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їх у штатних, позаштатних та екстремальних ситуаціях. Також приділяти увагу на індивідуальні дії працівників та їх 
взаємодію в складі груп. 

Моделювання здійснюється за допомогою технічних засобів, спеціальних ігор, дій в нічний час, за несприятливих 
кліматичних умов, в умовах обмеженого простору, часу, імітації різних чинників нестандартної ситуації за допомогою 
спеціальних засобів (муляжі трупів, неприємних запахів, макетів місць подій тощо), виконання вправ на висоті, на хитних і 
вузьких поверхнях, над водою і вогнем, імітація сильної протидії, яка створює загрозу невиконання завдання і може привести 
до психічного зриву, детального прогнозувати ситуації протидії, імітації застосування правопорушником зброї й інших засобів 
нападу, виконання вправ із зв'язаними очима. 

Тому доцільно включити в навчальний процес у підготовці майбутніх правоохоронців спеціальність 
«Оперативно-тактичне та силове забезпечення правоохоронної діяльності», яка допоможе врахувати та направити власні дії 
на виконання поставлених завдань. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Подальше дослідження вбачаємо у поглибленому 
вивчені шляхів оптимізації професійної підготовки в процесі моделювання службової діяльності в нестандартних умовах з 
використанням будь-якої зброї. 
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САМООЦІНКА ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОРТИВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Самооцінка виступає психологічним ядром особистості. Вона поєднує структурні та процесуальні 

характеристики індивіда, а також розглядається як одна з ключових психологічних якостей, що впливає на 
ефективність будь-якої діяльності, включаючи й спортивну. В статті розглянуто рівень самооцінки у спортсменів та її 
прояв в залежності від кваліфікації. Визначено, що самооцінка потрібна не лише для того, щоб краще усвідомлювати свої 
слабкі та сильні сторони, а вона дає можливість перерозподілити ресурси та віддавати перевагу тим, де у спортсмена 
максимально більше шансів на успіх. Невдоволення собою має свій позитивний момент, так як розуміння недоліків є 
необхідним для перерозподілу ресурсів і особистісного потенціалу, а головне завдання самооцінки є використання своїх 
сильних особистісних якостей у боротьбі за досягнення поставлених цілей. 

Ключові слова. Самооцінка, кваліфікація, тренувальний процес, змагальна діяльність. 
 
Ляшенко В. Н., Иванько В. В., Морозова С. Н. Самооценка выступает психологическим ядром личности. Она 
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сочетает структурные и процессуальные характеристики индивида, а также рассматривается как одна из ключевых 
психологических качеств, влияет на эффективность любой деятельности, включая и спортивную. В статье 
рассмотрены уровень самооценки у спортсменов и ее проявление в зависимости от квалификации. Определено, что 
самооценка нужна не только для того, чтобы лучше понимать свои сильные и слабые стороны, а она дает 
возможность перераспределить ресурсы и отдавать предпочтение тем, где у спортсмена максимально больше 
шансов на успех. Недовольство собой имеет свой положительный момент, так как понимание недостатков необходимо 
для перераспределения ресурсов и личностного потенциала, а главная задача самооценки является использование 
своих сильных личностных качеств в борьбе за достижение поставленных целей. 

Ключевые слова. Самооценка, квалификация, тренировочный процесс, соревновательная деятельность. 
 
Valentina Liashenko, Ivanko Valentina Vladimirovna, Morozova Svetlana Nikolaevna. Self-esteem acts as the 

psychological core of the individual. It combines the structural and procedural characteristics of the individual, and is also considered 
one of the key psychological qualities that affects the performance of any activity, including sports. The article considers the level of 
self-esteem in athletes and its manifestation depending on qualification. 

Among athletes 1 and 2 level, athletes with low self-esteem prevails. Undervalued self-esteem sometimes manifests itself 
in the quest for any cost to avoid failures, and thus refuse goals that at least in a small degree threaten to turn into failure. Therefore, 
given almost identical indicators of adequate and low self-esteem, sporting activities for them can be stable and even successful, but 
well below the potential of athletes, since there is no activity in achieving more difficult goals. 

 Athletes with an adequate self-esteem, and their more among masters of the international class. High-level athletes have 
a strong nervous system, experience in competitions of various levels, and a high sporting result that needs to be maintained and 
increased, since they are a great responsibility. In this case, professional activity is characterized by high stability, in addition, they 
have a fairly complete realization of their own capabilities. 

 Athletes with a low self-esteem are found among masters of sports and among candidates for the master of sports, and 
not only 1 and 2 levels. This indicates that the person's data in the professional activity may be passive and a weak desire to achieve 
the goal, the level of success they usually have below the average, however, is characterized by stability. 

 It is determined that self-esteem is needed not only to better understand their weaknesses and strengths, but also to 
redistribute resources and to give preference to those where the athlete has the greatest chance of success. Dissatisfaction with one 
has its own positive moment, since understanding the disadvantages is necessary for the redistribution of resources and personal 
potential, and the main task of self-evaluation is to use their strong personal qualities in the struggle to achieve their goals. 

Keywords. Self-assessment, qualification, training process, competitive activity. 
 
Постановка проблеми. Особливе значення дослідження самооцінки особистості спортсмена набуває в сучасних 

умовах спортивної та змагальної діяльності. Розвиток у спортсменів здібностей до саморегуляції має велике значення для 
максимальної реалізації їхніх можливостей. Серед факторів, що обумовлюють формування механізмів саморегуляції, 
центральне місце належить самооцінці, що детермінує напрямок і рівень активності суб'єкта та становлення його 
особистості. Разом з тим аналіз спортивної практики показує, що питання впливу самооцінки на спортивний результат 
приділяється недостатня увага, недооцінюється її роль як механізму довільної саморегуляції діяльності спортсмена. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатьма дослідниками [1, 2, 6] відзначається особлива роль 
самооцінки з точки зору успішності і надійності спортивної діяльності. Адекватна, злегка завищена, більш-менш стійка 
самооцінка найбільш сприятлива для успішної спортивної діяльності, найкращою адаптованості до неї і для надійності 
спортсмена. Поняття самооцінки безпосередньо пов'язане з тим, як людина оцінює себе та свої власні якості [8, 11]. В 
даному процесі особистість, з одного боку, пізнає і оцінює реальну дійсність, на яку спрямована її діяльність, з іншого - свої 
власні якості та можливості, щоб забезпечити виконання цієї діяльності. Самооцінка є результатом цих двох ліній пізнань За 
даними провідних авторів [3, 5, 10], ми виявили, що особистість, у якій спостерігається тенденція до завищення самооцінки, 
здатна тверезо оцінити власні можливості, зважити свої сильні і слабкі сторони, відповідно до цього розробити план дій, 
спрямованих на конкретний результат, і сформувати реалістичні домагання. Саме такий спортсмен емоційно більш стійкий і 
ефективний. Все це надає йому здорового впевненості в собі, прагнення до успіхів і, безумовно, позитивно позначається на 
результативності спортивної діяльності і на адаптованості особистості як в спорті, так і у всіх інших сферах життя [12, 14]. 

Формування адекватної самооцінки - процес складний. Тому необхідно ретельне і об'єктивне вивчення особистості 
спортсменів, яке допоможе не тільки виявити їх здібності та особливості, а й сформувати у них адекватну самооцінку, яка 
буде сприяти покращенню тренувального та змагального процесу. Адже саморегуляція особистістю своєї поведінки і 
самоорганізація свого способу життя здійснюється через самооцінку [4, 9]. 

Мета роботи: аналіз рівня самооцінки та кваліфікації спортсменів, які спеціалізуються в легкій атлетиці. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Детальний розгляд отриманих даних дає підставу зробити наступні 

висновки. З обстежених спортсменів адекватний рівень самооцінки мають 36%, випробовуваних; 54 % піддослідних мають 
високий рівень самооцінки, або завищену, що говорить про переоцінку спортсменами своїх сил і можливостей; а, що 
залишилися 10% складають спортсмени з низьким рівнем самооцінки, тобто ті, хто відчуває скутість і недооцінює свої сили 
(Рис.1). 
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Рис. 1 Діагностика рівня самооцінки у спортсменів, що займаються легкою атлетикою 
Важливо відмітити, що спортсмен, який має неадекватну самооцінку (занижену або занадто високу), знижуються 

його здатності до саморегуляції. У такій ситуації можливе погіршення спортивних результатів, розлади саморегуляції, 
внутрішні та міжособистісні конфлікти. Все це супроводжується негативними проявами особистісних характеристик 
спортсмена. Підвищується особистісна тривожність, рівень домагань перестає бути адекватним, розвивається розлад 
перспективного цілепокладання, переважає мотивація уникнення невдач, виникають емоційні переживання ─ все це 
заважає реалізації мети.  

У спортсменів з адекватною самооцінкою спостерігається цілеспрямованість, наполегливість, впевненість. Успіх 
надає впливає на них  стимулюючи, а невдача не викликає різких негативних емоційних реакцій, а навпаки, сприяє прояву 
наполегливості в досягненні мети і прагненню визначити дійсні причини невдачі. При цьому професійна діяльність 
характеризується високою стабільністю, крім того, їм властива досить повна реалізація власних можливостей.  

Серед спортсменів 1 та 2 розряду переважають легкоатлети з низьким рівнем самооцінки. Занижена самооцінка 
іноді проявляється у прагненні будь-якою ціною уникати невдачі, і, таким чином, відмовлятися від цілей, які хоча б в малому 
ступені загрожують обернутися провалом. Тому, зважаючи на майже однакові показники  адекватної та низької самооцінки, 
спортивна діяльність для них може бути стабільною і навіть успішною, але значно нижче потенційних можливостей 
спортсменів, оскільки відсутня активність в досягненні більш важких цілей. 

 Спортсмени з адекватною самооцінкою, а їх більше серед майстрів міжнародного класу. Спортсмени високого 
рівня, мають міцну нервову систему, досвід виступу на змаганням різного рівня, та високий спортивний результат, який 
необхідно не лише підтримувати, а й підвищувати, оскільки на них лежить велика відповідальність. При цьому професійна 
діяльність характеризується високою стабільністю, крім того, їм властива досить повна реалізація власних можливостей. 

 Спортсмени із заниженою самооцінкою зустрічаються і серед майстрів спорту і серед кандидатів в майстри спорту, 
а не лише 1 та 2 розряд. Це свідчить про те, що дані особистості у професійній діяльності можуть проявляти пасивність і 
слабке прагнення до досягнення мети, рівень успішності у них зазвичай нижче середнього, проте, характеризується 
стабільністю. 

 

Рис. 2. Графічне зображення кваліфікації та рівня самооцінки спортсменів 
                           - адекватний рівень самооцінки 
                           - високий рівень самооцінки  
                         - низький рівень самооцінки 
 

Спортсмени із заниженою самооцінкою не реалізують повною мірою свої можливості, тому вони або залишають 
спорт, або працюють над собою та досягають успіху у майбутньому. 

 Висновки. Самооцінка може бути найбільш важливим психологічним ресурсом при вирішенні життєвих завдань, і в 
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першу чергу - на спортивній арені. Фундаментальний аспект самооцінки це віра у власну здатність вчитися, судити та 
вирішувати. Нездатність приймати рішення - одна з головних причин невдач у спортивній діяльності. В основі дослідження 
самооцінки лежить життєва необхідність більш точно виявити всі ресурси, які допоможуть спортсменам досягти бажаної 
мети і показувати спортивні результати будуть відповідати їх потенційним можливостям. 

Подальші дослідження в цьому напрямі полягають у більш глибокому вивченні структури психологічного захисту в 
спортсменів, які спеціалізуються в легкій атлетиці та розробці способів регуляції й керування своїм станом у стресових 
умовах і на змаганнях. 
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