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ВПЕВНЕНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У СОБІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 
The article envisages the essence of self-confidence and its structure. Characterized the 

structure of self-confidence which consists of three components: cognitive, emotional, and 
behavioral. The article examines whether individuals achieve greater interpersonal influence in 
peer groups, particularly related to purchasing, when they have greater social self confidence. The 
article focuses on the development of this phenomenon through an emphasis on both formal and 
informal communication.  

Key word: personality, pupils, self-confidence, structure.  
 
Здійснено аналіз проблеми формування впевненості в собі особистості. 

Охарактеризовано впевненість у собі як комплексну характеристику особистості, що 
включає емоційний, поведінковий і когнітивний компоненти. Акцент ставиться на розвиток 
даного феномена у формальному s неформальному спілкуванні учнів.  

Ключові слова:  особистість, учні, впевненість у собі, структура. 
 

Актуальність. Зміна суспільних пріоритетів, модернізація національної 
системи освіти на засадах особистісно орієнтованого підходу об’єктивують 
необхідність посилення уваги до створення у навчальних закладах сприятливих 
умов для розвитку самостійної, творчої, життєздатної людини з розвиненою 
самоповагою. Вивчення проблеми впевненості людини у собі в останні 
десятиліття привертає науковців саме в аспекті зосередження уваги на 
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школяреві, формування у нього здатності до творчої самореалізації власного 
потенціалу, розвитку суб’єктності та впевненості в собі.  

Проблему впевненості особистості досліджували Н.Будіч, В. Вендланд, 
В.Лабунська, М.Мішечкіна, С.Мєдвєдєва, В.Ромека, О.Рудик, І.Толкунова, 
О.Хомчук, О.Шило та ін. 

Можна виділити такі характеристики впевненої в собі особистості: 
відкритість, сформованість «Я – концепції», віра у власні сили, спонтанне 
вираження почуттів, відповідальність, самодостатність. Особливо варто 
підкреслити значення принципу «тут і зараз» у повсякденній життєдіяльності 
особистості.  

Виклад основного матеріалу. Впевненість у собі вчені розглядають як 
комплексну характеристику особистості, що включає емоційні (страх і 
тривожність), поведінкові (дефіцит навичок соціальної поведінки) і когнітивні 
компоненти (ясність і чіткість думок, інтелектуальні почуття) та здатність 
висувати вимоги у взаємодії із соціальним оточенням. 

Термін «впевненість у собі» характеризує здатність до відкритості в 
міжособистісних взаєминах. Зокрема, впевнене вираження людьми своїх 
почуттів і думок у певній ситуації може сприяти подоланню страху. Страх, 
один раз виникнувши, міцно асоціюється у людини з певними ситуаціями. 
Проблема невпевнених людей у тому, що в них соціальний страх стає 
домінуючим почуттям, що блокує їхню соціальну активність [7; 8; 9; 10; 11; 14]. 

А Ландж, П. Якубовськи також вважають, що в основі опору впевненим 
діям лежить страх перед невдачею. В інших випадках в основі опору впевненим 
діям лежить страх скривдити інших або виразити стосовно них негативні 
почуття, побоювання виглядати смішним або викликати гнів. Цілком ймовірно, 
чим більше в людини розвинуте раціональне мислення, тим більше шансів 
діяти упевнено [5].  

Впевненість в собі є властивістю особистості, ядром якої виступає 
позитивна оцінка індивідом власних навичок і здібностей як достатніх для 
досягнення значимих для нього цілей та задоволення його потреб, стійке 
позитивне ставлення індивіда до власних навичок, умінь, здібностей.  

Впевненість у собі, на думку М. Мішечкіної, є якісною характеристикою 
особистості, що виявляється у здатності усвідомлювати власну спроможність 
розв’язувати завдання; адекватно оцінювати свої можливості; довіряти 
власному досвіду, розраховувати на нього в ускладнених ситуаціях, бути 
переконаною у досягненні успіху [2]. В основі впевненої поведінки особистості 
виділяються такі структурні компоненти: система знань про впевненість в собі; 
емоційні реакції на оцінні судження, ставлення до себе, успіху й поразки; 
уміння поводитись впевнено в складних ситуаціях. 

А.Лазарус припускає, що причиною невпевненості в собі може бути 
несформованість способів поведінки, які повинні забезпечувати особистості 
повноцінне оволодіння соціальною реальністю, ригідністю. Нерозвиненість 
навичок поведінки вчений назвав «дефіцитом поведінки», а основою 
впевненості в собі запропонував вважати його відсутність. Він виділив чотири 
групи навичок: 1) здатність сказати «ні»; 2) здатність відкрито говорити про 
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свої бажання і вимоги; 3) здатність відкрито говорити про свої позитивні та 
негативні почуття; 4) здатність встановлювати контакти, розпочинати й 
закінчувати  розмову. Означених навичок достатньо для повноцінної 
життєдіяльності, а отже й для впевненості в собі [6]. 

В. Вендландт, В. Хеферт у своєму визначенні упевненості виходили з 
опису невпевненої поведінки, що виникає у випадку, якщо звичний для людини 
або запланований процес діяльності порушується й усе те, що відбувається з 
нею є незапланованим чи незвичним. На їх думку, у разі, коли людиною 
неточно формулюються цілі власних вчинків, з’являються  нереалістичні 
домагання, невірно оцінюються досягнуті результати, не використовуються як 
підкріплення раніше досягнуті результати та відсутнє коригування поведінкової 
моделі на основі раніше здійснених дій [3]. 

Слід зазначити, що саме впевнена поведінка виражається в умінні 
будувати відносини в бажаному напрямі, наприклад, у спілкуванні із 
сторонніми людьми, в умінні звернутися до них із проханням або відповісти 
негативно на їхнє прохання. Крім того, впевненість у собі веде до зростання 
самоповаги, а невпевнена у собі людина стримує почуття внаслідок тривоги, 
відчуття провини й недостатніх соціальних умінь. Впевнена поведінка 
виявляється в позитивному ставленні до себе та інших; уміннях і навичках 
етично допустимого спілкування в конкретній ситуації; поєднанні позитивної  
самооцінки та обов’язкової поваги до прав інших людей. 

В.Ромек, В.Висоцький визначають впевненість у собі як прийняття своїх 
дій, рішень, навичок, прийняття себе. Відтак ядром впевненості виступає 
генералізоване стабільне позитивне ставлення індивіда до власних умінь і 
навичок, що виявляються в соціальних ситуаціях та припускають особисту 
участь. Крім цього, В. Ромек наголошує, що важливим компонентом 
упевненості в собі є самооцінка індивідом власного поведінкового репертуару й 
віра в його ефективність, доведений зв'язок між вірою в самоефективність та 
впевненою поведінкою [1]. 

Впевненість в собі акумулюється в переживанні індивідом своїх 
можливостей як адекватних тим завданням, які перед ним постають у житті. 
Впевненість у собі може виявлятись в окремих видах діяльності, але інколи стає 
стійкою якістю особистості, поширюючись до тих видів діяльності, в яких у 
людини ще немає досвіду. Відтак, впевненість у собі є властивістю особистості, 
ядром якої виступає позитивна оцінка індивідом особистісних здібностей та 
умінь як достатніх для досягнення цілей і задоволення потреб. Вона забезпечує 
людині максимальне використання власних сил та можливостей.  

Впевненість як якість особистості, за Е.Щербаковим, є постійним 
елементом структури особистості, самооцінкою можливостей, що ґрунтується 
на якостях і властивостях, які в певний віковий період людини мають відносно 
стійкий характер. Увага акцентується на самооцінці особистості своєї 
підготовленості [13].  

Отже, аналіз різних поглядів щодо зазначеної проблеми дозволяє 
виокремити трикомпонентну структуру впевненості у собі: когнітивний 
компонент (самопізнання, самоефективність); емоційно-оцінний (самооцінка, 
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самоставлення); поведінковий (самоконтроль, саморегуляція). 
За результатами опитування школярів встановлено, що в якості чинників, 

які негативно впливають на їх упевненість в собі виступають гордовитість 
вчителя, емоційна стриманість в спілкуванні, ігнорування школярів. 

Через що, В.Сухомлинський зазначав про значущість і суперечність 
оцінювання учня вчителем та формування в останнього 
упевненості/невпевненості в собі: «Навчання пройняте постійною, 
повсякденною перевіркою, контролем, щогодинним порівнянням успіхів 
одного учня з успіхами іншого. За всім цим таїться небезпека розчарування, 
невпевненості в своїх силах, замкнутості,  байдужості, озлоблення, тобто таких 
душевних зрушень, які приводять до загрубіння душі, втрати чутливості» [4]. 

На формування завищеної самооцінки й впевненості у дитини впливають 
оцінки вчителя, який вважає дитину успішнішою чим вона є насправді та 
спеціально завищує їй оцінки. Негативно впливає на формування в неуспішних 
школярів упевненості в собі недостатня увага педагогів. Боязкі, нетовариські, 
невстигаючі школярі випадають з поля уваги недосвідчених педагогів і не 
отримують необхідного особливого підходу, який формував би у них 
упевненість в собі. Дуже важливим є уміння вчителя дати об'єктивну оцінку 
діям учня, а не його особистості. Об'єктивно оцінюючи дії школяра, його 
вчинки та успіхи, педагог формує позитивну самооцінку й адекватне ставлення 
у нього до своїх вчинків. Тільки у цьому разі в дитини формується впевненість 
в собі й прийняття своєї особистості. 

Досліджуючи проблему оцінювання учнів шкіл, ми зіштовхнулися з тим, 
що деякі оцінки зачіпають особистість учня, будучи «ярликом», під впливом 
якого самооцінка значно знижується, що в цілому руйнівно позначається на 
формуванні у нього впевненості в собі. 

Опитування школярів показало, що вчителі, виражаючи свою 
незадоволеність діями учнів, апелюють до їх особистості. У більшості випадків 
подібні оцінки і висловлювання вчителями на адресу учня не усвідомлені й 
вимовляються під впливом емоційного стану. Тим часом позитивні оцінки 
діяльності учнів, як правило, роблять їх впевненішими, допомагають подолати 
навчальні страхи, підвищують самооцінку. Позитивним ефектом володіють 
зауваження з приводу зробленої роботи, що супроводжуються позитивними 
підкріпленнями (як емоційними, так і вербальними), орієнтація учня на  
досягнення позитивного результату. 

Аналізуючи відповіді школярів, ми виділили найбільш значимі стосунки 
в класі, які, на думку школярів сприяють формуванню впевненості у собі: 
дружба, згуртованість, можливість неформального спілкування; надання 
емоційної підтримки, взаємодопомога, взаємовиручка; пошана, спілкування  
«на рівних», прийняття різних думок; довіра; розуміння інших людей, 
відсутність будь-якого тиску збоку однокласників, прийняття індивідуальності 
кожного; уміння працювати в колективі; спільна робота за рішенням загальних 
завдань, досягнення єдиної мети; приналежність до групи, причетність. 

Висновки. У результаті теоретичного аналізу було з’ясовано, що 
впевненість в собі є індивідуальною  властивістю  особистості, ядром якої 
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виступає позитивна оцінка індивідом власних якостей як достатніх для 
досягнення значущих для нього цілей та задоволення своїх потреб. У якості 
провідних особистісних детермінант впевненості в собі виявлено такі базові 
структури, як мотивація досягнень, вольовий самоконтроль, а соціально-
психологічними детермінантами впевненості є прийняття себе, ініціатива й 
сміливість у соціальних контактах. 
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