
Наскільки важливим є вміння чесно 
оцінювати себе? 

Умова власного висловлення 

Часто, коли немає бажання щось робити або коли не вдається залагодити якусь справу, 
ми знаходимо десятки причин і пояснень, заспокоюємо себе. Так буває й тоді, коли 
сперечаємося з кимось попри усвідомлення, що проблема виникла з нашої вини. Зазвичай 
виправдати себе набагато легше, ніж визнати власну помилку. Викладіть Ваш погляд 
на проблему: Наскільки важливим є вміння чесно оцінювати себе? 

Зразок написання власного висловлення 

Цілком справедливим буде твердження, що вміння чесно оцінювати себе, готовність 
визнавати власні недоліки й помилки є засадничими принципами, якими має керуватися 
людина в сучасному світі. 

Спробую аргументувати виправданість такої думки. По-перше, уміння чесно оцінювати 
себе є важливим регулятором стосунків з іншими людьми. Неправильне уявлення про 
свою особистість породжує розчарування і внутрішні конфлікти. За  завищеної самооцінки 
в людини часто виникає зневажливе ставлення до інших осіб, нетерпимість до чужої думки, 
прояви зарозумілості й зазнайства. 

По-друге, чесність із собою дає змогу зберігати душевний спокій, правильно співвідносити 
свої можливості й досягнення, ставити лише ті цілі, які можна досягти, аби стати успішним. 

Згадаймо Степана Радченка – головного героя урбаністичного роману Валер’яна 
Підмогильного «Місто». Хлопець прагне підкорити місто, відчуває в собі здібність до 
літератури й жагучу потребу визнання власного таланту. Викривлене певною мірою 
сприйняття своєї особистості призвело до того, що Степан, зруйнувавши стосунки з 
багатьма людьми й утративши стійкі орієнтири в житті, залишається на самоті із 
роздвоєністю в душі. 

Прикладом людини, яка, реально оцінюючи свої сили й можливості, змогла здійснити 
бажання нації й потреби державності, є постать Богдана Хмельницького. Він спромігся 
легітимізувати свою владу й налагодити міжнародні відносини з низкою європейських 
країн. Саме з Б. Хмельницьким пов'язане становлення української держави. Його внесок в 
історію рідного народу полягає у визволенні придніпровських земель від ярма польських 
магнатів, збереженні української мови й культури. 

Отже, успіх у житті багато в чому залежить від самооцінки. Реальне сприйняття людиною 
себе впливає на вибір життєвих цілей і на результати, яких вона досягає. 

 


