
3.3. Індивідуальне завдання: розробка методичних рекомендацій щодо 

діяльності практичного психолога з проблеми дипломної роботи. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ  

У словнику психологічних термінів дається визначення: «Самооцінка – 

цінність, значущість, якими індивід наділяє себе в цілому і окремі сторони своєї 

особистості, діяльності, поведінки [Психологический словарь. – M.: Педагогика 

– Пресс, 2001. – 440 с.]. 

Самооцінка має два компоненти – когнітивний та емоційний. Когнітивний 

відображає знання людини про себе, а емоційний – її ставлення до себе. Знання 

про себе набуваються через спілкування з іншими людьми. Ці знання неминуче 

збагачуються емоціями, сила і напруженість яких залежить від того, наскільки 

значуща отримана інформація для особистості. 

Самооцінка формується у процесі діяльності і міжособистісної взаємодії: 

через спостереження за собою, своїми вчинками, ставленням до себе з боку 



навколишніх, аналіз своїх почуттів і переживань, мотивів і вчинків, досягнень і 

невдач, а також через порівняння себе з іншими людьми. 

Аналіз самооцінки як самооцінювання діяльності дозволив виявити кілька 

її функцій:  

 прогностичну (яка полягає в регуляції активності особистості на 

самому початковому етапі діяльності);  

 коригувальну (спрямовану на контроль і здійснення необхідних 

змін); 

 ретроспективну (використовується суб’єктом на завершальному 

етапі діяльності для підведення підсумків, співвіднесення цілей, 

способів і засобів виконання діяльності з її результатами). 

 У сучасній психологічній науці існує кілька видів самооцінки, які 

відображають особливості об’єктів оцінювання, якісні і кількісні характеристики 

самої оцінки. Розрізняють два види самооцінки: глобальну, під якою розуміють 

загальну недиференційовану самооцінку особистості, й часткову, яка належить 

до різних рівнів пізнання властивостей особистості. Один із видів самооцінки має 

таку характеристику як адекватність. Відповідно до ступеня адекватності 

звичайно розрізняють два види самооцінки: адекватну і неадекватну. Далі 

розглядають неадекватну самооцінку по відношенню до еталона, з яким вона 

порівнюється, як завищену або занижену. Занижена самооцінка призводить до 

безпорадності – людина заздалегідь опускає руки перед труднощами і 

проблемами, так як все одно ні на що не здатна.  

Основні поради що допоможуть підвищити самооцінку та впевненість 

у собі: 



1. Припиніть порівнювати себе з іншими людьми. Завжди будуть люди, 

у яких чогось більше, ніж у вас, і є люди, у яких чогось менше, ніж у вас. Якщо 

Ви будете займатися порівняннями, то завжди матимете перед собою занадто 

багато опонентів чи противників, яких не можете перевершити. 

2. Не засуджуйте себе. Це може стосуватися зовнішнього вигляду, кар'єри, 

фінансового становища або ж інших аспектів життя. Корекція самооцінки прямо 

пов'язана з Вашими висловлюваннями щодо себе. 

3. Приймайте всі компліменти та привітання відповіддю «спасибі». 

Коли Ви відповідаєте на комплімент чимось на зразок: «та нічого особливого», 

Ви відхиляєте цей комплімент і одночасно посилаєте собі повідомлення про те, 

що не гідні похвали, формуючи занижену самооцінку. Тому приймайте похвалу, 

не принижуючи своїх переваг. 

4. Намагайтеся спілкуватися з позитивними і впевненими в собі 

людьми, готовими Вас підтримати. Тоді почуватиметеся краще і Ваша 

самооцінка буде зростати, адже оточення є вагомим чинником на вплив 

самоцінки. 

5. Сформуйте список Ваших позитивних якостей. Ви чесні? 

Безкорисливі? Корисні для інших? Креативні? Будьте до себе прихильні і 

запишіть принаймні 20 своїх позитивних якостей. Почніть концентруватися на 

своїх перевагах, і у Вас стане набагато більше шансів для досягнення того, чого 

хочете. 

6. Дійте! Ви не зможете розвинути у собі високий рівень самооцінки, якщо 

будете сидіти на місці і не прийматимете викликів, які виникають. А коли Ви 

дієте, незалежно від одержуваного результату, зростає Ваше почуття самоповаги, 

відчуваєте приємніші відчуття щодо самого себе.  



Джерело: https://www.wunu.edu.ua/student-life/laboratory-psychological-

services/recommendations-and-tips/11633-8-porad-iak-pidvyschyty-vlasnu-

samoocinku.html. 

 


