень
на етапi пiдготовки до майбутньої професiйної дiяльностi. Для вирiшення
цих завдань було застосовано факторно-семантичний аналiз.
Емпiричне дослiдження проводилося у Київському унiверситетi iменi Бориса Грiнченка та Нацiональному педагогiчному унiверситетi iменi
М. П. Драгоманова впродовж двох рокiв (iз вересня 2017 року по вересень
2019 року). Загальна вибiрка — 107 студентiв.

Результати та дискусiї
Психологiчну реконструкцiю суб’єктивного бачення студентами розвитку самоефективностi було здiйснено шляхом факторно-семантичного
моделювання результатiв, отриманих з допомогою робочої версiї опитувальника «Профiль самоефективностi студентiв». Узагальненi данi подано
в таблицi 1.
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Таблиця 1. Факторнi структури розвитку самоефективностi студентiв

I
фактор
II
фактор
III
фактор
IV
фактор
V
фактор

Студенти, якi
мають
досягнення
Лiдерство
i цiлi
Долання
й воля
Емоцiйне
пiдкрiплення
Здiбностi
й упевненiсть

%
дисперсiї

Студенти, якi
не мають
досягнень

%
дисперсiї

27,92

Освiта

53,72

Самоосвiта

7,45

15,84
9,14
8,42

Невизначенiсть
цiлi
Утилiтарне
пiдкрiплення
Упевненiсть через
порiвняння
Вiртуальне
пiдкрiплення

8,72
6,25
5,79
5,05

Факторну структуру суб’єктивної картини розвитку самоефективностi студентiв iз досягненнями складають п’ять факторiв (лiдерство i цiлi;
долання й воля; емоцiйне пiдкрiплення; здiбностi й упевненiсть; самоосвiта), що охоплюють 68,78% дисперсiї.
Перший фактор, що охоплює 27,92% дисперсiї, було названо «Лiдерство i цiлi». Його основу складають такi конструкти: 1) «розвиваю лiдерськi якостi» (0,91); 2) «близькi цiлi» (0,80), «далекi цiлi» (0,79). Для студентiв iз значущими досягненнями «розвиток лiдерських якостей» означає
«проявляти iнiцiативу» (0,78), «не боятися показувати свої вмiння» (0,74),
тобто демонструвати професiйнi якостi, ризикуючи вийти за межi групових норм та наразитися на соцiальнi санкцiї. При цьому, студенти цiєї групи
у складних ситуацiях професiйного розвитку можуть «просити про допомогу» (0,74). Для них важливо «тримати ситуацiю пiд контролем» (0,89).
Таким чином, семантичне наповнення конструкту «розвиток лiдерських якостей» у свiдомостi студентiв, якi мають значущi досягнення, фiксує їхню суб’єктну активнiсть, що базується на комунiкативних i навчальних умiннях та iнiцiативi, намаганнi свiдомо контролювати рiзнi аспекти
професiйного розвитку й соцiальної взаємодiї.
Представленiсть у першому факторi конструктiв «близькi цiлi» й «далекi цiлi» є дуже важливим. Це ще раз пiдтверджує визначену нами ранiше тенденцiю до реалiстичностi та досяжностi цiлей, яка забезпечується
поетапним рухом вiд бiльш простих до все складнiших i бiльш значущих
професiйних цiлей через досягнення заданих зовнi чи власно визначених
промiжних цiлей в навчально-професiйнiй дiяльностi. Вона притаманна
студентам, якi мають об’єктивно й суб’єктивно значущi досягнення i вирiзняються вищим рiвнем самоефективностi.
Загалом, змiстове наповнення першого фактора можна описати як
iнiцiативне лiдерство, спрямоване на досягнення близьких (навчально-професiйних) i далеких (професiйних) цiлей.
Iз другим фактором «Долання й воля», що охоплює 15,84% дисперсiї, найтiснiше корелюють конструкти «долаю страх перед труднощами»
(0,83), «не кажу «я не зможу» (0,78) i «докладаю зусиль» (0,73). Долання
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«страху перед труднощами» характерне для розвитку самоефективностi.
Ймовiрно, що студенти, якi мають значущi досягнення, вже мають позитивний цiннiсний досвiд подолання рiзноманiтних страхiв. Важливо, що
цей конструкт у свiдомостi студентiв пов’язаний з вiрою у власнi сили («не
кажу «я не зможу») i активною позицiєю на рiвнi вольових дiй («докладаю
зусиль»).
Примiтно, що конструкт «покладаюся на власнi здiбностi» корелює
з обома провiдними факторами: «Лiдерство i цiлi» та «Долання й воля».
Це можна iнтерпретувати так, що у студентiв, якi мають значущi досягнення, вже сформувалося цiннiсне ставлення до власних здiбностей як до
особистiсного ресурсу професiйного саморозвитку. Окрiм того, цi кореляцiйнi зв’язки засвiдчують важливе мiсце здiбностей у структурi самоефективностi.
Iншi три фактори сукупно пояснюють 25,01% дисперсiї. В основi третього фактора «Емоцiйне пiдкрiплення» (9,14% дисперсiї) лежить конструкт «прагну бути в настрої» (0,83). Те, що емоцiйне задоволення вiд
процесу i результату навчально-професiйної дiяльностi виявилося важливим для студентiв, пiдтверджує теоретичнi положення концепцiї самоефективностi.
Структура четвертого фактора, який було названо «Здiбностi й упевненiсть» (8,42% дисперсiї) пiдтверджує вiдмiчену нами вище тенденцiю щодо здiбностей — вiдiгравати провiдну роль у розвитку самоефективностi
особистостi. Важливо, не лише «постiйно рухатись вперед» (0,79), а й «покладатися на власнi здiбностi» (0,82) та рефлексувати цi процеси, тобто
«займатися самоаналiзом» (0,78).
Конструкти «займаюся самоосвiтою» (0,74) i «спостерiгаю за професiоналами» (0,72) утворюють п’ятий фактор — «Самоосвiта» (7,45% дисперсiї). Кореляцiйнi зв’язки цього поєднання конструктiв засвiдчують нову
семантику, яка вкрай важлива для первинної професiоналiзацiї. Йдеться
не просто про навчальну, а про навчально-професiйну дiяльнiсть, яка стає
змiстом самоосвiти.
Проаналiзуємо результати факторно-семантичного аналiзу суб’єктивної картини розвитку самоефективностi студентiв, якi не мають значущих
досягнень. Перший фактор, який охоплює 53 % дисперсiї, було названо
«Освiта». Його основу складає конструкт «займаюся самоосвiтою» (0,81).
Iншi конструкти, що корелюють з цим фактором, такi як «планую час»
(0,78), «розставляю прiоритети» (0,70), «займаюся самоаналiзом» (0,76),
«вважаю нормальним просити допомоги» (0,73), свiдчать, що йдеться саме про освiту як систему, що пов’язана iз зовнiшнiми, а не внутрiшнiми
регуляцiйними схемами студентiв. Такi регулятори теж можуть бути досить ефективними, проте, вони переважно залежать вiд зовнiшнiх вимог
i не пов’язанi з самоефективнiстю.
Загалом, те, що перший фактор охоплює бiльше половини дисперсiї,
може свiдчити про недостатню диференцiйованiсть суб’єктивної картини
самоефективностi студентiв, якi не мають значущих досягнень, її надмiрну пов’язанiсть iз конкретною ситуацiєю здобуття вищої освiти, вiдiрванiсть вiд подальших життєвих планiв, орiєнтованих на тривалу перспективу, зокрема, щодо майбутньої професiйної дiяльностi.
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Другий фактор, що охоплює 8,72% дисперсiї, названо «Недовизначенiсть цiлей». Вiн утворений поєднанням таких конструктiв як «ставлю
далекi цiлi» (0,80), «проявляю iнiцiативу» (0,89), «пробую себе в рiзних
дiяльностях» (0,73). Очевидно, що виокремлений фактор вiдображає промiжний етап у розвитку самоефективностi, оскiльки далекi цiлi не конкретизованi у ближнiх, що в принципi унеможливлює планомiрну дiяльнiсть
iз їх досягнення. Такi студенти ще не повнiстю визначилися щодо цiлей та
напрямiв як особистiсного, так i професiйного розвитку. Їх iнiцiативнiсть
занадто широка й не завжди спрямована на навчально-професiйну дiяльнiсть, що, в кiнцевому рахунку, не дозволяє їм накопичити цiннiсний досвiд
значущих досягнень.
Третiй фактор — «Утилiтарне пiдкрiплення» — охоплює 6,25% дисперсiї. Вiн представлений всього одним значущим конструктом: «мотивуюся самоподарунками» (0,82). Хоча його значущiсть не надто виражена,
все ж вiн демонструє певнi тенденцiї, пов’язанi з незрiлiстю мотивацiйної
сфери, що виявляється у домiнуваннi емоцiйного компонента над пiзнавальним. Власне така особливiсть мотивацiї студентiв, з нашої точки зору,
обумовлена вираженою гедонiстично-споживацькою спрямованiстю частини сучасного суспiльства, яка насаджується молодi через засоби масової
iнформацiї.
Четвертий фактор — «Упевненiсть через порiвняння» (5,79% дисперсiї) — розкриває шляхи формування такої важливої для самоефективностi
якостi як упевненiсть. «Аналiз успiхiв i невдач iнших людей» (0,82) сприяє
«розвитку впевненостi в успiху» (0,83). Студенти «стають упевненiшими,
вирiшуючи проблеми» (0,81), «долаючи страх перед труднощами» (0,74).
Складнiсть полягає в тому, що у студентiв, якi не мають досвiду досягнень,
впевненiсть формується на основi зовнiшнiх впливiв, що не пiдкрiплюються
власним досвiдом.
П’ятий фактор охоплює 5,05% дисперсiї i представлений одним значущим конструктом — «дивлюся мотивувальнi фiльми» (0,84), що дає пiдстави назвати його «Вiртуальне пiдкрiплення». Те, що студенти вдаються до
вiртуального пiдкрiплення, можна пояснити вiдсутнiстю реальних близьких цiлей, а вiдтак i реальних досягнень, якi можуть з’явитися тiльки тодi,
коли реалiзуються близькi цiлi.
Таким чином, iз допомогою психосемантичного аналiзу пiдтверджено, що дискурс розвитку самоефективностi бiльшою мiрою притаманний
студентам, якi мають значущi досягнення. Саме їхнi висловлювання варто
брати за основу, розробляючи опитувальник «Профiль професiйної самоефективностi студентiв». Окрiм того, за результатами факторного аналiзу
було виявлено ряд семантичних зв’язкiв, якi не проглядалися в темах розвитку самоефективностi, виокремлених методом дискурс-аналiзу. Отриманi данi дозволили внести корективи щодо формулювання назв шкал опитувальника та змiстового формулювання окремих тверджень. Так, виявлений
фактор «Лiдерство i цiлi» було вiдображено у формулюваннi назви шкали
«Лiдерство, цiлi та мотиви професiйної дiяльностi» й окремих тверджень
цiєї шкали. Шкала «Здiбностi» отримала назву «Здiбностi й упевненiсть».
Скоригований змiст тверджень шкали «Рефлексiя» вiдображено в новiй
назвi — «Рефлексiя й особистi стандарти». Шкалу «Стiйкiсть до невдач»
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було перейменовано у «Стiйкiсть до невдач, долання й воля». Шкала «Саморозвиток» отримала нову назву — «Самоосвiта i саморозвиток».
У процесi аналiзу виявилося, що у студентiв, якi на етапi пiдготовки до майбутньої професiйної дiяльностi мають значущi досягнення, бiльшiсть змiстових конструктiв пов’язанi з особистим досвiдом. При цьому,
вираженiсть цих конструктiв оцiнювалася вищими балами, оскiльки вони
вiдзначалися особливою цiннiстю для студентiв. Оскiльки твердження, що
мiстять такi конструкти, були у кожнiй шкалi, то з них було сформовано
ще одну шкалу, наскрiзну, названу «Цiннiсний досвiд». Бали за цими твердженнями нараховуються i для наскрiзної шкали, i для тих шкал, де вони
безпосередньо розмiщенi. Особливiстю формулювання таких тверджень є
звернення до власного досвiду: «можу пригадати випадки, коли менi вдавалося...», «можу навести приклади як я...», «менi вже доводилося...» тощо.
Данi, отриманi у результатi емпiричного дослiдження, дозволяють вивчати самоефективнiсть у контекстi професiоналiзацiї студентiв i на основi висловлювань, якими студенти послуговуються. Дослiдник отримує можливiсть вибудовувати iндивiдуальнi профiлi професiйної самоефективностi й спрямовувати розвивальнi впливи в ходi iндивiдуальної роботи чи
групових тренiнгiв [10], передусiм, на тi складники самоефективностi, якi
потребують цього першочергово. Базовi пiдходи до розвитку мають враховувати виокремленi А. Бандурою такi основнi чинники самоефективностi:
безпосереднiй досвiд дiяльностi; непрямий досвiд; ставлення (оцiнка) оточення; фiзичний i емоцiйний стан; колективна ефективнiсть [2]. Основнi
зусилля мають спрямовуватися на довизначення далеких i близьких цiлей,
якi пов’язанi з оволодiнням професiєю; на розвиток лiдерства, базованого
на суб’єктнiй активностi та саморозвитку здiбностей; на розвиток рефлексiї
досягнень, стiйкостi до невдач i фiксацiї особистiсно-цiннiсного досвiду.

Висновки
Дослiдження показало: важливою умовою успiшної професiоналiзацiї
студентiв є розвиток самоефективностi, що включений у цiннiсно-мотивацiйнi схеми професiйного й особистiсного саморозвитку студентiв.
За допомогою дискурс-аналiзу висловлювань студентiв стосовно розвитку самоефективностi виокремлено п’ять тем: цiлi та мотиви, здiбностi,
рефлексiя, стiйкiсть до невдач, саморозвиток. На основi виокремлених тем
i висловлювань студентiв було розроблено промiжний варiант опитувальника для вивчення самоефективностi студентiв.
Факторно-семантичний аналiз результатiв опитування пiдтвердив iснування структурних i змiстових вiдмiнностей у семантичному просторi самоефективностi студентiв, якi мають значущi досягнення на етапi пiдготовки до майбутньої професiйної дiяльностi, i тих, якi їх не мають. Для
перших характерна бiльша диференцiацiя факторної структури, що є показником семантичної гнучкостi i вищого ресурсного потенцiалу розвитку
самоефективностi. У семантицi навчально-професiйної дiяльностi студентiв без значущих досягнень переважно вiдображено їхню орiєнтацiю на
зовнiшнi вимоги освiтнього середовища за мiнiмуму власної активностi.
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Результати факторно-семантичного аналiзу опитування студентiв iз
досвiдом досягнень були використанi для уточнення назв шкал i змiсту
тверджень, що їх наповнюють, та дозволили виокремити ще одну наскрiзну
шкалу. Таким чином, розроблений нами опитувальник «Профiль професiйної самоефективностi студентiв» складається з таких шкал: «лiдерство, цiлi
та мотиви професiйної дiяльностi», «здiбностi й упевненiсть», «рефлексiя
й особистi стандарти», «стiйкiсть до невдач, долання i воля», «самоосвiта
i саморозвиток» та «цiннiсний досвiд».
Результати дослiдження можуть використовуватися викладачами i
психологами з метою дiагностування iндивiдуальної структури самоефективностi студентiв i розроблення, на цiй основi, програм iндивiдуальних
консультацiй та групових тренiнгiв.
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