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Анотація 

У статті подані результати діагностики уявлень працівників бізнес-структур, щодо 

ефективності власної навчальної діяльності та ресурсів, що її забезпечують. Здійснений 

порівняльний аналіз життєвих смислів навчання (освіти)працівників бізнес-структур, 

зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на навчальну ефективність 

особистості. Проаналізовані психологічні якості, навчальні компетентності, що 

забезпечують успішність, а також психологічні бар’єри (негативні установки, 

упереджуючи судження), що перешкоджають навчальній діяльності. Визначені 

інструменти самомотивації та самопідтримки, які застосовують дорослі у ситуаціях 

навчальної невизначеності, стресу. 

 

Abstract 

The article presents the results of the diagnosis of representations of various categories of 

adults concerning the efficiency of own educational activities and the resources that provide 

it. A comparative analysis of vital meanings of learning(education) of adults, external and 

internal factors influencing the educational effectiveness of the individual is carried out. 

Analyzed were psychological qualities, educational competencies that ensure success, as well 

as barriers (negative mindset, irrational judgments) that impede learning. It was investigated 

which psychological tools of self-motivation and self-support adults use in situations of 

educational uncertainty, stress 

 

Ключові слова: навчальна самоефективність дорослих, життєві смисли 

навчання,зовнішні і внутрішні критерії навчальної ефективності. 

 

Keywords: educational self-efficacy of adults, vital sense of learning, external and internal 

criteria of educational efficiency. 

 

Вступ 
 
Проблематика навчальної самоефективності особистості сьогодні є особливо 

актуальною у зв’язку з швидким оновленням знань, що змушує людину до навчальної 

активності. Освіта стає основою для розвитку смисложиттєвих пріоритетів особистості, 

вона відіграє важливу роль у формуванні пізнавальної сфери особистості, суб’єктних 

характеристик індивіда, сприяє розкриттю особистісного потенціалу, формує потребу в 

ефективному навчанні, самоосвіті, саморозвитку.  

 

1. Аналіз останніх досліджень та публікацій 
 

Теорія самоефективності, широко досліджується у різних наукових галузях: 

психології, педагогіки, менеджменту, медицини та ін. Численні зарубіжні та вітчизняні 

дослідники А.Бандура, Ф. Паджерес, Т.О.Гордєєва, М.І.Гайдар, Т.І.Кремешна, 
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І.І.Сняданко,Д.О.Шапошник-Домінська,О.А.Шепелева та ін. вивчали самоефективність 

особистості в освітній сфері. Однак, у більшості робіт предметом дослідження 

виступала особистісна або соціальна самоефективність, феномен навчальної 

самоефективності досліджувався лише у контексті академічних досягнень. 

Дослідженню впливу самоефективності на організаційні процеси та навчання 

персоналу присвячені роботи А. Бандури, А. Сакса, А.О. Горбунової, 

О.Ю. Мандрикової., О.А. Мітіциної, Н.В. Іванової, О.О. Богатирьова, 

Т.Д. Марцинковської та ін.) 

Співробітники з високою самоефективністю на думку А.Бандури прагнуть до 

навчання, яке дозволяє їм реструктурувати свої ролі новаторським шляхом 

вдосконалювати звичайну практику і додавати нові елементи і функції до них [3].  

Богатирьова О.О. і Марцинковська Т.Д вважають, що самоефективність у сфері 

професійної діяльності здійснює системо утворюючу функцію, забезпечуючи гнучкість 

і активність у виконанні роботи та побудові відносин з оточуючими. При цьому, 

самоефективність фахівця впливає на професійну соціалізацію, самореалізацію, 

освоєння організаційної культури [1]. 

Стимулювання працівників до кар’єрних очікувань, згідно досліджень Н.В. Кобец, 

впливає на самоефективність працівника. Кар’єрні прагнення і задоволеність працею 

посилюють мотивацію до професійного навчання, саморозвитку, впливають на відчуття 

начальної самоефективності працівника [2]. 

Отже, увага дослідників концентрувалася, в основному, на питаннях впливу 

самоефективності на якість виконання виробничих процесів та професійну кар’єру, 

менше на ефективності навчання персоналу. Однак, саме розвиток персоналу, здатність 

кожного працівника до самоефективності у навчанні (перенавчанні) в процесі 

професіогенезу сприяє виживанню та стабільній роботі організацій (корпорацій) у 

сучасних умовах 

Мета статті – висвітлення результатів діагностики уявлень працівників бізнес-

структур, щодо ефективності власної навчальної діяльності та ресурсів, що її 

забезпечують. 

 

2. Результати та обговорення 

 

Дослідження працівників бізнес-структурпроводилося на базі навчального центру 

компанії «АТБ-маркет». У вибірку досліджуваних увійшли 76 працівника компанії, 

спеціалісти різного профілю (менеджери, тренери навчального центру, молодший 

торговий персонал), що проходили навчання за тренінговими програмами у 

навчальному центрі компанії. 

Уявлення працівників бізнес-структур, щодо життєвих смислів навчання 

представлено на рис.1. 
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Рис. 1. Діаграма життєвих смислів навчання працівників бізнес-структур 

 

Згідно діаграми працівники бізнес-структур провідними вважають професійні 

смисли навчання (44,73 % від загальної кількості всіх визначених смислів), на другому 

місці знаходяться прогностичні смисли (27,63 %), на третьому – соціально-статусні 

(18,42 %) і на четвертому - особистісні смисли (9,22 %). 

Категорії та підкатегорії життєвих смислів освіти працівників бізнес-структур 

представлені у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Уявлення працівники бізнес-структур щодо життєвих смислів навчання 

 

Категорії 

життєвих 

смислів 

навчання 

Підкатегорії 

життєвих смислів 

навчання 

Приклади життєвих смислів 

навчання 

Кількість 

працівників 

у % 

діяльнісні професійні розвиток професійних 

компетентностей, вміння ефективно 

працювати та досягати поставлених 

цілей 

90,78 

прагматичні атестація підтвердження категорії 32,89 

матеріальні підвищення оплати праці 10,52 

соціально-

статусні 

кар’єрні кар’єрне зростання 26,84 

особистісні емоційні отримання задоволення від 

навчального процесу 

23,41 

саморегуляції вміння управляти власним 

емоційним станом та поведінкою у 

конфліктних ситуаціях 

5,26 

комунікативні розвинути навички спілкування  2,63 

самовдосконалення удосконалити пам'ять, увагу 2,63 

розвивальні загальний розвиток особистості 1,31 

 

Серед професійних смислів навчання респонденти виділяють розвиток 

професійних компетентностей, вміння ефективно працювати та досягати поставлених 

цілей (90,78 %).Важливими для них є прагматичні смисли навчання – атестація 

(32,89 %), підвищення оплати праці(10,52 %) та соціально-статусні смисли – кар’єрне 

зростання (26,84 %).  

Особистісні смисли навчальної діяльності виділяє значно менша кількість 

працівників бізнес-структур. 23,41 % респондентам подобається вчитися, навчання 

приносить їм задоволення (чого ми не спостерігали при опитуванні інших категорій 

дорослих). Смисли, що характеризують прагнення до саморегуляції, 

самовдосконалення, розвитку має незначна кількість опитаних. 

Вивчення самооцінки навчальної успішності працівників бізнес-структур показало, 

що майже всі опитані впевнені у власній навчальній успішності і лише 1,32 % - 

невпевнені у власній навчальній успішності. 

Поняття «власна навчальна успішність» працівники бізнес-структур трактують як: 

- активне сприйняття навчальної інформації (розпоряджень, інструкцій) 

співробітниками та перенесення її у власну роботу (31,25 %); 
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- засвоєння навчального матеріалу та розвиток необхідних компетенцій у стислі 

терміни (22,91 %); 

- володіння прогресивними методами засвоєння навчальної інформації та 

компетенцій (20,83 %); 

- вміння відбирати та запам’ятовувати найважливішу навчальну інформацію 

(12,50 %); 

- вміння тривалий час утримувати увагу на навчальному матеріалі (9,52 %) 

- успішне проходження атестації (8,33 %). 

Результати опитування показують, що до критеріїв власної успішності працівники 

бізнес-структур відносять внутрішні (навчальні компетентності, особистісні якості) і 

зовнішні критерії (атестація). Серед внутрішніх критеріїв переважають навчальні 

компетентності. 

Самооцінка навчальних компетентностей опитаних за п’ятибальною шкалою 

представлена у таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Оцінка працівниками бізнес-структур розвитку  

власних навчальних компетентностей 

 

№ з/п Навчальні компетентності Середня оцінка 

1. вміння знаходити, переробляти, здійснювати критичний 

аналіз, перетворювати навчальну інформацію 

4,85  

2 вміння працювати з цифровими носіями, комп’ютерна 

грамотність 

4,12 

3. здатність до ефективного самокерування навчальним 

процесом (управляти часом, продуктивно використовувати 

зовнішні та внутрішні ресурси) 

3,04 

4. володіння продуктивними техніками засвоєння навчального 

матеріалу 

- 

 

Відповідно до таблиці, у працівників бізнес-структур краще розвинуте вміння 

знаходити, переробляти, здійснювати аналіз інформації та вміння працювати з 

цифровими носіями, комп’ютерна грамотність. Здатність до ефективного 

самокерування навчальним процесом потребує вдосконалення (3,04 бали). Не 

володіють продуктивними техніками засвоєння навчального матеріалу (методами 

мнемотехніки, прийомами управління увагою). 

Самооцінка працівників бізнес-структур, щодо уміння орієнтуватисяв освітньому 

просторі за п’ятибальною шкалою представлена у таблиці 3. 

 

Таблиця 3. Самооцінка працівники бізнес-структур вміння орієнтуватися 

в освітньому просторі 

 

№ 

з/п 

Показники освітнього простору Середня 

оцінка 

1 володіє Інтернет-простором для задоволення власних освітніх 

потреб 

4,76 

2. вміє знаходити консультантів, експертів для рішення задач 

власного розвитку (освіти) 

4,08 

3. володіє інформацією та можете здійснювати вибір навчальних 

програм: 

- у навчальному центрі компанії, 

 

 

3,16 
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- у закладах неформальної освіти (інших тренінгових 

центрах тощо) 

2,23 

 

4. володіє інформацією, щодо задоволення власних освітніх потреб 

в Україні 

1,04 

5. володіє інформацією, щодо задоволення власних освітніх потреб 

в країнах ЄС (світу) 

- 

 

Респонденти добре орієнтуються в Інтернет-просторі для задоволення власних 

освітніх потреб. У навчальному центрі компанії працюють психологи-консультанти і 

працівники знають та можуть звертатися за консультацією для рішення задач власного 

розвитку, також вони ознайомлені з програми навчального центру компанії. У той же 

час, майже не володіють інформацією щодо навчальних програмах інших тренінгових 

центрах міста, України та країн ЄС (цією інформацією більше володіють менеджери, 

топ-менеджери). Це вказує на те, що працівники не цікавляться можливостями 

саморозвитку поза межами навчального центру компанії.  

Більш детальне вивчення особистісних якостей, що забезпечують навчальну 

успішність показало, що опитані вважають, що допомагає їм бути ефективними у 

навчанні (самонавчанні): 

- уважність (31,25 %), 

- активність (27,08 %), 

- інтерес до навчання (22,91 %), 

- відповідальність (19,52 %), 

- адекватну самооцінку (14,28 %), 

- високий рівень самоорганізації (11,90 %), 

- прагнення до саморозвитку та самовдосконалення (4,52 %). 

З огляду на відповіді респондентів можна констатувати, що таким якостям як 

уважність, активність, інтерес до навчання та відповідальність досліджувані 

приділяють значно більше уваги. При цьому, прагненню до саморозвитку та 

самовдосконалення приділяє увагу лише 4,52 % опитаних, що вказує на неготовність 

значної кількості опитаних вчитися впродовж життя, навчання для них важливе лише 

для рішення поточних професійних завдань. 

Успішний навчальний досвід є джерелом навчальної самоефективності. Позитивна 

оцінка навчального досвіду сприяє підвищенню впевненості у власних навчальних 

здібностях та очікуванню від себе навчального успіху. Аналіз відповідей респондентів 

щодо оцінки навчального досвіду представлено на рис.2. 

 

 
 

Рис.2. Діаграма навчального досвіду працівників бізнес-структур 
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З діаграми спостерігаємо, що 95,23 % опитаних мають успішний навчальний досвід 

(35,71 % - у навчальному центрі компанії, 59,52 % - в інших навчальних установах крім 

компанії), 4,77 % - не змогли визначитися з відповіддю, що вказує на відсутність 

позитивного навчального досвіду.  

Серед бар’єрів власної навчальної ефективності респондентами були відділені: 

- нестача часу (79,16 % ),  

- проблеми з систематизацією великої кількості навчальної інформації (22,91 %), 

- не стійка увага (12,50%), 

- не вміння запам’ятати навчальний матеріал у вигляді розпоряджень (9,52 % ), 

- упереджені судження та страхи (наприклад, «після 40 років навчатися важко», 

«інструкції, що постійно змінюються не можливо засвоїти», «вчись не вчись, 

після 40 років працівника не будуть тримати у компанії» та ін.) (8,33 %). 

Отже, згідно відповідей опитаних бар’єр «нестача часу» значно переважає серед 

інших бар’єрів, що характерно для більшості категорій дорослих. Проблеми з 

управлінням пізнавальною сферою та наявність упереджених суджень, страхи вказує на 

необхідність розвивальної та корекційної роботи. 

Для подолання психологічних бар’єрів респонденти застосовуються певні 

психологічні прийоми. Аналіз психологічних інструментів самомотивації та 

самопідтримки, що застосовують працівники бізнес-структур представлено у таблиці 4. 

 

Таблиця 4. Психологічні інструменти самомотивації,  

що застосовують працівники бізнес-структур 

 

№ 

з/п 

Психологічні інструменти самомотивації Кількість працівників бізнес-

структур у % 

1. самопереконання, самопідбадьорення 95,23 

3. візуалізація себе успішною людиною 42,10 

4. приклади з соціального оточення 39,47 

5. планування і самоконтроль 36,84 

 

Значна кількість представників бізнес-структур у ситуації невпевненості 

застосовують прийоми самопереконання, самопідбадьорення, менше візуалізацію, 

приклади з соціального оточення, планування і самоконтроль. Відповіді респондентів 

вказують на обмежену спектр прийомів самомотивації та необхідність його 

розширення. 

Особливістю цілей власного розвитку працівників бізнес-структур є те, що вони 

стосуються тільки професійної сфери (кар’єрного зростання, набуття професійних 

компетентностей), що вказує на прагматичний і ситуативний характер навчальної 

діяльності опитаних. 

Серед зовнішніх соціально-психологічних чинників та умов, що детермінують 

навчальну успішність (ефективність) працівники бізнес-структур виділили: 

- можливість кар’єрного зростання ( 46,19 %); 

- систему стимулювання у компанії (33,80 %); 

- систему наставництва (10,97 %); 

- організаційну культуру підприємства (9,04 %). 
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Висновки 
 

Відтак, згідно отриманих відповідей, самооцінка навчальної успішності 

(ефективності) працівників бізнес-структур включає внутрішні критерії (навчальні 

компетентності) і зовнішні (атестація). Серед начальних компетентностей у 

респондентів краще розвинуте вміння знаходити, переробляти, здійснювати аналіз 

інформації, не володіють опитані продуктивними техніками засвоєння навчального 

матеріалу. Серед особистих якостей працівники бізнес-структур перевагу надають 

уважності, активності та інтересу до навчання, при цьому прагненню до саморозвитку, 

самовдосконалення надає незначна кількість респондентів. Потреба в ефективному 

навчанні та розвитку професіоналізму у респондентів більшою мірою обумовлена 

атестацією, можливостями кар’єрного зростання та системою стимулювання в 

компанії, а не внутрішньою потребою у саморозвитку і самовдосконаленні. 
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