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        Важливе місце у процесі розвитку і формування особистості посідає її 

безпосередня діяльність та самооцінка. Вона є внутрішнім психофізичним 

рушієм активності особистості, а відтак суттєвим чинником фізичного, 

психічного і соціального розвитку.  

Сьогодні ми поговоримо про самооцінку і її роль у формуванні особистості 

загалом, у підвищенні активності учня, сприянні росту якості знань, 

активізації внутрішньої мотивації. 

  Самооцінка пов'язана з однією з центральних потреб людини – 

потребою в самоствердженні, із прагненням людини знайти своє місце в 

житті, cтвердити себе як члена суспільства в очах оточуючих і у своїй 

власній думці. 

Хто ж як не педагог допоможе в цьому підростаючій особистості. 

Адже на основі значущої сомооцінки ґрунтується самоповага, що є 

узагальненою самооцінкою особистості, ступенем сприйняття себе як цілого. 

Самооцінка підлітка, звичайно, залежить не лише від педагога,її формують 

батьки, вчителі, товариші, громадська думка. Але в стінах гімназії учні 

перебувають більшу частину свого часу, тому можливості вчителів теж 

досить широкі. Завдання вчителя – сформувати адекватну самооцінку 

підлітка,адже в своєму віці він ще не вміє правильно ставитись до себе, своїх 

здібностей, якостей як позитивних, так і негативних. 

Вимогливість, справедливе ставлення та доброзичливість до підлітка, 

об'єктивна педагогічна оцінца якостей особистості, результатів її 



діяльності,справедлива оцінка учнівського колективу – все це створює 

сприятливі умови для формування адекватної самооцінки. 

Адекватна самооцінка дозволить з позиції власного розуміння критично 

оцінити свої дії, вчинки, ставлення, емоційний стан тощо. Вона може 

викликати сумніви і незадоволення собою, переосмислення набутого досвіду, 

що і є передумовою виникнення нового творчого ставлення до себе й 

дійсності. А значить  - до розвитку. 

        Розвиток особистості – це такі зміни, внаслідок яких індивід здатний 

ставити і вирішувати все більш складні конкретні завдання. У процесі 

реалізації цих завдань розвиваються здібності людини, нарощується творчий 

потенціал і з'являються можливості постановки і розв'язання нових завдань. 

Як сформувати адекватну самооцінку? Від чого вона залежить? 

Звичайно, на самооцінку повною мірою впливають думки, оцінки інших 

людей, деякі психологічні знання, одержані людиною. Але визначальними в 

формуванні самооцінки є, по-перше, реальні успіхи, досягнення в діяльності 

людини. По-друге, самооцінку визначає рівень вимог, що їх людина ставить 

до себе. При цьому, якщо спробувати вивести формулу самооцінки, вона 

виглядатиме так: 

(домагань) 

Саме від рівня вимог, від того, на що людина вважає себе здатною, чого 

вона вважає можливим досягти, в найбільшій мірі залежить самооцінка 

особистості. 

Розглянемо це на прикладі. Від чого залежить динаміка самооцінки? Уявімо 

собі, що три вчорашніх випускники гімназії стали абітурієнтами вишу. 

Перший з них закінчив, припустімо, сільську чи не дуже престижну 

міську школу, великих успіхів у навчанні не виявляв, вважав, що вступ до 

вищого навчального закладу – не для нього. Але все-таки вирішив ризикнути 

і несподівано для себе був зарахований до лав студентів. Другий абітурієнт – 

людина досить підготовлена, він закінчив підготовчі курси при ВНЗ, досить 



наполегливо готувався до вступу в університет і досяг своєї мети, ставши 

студентом. Нарешті, ще один юнак, що його вважають дуже здібним і він 

поділяє надзвичайно високу оцінку свого інтелекту і рівня знань, змушений 

подати документи до місцевого вишу, бо батьки не в змозі забезпечити його 

матеріально, якщо він поїде вчитись в близьке чи далеке зарубіжжя. За 

результатами співбесіди чи іспиту він теж зарахований до університету. 

Як зміниться самооцінка юнаків, які мають одне й те саме реальне 

досягнення – вступ до університету? 

У першого абітурієнта самооцінка різко зросте, у другого – теж 

підвищиться, але не так сильно. І, нарешті, у третього вона залишиться 

незмінною чи навіть зменшиться. 

Успіх завжди є поштовхом до дії, бо саме він породжує підвищення 

самооцінки. 

Проведемо експеримент. В аркуші з чотирма табличками заповнимо 

першу таблицю: у великому квадраті, що зверху, напишемо час, за який ви 

вважаєте зможете заповнити таблицю цифрами за порядком; в нижньому 

великому квадраті після заповнення зафіксуємо реальний час, за який 

встигли заповнити квадратики. Різниця в часі показує, наскільки ви 

правильно оцінюєте свої можливості. Другий такий же  квадрат ви будете 

заповнювати уже з корекцією часу, щоб ліквідувати різницю. За третім разом 

ви намагатиметеся покращити результат в часі. І так далі. Це говорить про те, 

що реальна оцінка можливостей сприяє формуванню адекватної самооцінки, 

а успіх, підвищуючи рівень самооцінки, веде до розвитку особистості.  

Як самооцінка впливає на якість знань, допомагає створити ситуацію 

успіху розкаже вчитель англ. та нім. мов  Лісогор Л.І. – (виступ) 

Про роль самооцінки у формуванні внутрішньої мотивації розкаже  

вчитель трудового навчання Римарєва Н.П. – (виступ) 

Елементи формування самоаналізу і самооцінки в учнів на уроках  

продемонструє учитель української мови та літератури Титок О.В. – (виступ) 



Про формування особистості через самооцінку розкаже учитель фізики 

Федорова Г.І. 

Психологічні аспекти самооцінки висвітлить Фатєєва М.В. – (виступ) 

Рівень самооцінки зумовлює багато виявів людської поведінки. 

Впевненість-невпевненість, оптимізм-песимізм, альтруїзм-егоїзм – все це і 

багато іншого залежить від рівня самооцінки. 

 

За адекватної самооцінки людина правильно співвідносить свої 

можливості і здібності, досить критично ставиться до себе, прагне реально 

дивитися на свої невдачі та успіхи, намагається ставити перед собою реальні 

цілі, які можна досягти реально. До оцінки досягнутого він підходить не 

тільки зі своїми мірками, але й намагається передбачати, як до цього 

поставляться інші люди: товариші по роботі і близькі. Іншими словами, 

адекватна самооцінка є підсумком постійного пошуку реального бачення 

себе, тобто без занадто великої переоцінки, але і без зайвої критичності до 

свого спілкування, поведінки, діяльності, переживань. Така самооцінка є 

найкращою для конкретних умов і ситуацій. До оптимальної належать 

самооцінки “високий рівень” і “вище за середній рівень” (людина заслужено 

цінує, поважає себе, задоволена собою), а також “середній рівень” (людина 

поважає себе, але знає свої слабкі сторони і прагне до самовдосконалення, 

саморозвитку). Але самооцінка може бути неадекватною – надмірно 

завищеною або занадто заниженою. 

На основі неадекватно завищеної самооцінки у людини виникає 

неправильне уявлення про себе, ідеалізований образ власної особистості і 

можливостей, своєї цінності для оточуючих, для загальної справи. В таких 

випадках людина йде на ігнорування невдач заради збереження звичної 

високої оцінки самої себе, своїх вчинків і справ. Відбувається гостре 

емоційне “відштовхування” всього, що порушує уявлення про себе. 

Сприйняття реальної дійсності спотворюється, ставлення до неї стає 

неадекватним – чисто емоційним. Раціональне зерно оцінки випадає 



повністю. Тому справедливе зауваження починає сприйматися як причіпка, а 

об'єктивна оцінка результатів роботи – як несправедливо занижена. Неуспіх 

оцінюється як наслідок якогось підступу або несприятливо сформованих 

обставин, що не залежать від дій самої особистості. 

Людина із завищеною неадекватною самооцінкою не бажає визнавати, що 

все це є наслідком власних помилок, ліні, недостатності знань, здібностей або 

неправильної поведінки. Виникає важкий емоційний стан – ефект 

неадекватності, головною причиною якого є стійкість сформованого 

стереотипу завищеної оцінки своєї особистості. Якщо ж висока самооцінка 

пластична, змінюється відповідно до реального стану справ (збільшується 

при успіху і знижується при невдачі), то це може сприяти розвитку 

особистості, тому що вона змушена докладати максимум зусиль для 

досягнення поставлених цілей, розвивати власні здібності і волю. Самооцінка 

може бути і заниженою, тобто нижче реальних можливостей особистості. 

Зазвичай це призводить до невпевненості в собі, боязкості і відсутності 

завзяття, неможливості реалізувати свої здібності. Такі люди не ставлять 

перед собою важкодосяжних цілей, обмежуються рішенням повсякденних 

завдань, занадто критичні до себе. 

      Занадто висока або занадто низька самооцінка порушують процес 

саморегуляції, спотворюють самоконтроль. Особливо помітно це виявляється 

в спілкуванні, де особи з завищеною та заниженою самооцінкою виступають 

причиною конфліктів. При завищеній самооцінці конфлікти виникають через 

зневажливе ставлення до інших людей, занадто різкі і необґрунтовані 

висловлення на їх адресу, нетерпимість до чужої думки, прояви зарозумілості 

і зазнайства. Низька критичність до себе заважає їм навіть помітити, як вони 

ображають інших зарозумілістю і незаперечністю суджень. 

При заниженій самооцінці конфлікти можуть виникати через надмірну 

критичність цих людей. Вони дуже вимогливі до себе і ще більш вимогливі 

до інших, не вибачають жодного свого промаху чи помилки, схильні 

постійно підкреслювати недоліки інших. І хоча це робиться з найкращих 



намірів, але це все-таки стає причиною конфліктів у силу того, що небагато 

хто може терпіти систематичне “пиляння”. 

      Формування адекватної самооцінки дуже залежить від справедливої 

оцінки ззовні, тобто від ставлення навколишніх (однолітків, викладачів, 

рідних). 

 Особливо важливо допомогти людині «підняти» занижену самооцінку, 

допомогти їй повірити в себе, у власні можливості, у свою цінність. Це 

стосується і вчителя. У сучасних умовах вчитель починає побоюватися нових 

технологій, відчуває свою невпевненість і часто занижує свою самооцінку. А 

це недопустимо, адже ми з’ясували, що занижена самооцінка не веде до 

розвитку. 

Пропоную перевірити себе за тестами, яку ви маєте самооцінку. 

Тести на самооцінку. 

Після проведення тестів запропонувати відео з порадами для тих, хто 

має занижену самооцінку. 


