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Будучи важливою складовою поведінки особистості, самооцінка впливає 

на формування образу соціальної дійсності, визначає характер контактів з нею, 

передбачає рівень довіри до різних джерел інформації, ставлення до них, 

забезпечує організацію зворотних зв’язків у всіх формах і видах взаємодії. 

Caмooцiнкa мaє вaжливe знaчeння для ycпiшнoї нaвчaльнoї дiяльнocтi, a тaкoж 

пpoфeciйнoї opiєнтaцiї, вибopy життєвoгo шляxy тa влacнoгo ставлення дo 

дiйcнocтi. Від тoгo, чи aдeквaтнo особистість cпpиймaє ceбe, чи не має пeвниx 

“деформацій” у її cтaвлeннi дo себе, зaлeжить її мaйбyтнє. Для юнацького віку є 

характерним становлення свого специфічного світогляду. В цей період ще не 

усвідомлюється в повному обсязі суб’єктивність своїх домагань і об’єктивність 

своїх можливостей.  

Різні аспекти подолання негативної самооцінки в юнацькому віці 

представленні у працях таких західних психологів, як: У. Джеймса (вплив 

спрямований на: самовдоволення і невдоволення собою), З. Фройда (психічна 

стабілізація особистості та її соціальна адаптація забезпечуються механізмами 

психологічного захисту), А. Адлера (акцент робиться на компенсаційні процеси 

психіки людини), Е. Берна (вплив спрямований на збереження внутрішньої 

стабільності особистості, її саморегуляції та самореалізації), А. Маслоу (акцент 

робиться на потребі в самоповазі й в оцінці з боку інших), К. Роджерса 

(адекватного співвідношення між “Я-реальним” і “Я-ідеальним”), а також 

російських і українських вчених - Л.С. Виготського, С.Л. Рубінштейна, О.М. 



Леонтьєва (акцент робиться на провідній діяльності, що адекватна віковому 

періоду), Л.І. Божович (подолання заниженої самооцінки полягає в 

переключенні інтересів і спрямованості особистості з себе на певну діяльність), 

І.С. Кона (акцент робиться на наближенні самооцінки до „Я-образу”), С.Д. 

Максименка, О.М. Прихожан (подолання підвищеної тривожності), П.Р. 

Чамати, Л.С. Сапожнікової, Т.М. Титаренко та багатьох інших. 

Проаналізувавши теоретичний матеріал, результати наукових досліджень 

щодо самооціночного ставлення особистості, його видів і рівнів, можна 

зазначити, що самооцінка - це цінність, що приписується індивідом собі чи 

окремим своїм якостям. Як основний критерій оцінювання виступає система 

особистісних структур індивіда. Головними функціями, що виконуються 

самооцінкою є: регуляторна, на основі якої відбувається розв’язання задач 

особистісного вибору, і захисна, що забезпечує відносну стабільність і 

незалежність особистості. Значну роль у формуванні самооцінки відіграють 

оцінки оточуючих й досягнення індивіда.  Залежно від об’єкта оцінювання та 

ступеня узагальненості існує загальна та парціальна самооцінка. При загальній 

самооцінці об’єктом самооцінювання є особистість в цілому, а парціальні 

самооцінки спрямовані на оцінку особистістю конкретних власних якостей, 

рис, властивостей, психічних станів, здібностей у певному виді діяльності [3].   

Самооцінка є адекватною, коли думка людини про себе збігається з тим, 

що вона насправді собою являє. У тих випадках, коли людина оцінює себе не 

об’єктивно, самооцінка виявляється неадекватною [1]. Самооцінка також 

поділяється на актуальну (це те, що вже досягнуто особистістю) і потенційну 

(це те, на що здатна особистість). Розглядають самооцінку як 

адекватну/неадекватну, тобто відповідну/невідповідну реальним досягненням і 

потенційним можливостям індивіда. Так само розрізняється самооцінка за 

рівнем - високий, середній, низький [2]. 

У психологічній практиці зустрічаються два типи низьких самооцінок: 

низька самооцінка в сполученні з низьким рівнем домагань (тотальна низька 

самооцінка) і сполучення низької самооцінки з високим рівнем домагань [5]. 



Основними чинниками, що впливають на формування самооцінки особистості, 

є: спадкові фактори; внутрішньо особистісні конфлікти; батьківські настанови; 

навчання у закладах освіти [4]. 

Підсумовуючи проаналізований нами теоретичний матеріал, можна 

зазначити, що самооцінка не виникає як цілісне і сформоване особистісне 

утворення, а формується під впливом спочатку соціальних норм, прийнятих в 

оточенні дитини, а згодом під впливом ширшого соціального оточення. У 

юнацькому віці самооцінка набуває тих характеристик, які відповідають її 

найповнішому змісту (адекватна оцінка своїх бажань і можливостей, адекватне 

ставлення до зовнішніх і внутрішніх впливів, до оточуючих та до свого 

внутрішнього світу). 

Таким чином, найважливіший компонент цілісної самосвідомості 

особистості є адекватна самооцінка, що виступає необхідною умовою 

гармонійних відносин людини як із самою собою, так і з іншими людьми, з 

якими вона вступає у вербальну чи не вербальну комунікацію і взаємодію. 
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