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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ САМОЕФЕКТИВНОСТІ В
ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
У статті проаналізовано проблему здатності до самоефективності в юнацькому віці. Узагальнено теоретичні підходи до вивчення сутності, структури та особливостей цього психологічного феномена. Встановлено, що самоефективність полягає у здатності до адекватної оцінки
власних здібностей, соціальної компетентності, плануванню діяльності і спрямовує особистість
на ініціативність та стійкість у соціальних контактах, а також наполегливість у досягненні
поставленої мети. Виявлено, що дослідження самоефективності особистості є найбільш продуктивним у зарубіжній психології та зазначається, що українські науковці розробляли методологічні підходи до вивчення становлення самоефективності особистості як здатності до
адекватної оцінки власних здібностей, соціальної компетентності, планування та коригування
діяльності. Констатується, що сенситивним періодом для становлення самоефективності є
юнацький вік.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SELF-EFFICACY DEVELOPMENT
IN THE ADOLESCENT AGE
The article analyzes the problem of the ability of youth to self-efficacy. The theoretical approaches
to the study of the essence, structure and peculiarities of this psychological phenomenon are generalized.
It has been established that self-efficacy consists of the ability to adequately assess personal abilities,
social competence, planning activities, and direct the personality to initiative and sustainability in social
contacts, as well as perseverance in achieving the goal. It was found that research on self-efficacy of
an individual is most productive in foreign psychology and states that Ukrainian scientists developed
methodological approaches to studying the formation of self-efficacy of an individual as an ability to
adequately assess personal abilities, social competence, planning and adjusting activities. It is stated that
the young age is a sensational period for self-efficacy.
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В статье проанализирована проблема способности к самоэффективности в юношеском
возрасте. Обобщены теоретические подходы к изучению сущности, структуры и особенностей
этого психологического феномена. Установлено, что самоэффективность заключается в способности к адекватной оценке собственных способностей, социальной компетентности, планированию деятельности и направляет личность на инициативность и устойчивость в социальных
контактах, а также настойчивость в достижении поставленной цели. Выявлено, что исследования самоэффективности личности является наиболее продуктивным в зарубежной психологии
и отмечается, что украинские ученые разрабатывали методологические подходы к изучению
становления самоэффективности личности как способности к адекватной оценке собственных
способностей, социальной компетентности, планирование и корректировка деятельности. Констатируется, что сенситивным периодом для становления самоэффективности является юношеский возраст.
Ключевые слова: самоэффективность, самоопределение, идентичность, социальная роль,
ранняя юность, юношеский возраст.
Лит. 19.

Постановка проблеми. Модернізація системи освіти України, її інтеграція у світовий освітній простір, збереження та розвиток кращих традицій і надбань неможливі без
актуалізації та вирішення нагальних проблем адаптації до нових соціально-економічних умов, а також використання стратегій подолання труднощів на життєвому шляху.
Поетапний процес інтеграції в європейський простір та розширення інноваційних
технологій, спонукають молодих людей до пошуку нових шляхів самовизначення,
самореалізації та відповідних умов посилення здатності до самоефективності особистості, що визначає успішність молодої людини в діяльності та у взаєминах із людьми.
У віковій та педагогічній психології на сьогодні виникла потреба вивчення психологічних особливостей самоефективності в юнацькому віці не на побіжному рівні, а як
самостійного явища.
Аналіз досліджень. Аналіз наукових джерел свідчить, що у зарубіжній психологічній літературі проблема здатності до самоефективності досліджується у контексті
ефективного функціонування особистості в соціумі (Ф. Зімбардо [6], Р. Чалдіні [17]) та
успішної діяльності: навчальної, професійної, спортивної (А. Бандура [1]); як фундаментальна особистісна характеристика у взаємозв’язку з психічним здоров’ям та самоактуалізацією (А. Маслоу [12], К. Роджерс [15], В. Франкл [16]); позитивна самоустановка, що призводить до особистісного зростання (Н. Пезешкіан [14]).
Українські вчені вивчають зазначений феномен у контексті сімейного благополуччя
(Т.М.Зелінська [5]). Лук’яненко В.В. досліджувала вікові особливості становлення здатності до самоефективності, а також методологічні підходи до вивчення становлення
самоефективності особистості як здатності до адекватної оцінки власних здібностей,
соціальної компетентності, планування та коригування діяльності. Аналіз наукових
джерел робить можливість дійти висновку, що спеціальних досліджень, які б висвітлювали психологічні особливості самоефективності в юнацькому віці не виявлено, тому
актуальним є поглиблене вивчення зазначеної проблематики.
Мета статті: проаналізувати проблему здатності до самоефективності в юнацькому
віці та узагальнити теоретичні підходи до вивчення сутності та особливостей цього
психологічного феномена.
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зазначеної проблематики.
Самовизначення у ранній юності пов’язано з новим сприйняттям часу, співвідношенням минулого і майбутнього, сприйняттям теперішнього з погляду майбутнього. У зв’язку з цим відбувається побудова життєвого плану, що полягає в усвідомленні способів планування діяльності, гнучкості та наполегливості у досягненні
цілей [10].
Цікавим є те, що рання юність (15–17 років) – надзвичайно суперечлива, складна і
визначна стадія життєвого шляху. За концептуальними положеннями І.С. Кона, юність –
«фаза переходу від залежного дитинства до самостійної та відповідальної дорослості,
що передбачає, з одного боку, завершення фізичного, зокрема, статевого дозрівання,
а з другого – досягнення соціальної зрілості» [9, 6]. Нова соціальна позиція старшокласника робить учбово-професійну діяльність як провідну у ранній юності, передумовою майбутньої професійної діяльності. Важливою характеристикою періоду ранньої
юності є психологічна готовність до дорослого життя – наявність потреби у взаємодії
з іншими людьми, здатності творчо працювати, вміння орієнтуватися у різноманітних
подіях, наявності наукового, теоретичного світогляду і розвиненої рефлексії. Це становить зміст новоутворення раннього юнацького віку – особистісного та професійного
самовизначення (Л. І. Божович, І. С. Кон) [3, 9].
Провідна діяльність цього віку детермінована виникненням мотиву самовдосконалення та потреби в досягненні, які виявляються у прагненні адекватно оцінити власні
можливості, покращити свої успіхи в навчанні, знання з різних предметів, розширити
світогляд. Старшокласник намагається бути самоефективним, аналізувати власні досягнення, регулювати власну поведінку [10]. Для раннього юнацького віку характерною є
перевага внутрішньої мотивації над зовнішньою, що сприяє становленню діяльнісної
самоефективності. Внутрішня мотивація дає можливість школяру усвідомлено керувати своїми потребами і прагненнями, опановувати свій внутрішній світ, формувати
життєві плани і перспективи [7].
Значний доробок в дослідженні самоефективності особистості здійснено українським науковцем І.Д. Бехом, який наголошує на ролі дорослого у вихованні самоефективної особистості в ранній юності: «Для юнаків і дівчат найважливіше – знайти
розуміння, співчуття, допомогу в тому, що їх хвилює, що переживається як найбільш
значуще» [2, 113]. Вчений підкреслює, що важливо зміцнювати потребу старшокласника удосконалювати себе, систематично і послідовно прямуючи до поставленої мети.
Більшість юнаків та дівчат прагнуть посісти позицію дорослої людини, тому слід створювати їм умови для вияву ініціативності, впевненості, самоповаги, що сприятиме становленню здатності до самоефективності як у діяльності, так і в соціальній взаємодії.
Спілкування з однолітками є важливим чинником для формування соціальної
самоефективності особистості раннього юнацького віку, тому що у цій взаємодії з’являється можливість розкрити власне внутрішнє «Я», подивитися на себе збоку іншої
людини, оцінити власні можливості: «В основі юнацького потягу до дружби – потреба
в розумінні іншого та себе іншим, у саморозкритті» [2, 149]. У разі незадоволення цієї
потреби з’являється почуття непотрібності, самотності, зниження впевненості в собі та
адаптованості у стосунках, що перешкоджає становленню самоефективності в соціальному вимірі.
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старшокласника та недостатнього розвитку соціальної самоефективності. За словами
Т. Н. Лук’яненко, виникнення емоційної відчуженості виражається в нездатності до
прихильності та любові, байдужості, відсутності емоційного зв’язку з іншими людьми
та емпатії, в нехтуванні себе та інших [11, 49]. Отже, самоефективність іде регресивним
шляхом, коли юнак наштовхується на нерозуміння референтних людей, які не підтримують його ні в особистісному, ні у професійному планах.
Ранній юності властиве зростання моральної самосвідомості. Юнак намагається пізнати себе, що сприяє саморозвитку та самовихованню, а також формує певні
моральні переконання, якими він буде керуватися в житті [10]. Підсумком роздумів про
себе, діалогів із самим собою, самоаналізу, саморефлексії стає обґрунтування моральних мотивів і визначення моральної позиції, а це є найкращим підґрунтям для формування самоефективності.
Таким чином, здатність учнів раннього юнацького віку адекватно оцінити власні
можливості, зростання ініціативи та стійкості в соціальних контактах, підвищення
вимогливості до себе та формування вміння планувати та коригувати власну діяльність
визначають становлення загальної, соціальної та діяльнісної самоефективності у ранній юності.
Слід зазначити, що важливою характеристикою юнацького віку (17–19 років) є психологічна готовність до дорослого життя, що вимагає від особистості формування чітко
визначених життєвих орієнтирів, здатності робити відповідальні вибори. Т. М. Титаренко підкреслює значущість їх наслідків для подальшого життя: «Вибори, які робить
людина в молоді роки, багато в чому обумовлюють траєкторію її подальшого життя,
рівень самореалізації, майбутні життєві успіхи та поразки» [13, 5]. В. М. Ямницький
вважає період переходу від юності до ранньої дорослості початком становлення життєтворчої активності людини – підґрунтям, виходячи з якого суб’єкт свідомо реалізує цільовий або смисловий аспект цілісного буття відповідно до свого задуму. У цей
період формується власний образ життя, виробляються життєві стратегії, відбувається
залучення молодої людини до соціальної активності, усвідомлення соціальної відповідальності [19, 93].
Аналізуючи психологічні особливості особистісного розвитку юнаків відзначаємо,
що новоутворенням юнацького віку є особистісна ідентичність (Е. Еріксон). Сформованість «зрілої ідентичності» включає існування довіри до світу, самоповаги, самостійності, ініціативності в соціальних контактах, компетентності. Основними складовими ідентичності Е. Еріксон вважає почуття впевненості в собі, очікування успіху,
статеву ідентичність, лідерську та ідеологічну поляризацію [18]. Ми поділяємо думку
О. М. Ічанської, яка розглядає особистісну ідентичність як «...динамічне переживання
внутрішньої цілісності та безперервності особистості» [8, 58]. Дослідниця підкреслює, що динамічність структури особистісної ідентичності дозволяє індивіду юнацького віку знаходитися у процесі постійного становлення, особистісного зростання.
Внутрішня цілісність ґрунтується на пізнанні сутності «Я», усвідомленні та прийнятті
цінності власної особистості, адекватній оцінці власних здібностей у діяльності та взаємодії з оточенням.
Саме у юнацькому віці відбувається опанування нової соціальної ролі – студента
вищого навчального закладу, що вимагає від молодої людини цілеспрямованості, рішучості, наполегливості, самостійності, високого рівня внутрішньої мотивації навчання.
Провідною діяльністю в цей віковий період є професійне навчання. Згідно І. О. Зимньої,
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знаннями та професійними вміннями, їй притаманна специфічна спрямованість пізнавальної та комунікативної активності на вирішення конкретних професійно зорієнтованих завдань» [7, 108].
Студентство – це період входження в новий соціальний простір, який передбачає
взаємодію з керівництвом факультету та університету, з колективом факультету, курсу,
навчальної групи, викладачами. Нові умови життя, з одного боку, призводять до переживання духовного підйому, радості, інтересу, а з іншого – створюють труднощі та
бар’єри, які спричиняють стан розгубленості, незадоволення та невизначеності [10].
Тому проблема здатності до самоефективності студента юнацького віку є актуальною.
Аналіз та узагальнення літературних джерел засвідчує, що юнацький вік є сенситивним періодом для становлення самоефективності. В юнацькому віці посилюється
розвиток самостійності, ініціативності та відповідальності за власні дії, адекватна
оцінка власних здібностей: «Для досягнення успіху в навчальному закладі студенти
розвивають різні форми саморегуляції, вчаться ставити перед собою цілі, організовувати власний час, посилюється самоконтроль та потяг до самовдосконалення» [10, с.
98].
Оцінка власної компетентності впливає на успіхи в навчанні, мотивацію діяльності, а також на формування копінг-стратегій у боротьбі зі стресовими ситуаціями [264].
Згідно досліджень учених, студенти з високим рівнем самоефективності докладають
більше зусиль у навчанні, мають вищі оцінки з різних предметів, читають додаткову
літературу, беруть активну участь у громадському житті, активно займаються спортом,
ведуть здоровий спосіб життя, тобто вони успішніші в різних видах діяльності [10].
У період юності професійний розвиток відбувається невіддільно від особистісного.
Налагодження стосунків із товаришами-студентами, викладачами набувають не меншої
важливості, аніж учбово-професійна діяльність. Необхідною передумовою успішності
у встановленні та підтримці соціальних контактів виступає самоефективність у соціальному вимірі, яка, за даними ряду досліджень [10], позитивно корелює з почуттям упевненості в собі, соціально-психологічною адаптацією, можливістю протистояти негативному соціальному тиску, та негативно – з депресією, самотністю, страхом розпочинати
розмову та відстоювати власну думку. Таким чином, юнацький вік є сприятливим для
становлення здатності до самоефективності в діяльності та соціальній взаємодії.
Дослідження проблеми здатності до самоефективності в юнацькому віці дає можливість розглянути її роль в аспекті попередження антисоціальної поведінки. Науковці
А.Бандура, В.Лук’яненко констатують, що високий рівень самоефективності зменшує
вірогідність залежності молодої людини від негативного тиску однолітків, сприяє відкритому спілкуванню з батьками, викладачами. Водночас молоді люди з низьким рівнем самоефективності є менш успішними у протистоянні несприятливому впливу оточення, вони мають схильність до алкогольної, наркотичної залежності та незахищеного
сексу [1; 10].
Завершення періоду юнацтва супроводжується віковою кризою переходу до ранньої
дорослості. Певним чинником, що викликає особистісну кризу студентів другого курсу,
є криза ідентичності. На думку Е. Еріксона, існує два основних компоненти цього
психічного утворення – особистісна (тотожність із власним «Я») і соціальна (відчуття
належності до певної соціальної групи). Криза ідентичності в пізньому юнацькому віці
полягає у дисбалансі цих двох складових ототожнення і проявляється у гнітючих сумнівах щодо себе, власних здібностей, свого місця у групі [18].
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стані психологічної ізоляції. Особливе значення у цей період набуває почуття самотності. Молода людина відчуває себе відірваною від людей, незважаючи на те, що її
оточують рідні, друзі. Юнаки, з одного боку, глибоко страждають від самотності, а з
іншого – прагнуть її. Часто почуття самотності супроводжується переживанням власної непотрібності. Молода людина часто ставить запитання: «Чи дійсно я кому-небудь
потрібний?».
Безумовно, існують чинники, які надають кризі юнацького віку власне студентської специфіки. Стан психологічної розбалансованості розгортається на фоні тимчасового екзистенційного вакууму, що зумовлений втратою сенсу провідної діяльності
студента – навчання, а інколи, в особливо гострих випадках, – втратою сенсу життя [10].
Незадоволення переживається з почуттям образи за те, що ВНЗ нібито не створив необхідних умов для отримання необхідних знань, умінь та навичок. Це супроводжується
зростанням критичного ставлення щодо викладачів, розчаруванням у навчанні загалом,
в обраному фаху та у власних перспективах і можливостях. Результатом кризових явищ
є втрата віри у власну ефективність, що призводить до ускладнення у міжособистісній
та професійній сферах.
Таким чином, аналіз літературних джерел дає підстави стверджувати, що становлення здатності до самоефективності відбувається упродовж онтогенезу: у різні вікові
періоди зазначене психічне утворення має конкретні специфічні особливості, пов’язані
з соціальною ситуацією розвитку, зміною провідних видів діяльності та сформованістю
вікових психологічних новоутворень особистості.
Висновки. Отже, вивчення здатності до самоефективності ґрунтується на інтегрованому підході щодо аналізу та узагальнення теоретичних поглядів про сутність, роль,
структуру, вікові особливості становлення цього психічного утворення. Самоефективність, на наш погляд, – це здатність до адекватної оцінки власних здібностей, соціальної компетентності та планування діяльності. Слід зазначити, що самоефективність
спрямовує особистість на ініціативність та стійкість у соціальних контактах, гнучкість
і наполегливість у досягненні мети.
Самоефективність особистості у юнацькому віці має свої особливості в залежності
від соціальної ситуації розвитку та провідної діяльності. Сенситивним для становлення
здатності до самоефективності є юнацький вік, який має такі особливості: психологічна
готовність до дорослого життя, становлення життєтворчої активності, особистісна
ідентичність, особистісне та професійне самовизначення, самостійність, ініціативність,
відповідальність, адекватна оцінка своїх можливостей. Водночас, перехід юності до
ранньої дорослості супроводжується віковою кризою, що проявляється у незадоволеності смислом життя, розчаруванні у навчанні, критичному ставленні до викладачів,
невпевненості у налагодженні соціальних контактів.
Проведений аналіз психологічних особливостей самоефективності дозволяє
виокремити перспективою нашого подальшого дослідження вивчення її структури,
критеріїв прояву, основних рівнів, ролі у становленні особистості та основних засобів
підвищення здатності до самоефективності в юнацькому віці.
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