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Юнацький вік є одним із найяскравіших етапів в житті кожної людини. Це 

період, коли молода людина у найбільшій мірі може проявити свої здібності та 

таланти, пробує реалізовувати себе в різних сферах життя, визначається з 

планами на майбутнє. Студенти отримують нові додаткові можливості для 

ефективної самореалізації та творчості. Неодмінною умовою успішної 

самореалізації молодої людини є віра в себе, свою компетентність, у можливість 

впоратися зі складними завданнями та труднощами. Мовою наукової психології 

все це дістало відображення у понятті «самоефективність», рівень 

самоефективності не є сталим показником і залежить від багатьох факторів, які 

можуть мати сприятливий або негативний вплив. 

Люди з високою самоефективністю вважають себе господарями свого 

життя, вони беруть відповідальність за все, що роблять і розуміють, що багато 

чого в житті залежить від їх рішень і дій. Люди з низькою самоефективністю 

пояснюють свої невдачі впливом долі, карми, магії.  

Розвиток самоефективності впливає на поведінку людини. Вона навряд чи 

зросте від самонавіювання або віри в себе. Тут важливий пережитий успішний 

досвід людини, який впливає на формування певних переконань про себе і 

здатності вирішувати завдань будь-якої складності. 

Способи підвищити почуття самоефективності: 

 Ставити і досягати маленькі цілі. Встановлювати маленькі і 

короткострокові цілі для того, щоб ставати більш впевненим, коли ви успішно 

досягаєте ці цілі. Потім, у міру виконання кожного завдання, вона виступає в 



якості сходинки для досягнення великої мети. Наприклад, ваша кінцева мета 

може бути, втрата ваги в розмірі 20 кілограмів. Але ви можете розбити її на 

кілька менших цілей. Ви можете вирішити пропускати десерт, щоб скоротити 

кількість споживаних калорій. Кожен день, що ви пропустите десерт, ви будуєте 

впевненість у своїй здатності досягти своєї мети. Підвищення самоефективності 

допомагає тримати вас на шляху, щоб досягти вашої мети. 

 Оточіть себе позитивними повідомленнями. Знайдіть друзів, у яких є 

звички, якими ви захоплюєтеся. Ви також можете оточити себе позитивними 

повідомленнями в електронному вигляді. Підписатися на інформаційні розсилки 

цікаво та позивної для вас інформації. 

 Отримати соціальну підтримку. Зверніться по допомогу до людей, які 

мають найбільше значення для вас. Розкажіть їм про мету, яку ви намагаєтеся 

досягти, і дайте їм знати, що їх заохочення і позитивні повідомлення мають 

значення. Зробіть звичкою усвідомлювати і приймати компліменти, які ви 

отримуєте від них. Дослідження виявили, що позитивні повідомлення, 

відправлені в електронному вигляді, так само можуть допомогти людям в 

досягненні їх мети. 

 Навчитися розслаблятися. Спробуйте освоїти методи релаксації, які 

допоможуть вам повертатися в спокійний емоційний стан в моменти стресу. 

Навчіться медитувати, частіше слухайте розслаюляючу музику. 

 Навчіться прислухатися до власних відчуттів. Ви стаєте все більш 

обізнаним в своїх думках і переконаннях, процес буде простіше і стане легше 

досягати своєї мети і ставати сильнішим і більш впевненим. 

Самоефективность є показником того, наскільки людина вірить у власні 

сили і знання. На неї впливає самооцінка, самовпевненість, а також особистий 

життєвий досвід. Почуття самоефективності можна змінити, якщо вона не 

допомагає в досягненні успіху. Все знову залежить від самої людини, та її 

прагнення щось змінити. Можна не мати чогось, але при цьому ставати 

успішною людиною. А можна володіти всім, але бути абсолютним невдахою. Це 

і називається самоефективністю. 


