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 Традиційно виділяють три форми самооцінки — адекватна, завищена, за-

нижена. Останнім часом розрізняють поняття «низька» і «занижена» 

самооцінка, «висока» і «завищена». 

      За адекватної самооцінки суб'єкт соціальної взаємодії правильно 

(реально) співставляє свої можливості і здібності, достатньо критично 

ставиться до себе, дає собі реальні завдання, вміє прогнозувати оцінку 

результатів своєї діяльності оточенням. Поведінка такого суб'єкта 

неконфліктна, у конфлікті він поводиться конструктивно. Внутрішніх 

суперечностей майже не зазнає. 

      При «високій» і «вищій від середнього» самооцінці людина справедливо 

цінує та поважає себе, задоволена собою, у неї розвинене почуття власної 

гідності.  

      Завищена, на відміну від високої, сприяє розвитку самозакоханості, ілюзії 

впевненості, зазнайству. При завищеній самооцінці у людини виникає 

неправильне уявлення про себе, ідеалізований образ своєї особистості. Вона 

переоцінює власні можливості, орієнтована на успіх, ігнорує невдачі. 

Сприйняття реальності у неї часто емоційне, невдачу розцінює як наслідок 

чиїхось помилок або несприятливих обставин. Справедливу критику сприй-

має як доскіпування. Така людина конфліктна, схильна до провокування 

неоднозначних ситуацій, у суперечках поводиться активно, роблячи ставку 

на перемогу. 

     Не менш шкідлива і занижена самооцінка — вона породжує 

невпевненість, пасивність, приниження своїх чеснот. При заниженій 

самооцінці людина невпевнена у собі, несмілива, пасивна, надмірно 

вимоглива до себе і ще більше — до інших, нудна, у собі та оточенні бачить 

тільки недоліки, конфліктна. Сварки часто виникають через нетерпимість до 

інших. 



      Отже, самооцінка від початку імпліцитно існує у структурі регуляції 

поведінки. Людина не завжди усвідомлює її присутність, але саме вона є 

основою порівняння себе і свого потенціалу з тими вимогами та завданнями, 

які висувають різні ситуації соціальної взаємодії. 

    Самооцінка формується в молодшому шкільному віці. Вона проходить ряд 

етапів.  

      Для нас, педагогів навчального закладу, викликають  інтерес особливості 

формування самооцінки у дітей  шкільного віку. 

     Особливістю дітей мол.шк.віку є безмежна довіра до дорослих, головним 

чином до вчителів. Діти цього віку повністю визнають авторитет дорослого і 

повністю приймають цого оцінки. Навіть характеризуючи себе як 

особистість, мол.школяр лише повторює те, що про нього говорять дорослі. 

Це стосується і самооцінки дитини, яка напряму залежить від характеру 

оцінок дорослого, і формується, в першу чергу, під впливом вчителя, 

вихователя. Особливе значення ці діти надають своїм інтелектуальним 

здібностям, а також тому, як вони оцінюються оточуючими. В цьому плані 

мол.школ. важливо, щоб позитивна оцінка була загально визнаною. У 

мол.школяра вже має місце адекватна, так і завищена чи занижена 

самооцінка.  І якою вона буде, залежить від нас , педагогів. 

  Підлітковий вік – це період становлення справжньої індивідуальності, 

самостійності в навчанні та праці. Підлітки вже здатні визначати і 

контролювати свою поведінку, думки , почуття. На цьому етапі у дитини 

формується цілісне уявлення про самого себе, так званий «обра-Я».     

Головна риса в психології підлітка в порівнянні з школярами мол.віку – це 

більш високий рівень самосвідомості. Разом з цим виникає потреба 

правильно оцінювати і використовувати можливості, формувати і розвивати 

здібності, доводячи їх до рівня дорослої людини. В цьому віці лдіти стають 

особливо чутливими до думки своїх ровесників та дорослих. Перед ними 

вперше гостро постають проблеми морально-етичного характеру, які 

пов’язані, зокрема , інтимними людськими взаємовідносинами. Описуючи 



себе чи інших людей , підлітки вже починають вживати менш категоричні 

судження, вживаючи при цьому такі слова, як «іноді», «майже», «мені 

здається».   Це свідчить про перехід дитини на позицію оціночного 

релятивізму, про розуміння нею неоднозначності, нестійкості і многоликості 

особистісних проявів людини.  На початку підліткового віку багато дітей 

оцінюють себе негативно. З часом ці негативні самооцінки стають більш 

диференційованими.  

Такий стан самооцінки підлітка створює умови для формування негативних 

тенденцій в його психіці. Зокрема, надмірного і безпричинного, як на думку 

дорослого, переживання. Що в свою чергу, відображається на рівні 

тривожності дитини. 

 


