
ЯК РОЗВИНУТИ ВПЕВНЕНІСТЬ.  

6 ПРАВИЛ 

Для підтримки нормальних взаємин з іншими людьми дуже важлива адекватна 

самооцінка. Але оцінювати себе правильно виходить не у всіх: багато людей схильні 

знецінювати себе, недооцінювати важливість своєї роботи або свого внеску в загальну 

справу  

Якщо людина називає себе ледарем, якщо вона не цінує свою працю або 

недооцінює важливість своєї роботи, то не слід дивуватися тому, що оточуючі теж 

перестають адекватно оцінювати її зусилля і починають ставитися до нього з деякою 

зневагою. В результаті у людини з'являються образи, роздратування і почуття 

незадоволеності, які можуть привести до стресу, професійного вигорання чи навіть 

депресії.  

Є і ще одна проблема: більшість з нас має звичку недооцінювати себе, значимість 

своєї роботи і важливість досягнутих результатів часто буває неусвідомленою, тому 

людина її просто не помічає. Звичка знецінювати себе починає формуватися у неї ще в 

дитинстві і зберігається надовго, і в дорослому житті вона недооцінює себе вже 

автоматично і навіть не помічає того, що це їй неприємно. При цьому людина стає 

нерішучою, надто самокритичною, недовірливою, підозрілою або прискіпливою. Вона 

гостро потребує схвалення оточуючих і прагне до самоствердження, але при цьому часто 

вступає в конфлікти з оточуючими і тим самим викликає ще більше несхвалення з їх боку.  

Підвищити самооцінку і оцінити значимість своєї роботи допоможуть наступні 

правила.  

ПРАВИЛО ПЕРШЕ: ВИКЛЮЧІТЬ ЗІ СВОГО ЛЕКСИКОНУ ВСІ НЕГАТИВНІ 

ВИЗНАЧЕННЯ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО СЕБЕ.  

Ніколи не називайте себе неробою або невдахою і не кажіть «мені завжди не 

щастить у всьому». Це неправда! І ніколи не принижуйте значимість своєї роботи. 

Пам'ятайте: ваша самооцінка суттєво впливає на те, як вас сприймають і цінують оточуючі.  

ПРАВИЛО ДРУГЕ: СКЛАДАЙТЕ СПИСОК СПРАВ НА КОЖЕН ДЕНЬ, А В КІНЦІ 

ДНЯ ПІДВОДИТЕ ПІДСУМКИ.  

Список справ дозволить вам не тільки краще планувати свій робочий час, але і 

краще оцінити обсяг роботи, яку ви виконуєте за день. За кожну виконану справу ставте 

собі плюс. В кінці дня подивіться, чи все вам вдалося зробити і що потрібно перенести на 

наступний день. Якщо ви будете кожен день бачити те, що вам вдається зробити, це буде 

позитивно впливати на вашу самооцінку.  

ПРАВИЛО ТРЕТЄ: ПОЧНІТЬ РОЗПОДІЛЯТИ СВОЇ СПРАВИ.  

Якщо ви регулярно помічаєте, що ваш робочий день виходить перевантаженим, а до 

кінця дня частина наміченого так і залишається невиконана і переноситься на наступний 

день, не поспішайте себе лаяти: подумайте, як ви можете перерозподілити свої справи і які 

завдання ви можете передоручити іншим людям. Постарайтеся проаналізувати, наскільки 

ефективно ви використовуєте свій робочий час – це допоможе вам більш точно 



розставляти пріоритети у виконанні поставлених завдань, більше встигати і краще 

контролювати свої можливості. Раціональний підхід до робочого часу позитивно вплине на 

вашу самооцінку.  

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТЕ: ПОЧНІТЬ СЕБЕ ХВАЛИТИ.  

Дуже важливо заохочувати себе за виконану роботу або отримані результати. 

Хваліть себе навіть за те, що, на ваш погляд, є абсолютно нормальним або природним. Ви 

вчасно здали звіт? Відпрацювали понаднормово? Успішно пройшли перепідготовку? 

Допомогли колегзі? Спекли пиріг до сімейного торжества? Так похваліть себе за це і скажіть 

собі, що ви молодець!  

ПРАВИЛО П'ЯТЕ: ПРИПИНІТЬ ПОРІВНЮВАТИ СЕБЕ З ІНШИМИ.  

Порівняння себе з іншими – одна з найбільш небезпечних звичок, які руйнівно 

впливають на самооцінку людей, тому, що частіше всього буває таке порівняння не на 

користь самої людини. Як би ви не старалися, завжди знайдеться людина, яка буде 

успішнішою, фартовішою або краще вас. Звичка порівнювати себе з іншими не приносить 

нічого, крім прикрості й невпевненості в собі. Почніть радіти власним успіхам і досягненням, 

нехай навіть, на ваш погляд, незначним, і ви почнете цінувати себе набагато вище. Такий 

підхід позитивно вплине на вашу самооцінку.  

ПРАВИЛО ШОСТЕ: НЕ БІЙТЕСЯ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ І ПІДТРИМКОЮ.  

Підвищення самооцінки – завдання непросте, і не всім вдається вирішити її 

самостійно. Якщо ви зрозуміли, що, незважаючи на всі ваші зусилля, підняти самооцінку 

власними силами не виходить, зверніться за консультацією до психолога. Підтримка 

фахівця допоможе вирішити цю проблему максимально швидко і ефективно. 
 


