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Анотації:
Розглянуто психологічні детермі-
нанти самореалізації особистості 
спортсменок високої кваліфіка-
ції. Проведено дослідження за 
методиками «Діагностика реа-
лізації потреб в саморозвитку» 
та «Стратегії самоствердження 
особистості» Є.П. Нікітіна, Н.Є. 
Харламенкової. Опитано 16 
спортсменок високої кваліфікації 
– переможниць та призерок Чем-
піонату України. Спортсменки ви-
сокого класу активно реалізують 
свої потреби в саморозвитку. За-
вданням тренерів та психологів 
є підвищення ідей домінування 
та зниження самостримування у 
спортсменок при частих невдалих 
виступах.

Толкунова И.В., Бирук Е.С. Диагностика 
психологических детерминант само-
реализации личности спортсмена (на 
примере женского пауэрлифтинга). Рас-
смотрены психологические детерминанты 
самореализации личности спортсменок 
высокой квалификации. Проведены иссле-
дования по методикам «Диагностика реа-
лизации потребностей в саморазвитии» и 
«Стратегии самоутверждения личности» 
Е.П. Никитина, Н.Е. Харламенковой. Опро-
шено 16 спортсменок высокой квалифи-
кации - победительниц и призерок Чем-
пионата Украины. Спортсменки высокого 
класса активно реализуют свои потребно-
сти в саморазвитии. Задачей тренеров и 
психологов является повышение идей до-
минирования и снижение самосдержива-
ния у спортсменок при частых неудачных 
выступлениях.

Tolkunova I.V., Byruk I.S. Diagnostics 
of psychological determinant of self-
realization of personality of sportsman 
(on the example of womanish power-
lifters). Psychological determinant of self-
realization of personality of sportswomen of 
high qualification is considered. Conducted 
research on the methods of “Diagnosti-
cian of realization of requirements in self-
development” and “Strategy of self-affir-
mation of personality” of E.P. Nikitina, N.E. 
Kharlamenkova. 16 sportswomen of high 
qualification - winners and prize-winner 
Championship of Ukraine are polled. The 
sportswomen of high class actively real-
ize the requirements in self-development. 
The task of trainers and psychologists is 
an increase of prevailing ideas and decline 
of self-restrain for sportswomen at frequent 
unsuccessful appearances.
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Вступ.1

В сучасних умовах розвитку спорту у якісно но-
вому аспекті розглядається проблема розвитку та 
використання людського потенціалу. Висуваються 
більш високі вимоги до самостійності ініціативи та 
винахідливості спортсмена, викликані змінами у сус-
пільстві та конкуренцією. Це обумовлює зростання 
актуальності проблеми самореалізації особистості 
спортсмена. Існує багато визначень терміну «саморе-
алізація». Один з них – самореалізація – це здійснен-
ня можливостей розвитку Я за допомогою власних 
зусиль, співтворчості, співпраці з іншими людьми 
(близьким та далеким оточенням), соціумом та світом 
в цілому [1].

В загальному вигляді самореалізація як процес ре-
алізації себе – це здійснення самого себе у житті та 
повсякденній діяльності, пошук та ствердження свого 
особливого шляху в цьому світі, своїх цінностей та 
змісту свого існування у кожний момент часу. Саме 
самореалізація виступає спонукаючим мотивом для 
розвитку своїх здібностей, реалізація потенційних 
можливостей, розв’язання своїх особистісних про-
блем та конфліктів без використання спасаючого за-
хисту.

К.А.Альбуханова-Славська вважає, що самореа-
лізація можлива лише тоді, коли пізнання людиною 
своїх можливостей вже закінчено, повністю сфор-
мований образ Я та присутня особистісна готовність 
забезпечити усю сукупність зовнішніх умов саморе-
алізації [1]. Важливою детермінантою самореалізації 
є основні мотиви, якими керується людина в процесі 
самореалізації: Є.П.Ільїн пропонує розуміння мотиву 
як інтегрального психічного утворення, що є основою 
для дій, діяльності та вчинків людей [2]. Для осмис-
лення детермінант самореалізації Є.Ю.Патяєва запро-
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понувала дворівневу модель мотивації, що включає 
конкретно-ситуативні та позаситуативні (стійкі) моти-
ваційні утворення. Д.А.Леонтьєв відносить до стійких 
мотиваційних утворень особистісні цінності та потре-
би, що представляють собою форму безпосередніх 
життєвих стосунків індивіда зі світом [4].

Д.А.Леонтьєв розрізняє потреби та цінності, за-
значаючи особистісну значимість перших та загаль-
нолюдський характер інших. Розглядаючи їх феноме-
нологію та мотивоутворюючу дію, він наводить вираз 
В.Франкла про те, що «якщо потреби штовхають нас, 
то цінності притягують».

Стратегії, що використовуються в ході самореалі-
зації, обумовлені як якісно-ситуаційними детермінан-
тами, так і мотиваційно-змістовними утвореннями, 
що актуалізуються або сформовані на даний момент.

Більшість спортсменів, окрім боротьби, характер-
ної для спорту, вбачають у ньому щирість стосунків, 
дружбу та доброзичливість між людьми. Спортивна, 
особливо змагальна діяльність – особистісно значу-
ща, важка, вона потребує великих фізичних зусиль. 
В жорстокому суперництві, безумовно, повніше та 
яскравіше, ніж у повсякденному житті, виявляється 
і людська особистість, і кожна риса характеру. Тут 
напруженіше виступають почуття, повніше проявля-
ється воля. Отже, спорт для людини – могутній засіб 
самопізнання, самовираження, самоствердження, са-
мореалізації [3].

Дослідження проводилося згідно з планом 
науково-дослідної роботи кафедри психології та пе-
дагогіки Національного університету фізичного ви-
ховання і спорту України і «Зведеного плану НДР у 
галузі фізичної культури й спорту на 2006-2010 рр. 
тема №2.4.6. «Психологічні проблеми підготовки і 
розвитку суб’єктів спортивно-педагогічної діяльності 
в галузі фізичного виховання та спорту».
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначення психологічних 

детермінант самореалізації особистості спортсменок 
високої кваліфікації у пауерліфтингу та їх вплив на 
змагальну діяльність.

Методи та організація досліджень. Діагностика 
детермінант самореалізації особистості проводилась 
шляхом опитування спортсменок – членів збірної ко-
манди України з пауерліфтингу. В опитування входили 
методики «Діагностика реалізації потреб у самороз-
витку» та «Стратегії самоствердження особистості» 
Є.П.Нікітіна та Н.Є.Чарламенкової.

Результати досліджень та їх обговорення. 
В дослідженнях, присвячених проблемі самоакту-

алізації або самореалізації, приводиться нова концеп-
ція людини, а саме людини цілісної, діяльної, спрямо-
ваної на розвиток. Саме поняття «самоактуалізація» 
інтерпретується як прагнення людини до найбільш 
повного розкриття та реалізації свого особистісного 
потенціалу. В цьому контексті стали широко викорис-
товуватись такі близькі за змістом поняття, як «само-
розвиток» та «самоствердження», що розглядаються 
як прагнення до досягнення максимальної повноти 
життя.

Найбільш повна самореалізація означає реаліза-
цію змістожиттєвих та ціннісних орієнтацій, тобто 
має місце сутнісна, аутентична самореалізація – здій-
снення потреби в самоактуалізації як прагнення реа-
лізувати свої здібності та таланти. Таку самореаліза-
цію називають самовіддачею, самоздійсненням. Часті 
випадки, коли особистість, яка самоактуалізується, 
може бути названа самоактуалізованою.

Основуючись на тому, діагностичний інструмента-
рій в даній роботі був підібраний враховуючи наступ-
ні критерії особистісної самореалізації:

реалізація життєвих цілей;• 
особистісні стратегії самоствердження;• 
наявність потреби в саморозвитку;• 
рівень самоактуалізації особистості.• 

Отже, нами було проведено опитування по тесту 
«Діагностика реалізації потреб у саморозвитку». До-
слідження дало наступні результати: у 89% опитаних 
спортсменок присутня активна реалізація власних 
потреб і саморозвитку; в 11% випадків система са-
морозвитку не склалася. Результатів, що вказують на 
знаходження на стадії зупиненого саморозвитку, вста-
новлено не було (рис. 1).

Таким чином, результати за цим тестуванням зага-
лом позитивні. Якщо порівнювати отримані результа-
ти зі змагальними результатами, то вони співпадають: 
11% поганих результатів за тестуванням були визна-
чені при поганих виступах.

Другою методикою досліджень нами була вико-
ристана методика Є.П.Нікітіна та Н.Є.Харламенкової 
«Стратегії самоствердження особистості». Феномен 
самоствердження ідентифікується з особливостями 
фіксації особистістю унікального способу свого жит-
тя в соціумі. В даній методиці самоствердження осо-
бистості розглядається в контексті факторної природи, 
що включає наступні три стратегії: самостримування, 
конструктивність та агресивність.

Дослідження за цією методикою дозволило зроби-
ти наступні висновки. Найоптимальніша – конструк-
тивна стратегія самоствердження особистості, спо-
стерігається у більшої половини опитаних – 55%, у 
меншої половини (45%) – стратегія самостримування. 
Агресивна стратегія (домінування) в опитаних вияв-
лена не була. При оцінці дискримінуючих ознак у 22% 
опитаних була виявлена схильність до домінування 
(рис.2).

Стратегія самостримування (самозаперечення) 
може проявлятись у конформній установці по відно-
шенню до групи, у пошуці сильного лідера, поліза-
лежності, в прояві гіпервідповідальності, мазохізму 
та ін.

Стратегія конструктивного самоствердження, як 
правило, проявляється у вмінні вирішувати проблеми, 
схильності до обґрунтованого ризику, в спонтанному 
прояві своїх здібностей, в творчості. Особи з вира-
женим конструктивним самоствердженням викорис-
товують різні механізми психологічного захисту, але 
частіше всього прибігають до зрілих способів захисту, 
наприклад, ідентифікації. Для них характерне праг-
нення до саморозкриття та самовираження.

Стратегія домінування як стратегія компенсації 
гіперпотреби в самоствердженні може проявлятися в 
формі вербальної агресії, у вигляді створення штуч-
них перешкод та пов’язаних з ними станів фрустрації 
у іншої людини у вигляді замовчування від неї важли-
вої інформації та емоційної ізоляції.

Отже, за методикою діагностики стратегій само-
ствердження особистості, був виявлений великий від-
соток стратегії самостримування. Для індивідуального 
виду спорту, яким є пауерліфтинг, така стратегія може 

Рис. 1. Діагностика реалізації потреб у самореалізації
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мати негативний вплив. При порівнянні результатів 
дослідження з результатом виступу на змаганнях була 
виявлена наступна закономірність: виступ спортсме-
нок з визначеною нами стратегією самостримування 
був не найкращим.

Опитані спортсменки, у яких тестування показало 
конструктивну стратегію самоствердження, виступи-
ли з високим ступенем реалізації. У 22% опитаних 
були відмічені такі показники: конструктивна стра-
тегія самоствердження та схильність до домінування. 
Саме у цих випадках спостерігався найбільш успіш-
ний виступ. Тож конструктивна стратегія самоствер-
дження в поєднанні зі схильністю до домінування має 
позитивний вплив на змагальну реалізацію.

Висновки. 
Узагальнюючи результати проведених нами дослі-

джень, можна зробити наступні висновки. 
 Спортсменки високого класу, які спеціалізуються 1. 
у пауерліфтингу, активно реалізують свої потреби в 
саморозвитку.
У спортсменок, які успішно виступили на змаганнях, 2. 
виявлена конструктивна стратегія самоствердження 
особистості. Однак ті, у кого за результатами дослі-
дження  переважає стратегія самостримування, ви-
ступили невдало.
Завданням тренерів та психологів є підвищення 3. 
ідей домінування та зниження самостримування у 
спортсменок при частих невдалих виступах.

У планах подальшої роботи з даної теми є дослі-
дження за методикою «Діагностики самоактуалізації 
особистості». Дана методика дозволить дослідити 
такі складові, що впливають на самореалізацію: шка-
ла орієнтації в часі; шкала цінностей; погляд на при-
роду людини; потреба у пізнанні; прагнення до твор-
чості або креативності; автономність; спонтанність; 

Рис. 2. Стратегії самоствердження особистості
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саморозуміння; аутосимпатія; шкала контактності; 
шкала гнучкості у спілкуванні. Порівнюючи результа-
ти за цією методикою та вже проведеними можна буде 
більш ширше встановити вплив детермінант самореа-
лізації назмагальну успішність спортсменок.

Рекомендації. У зв’язку результатами, отриманими 
в ході дослідження, можна дати наступні рекомендації. 
В разі часто повторюваних невдалих виступів спортс-
менок, тренеру або психологу необхідно звертати 
увагу на наявність реалізації потреб у саморозвитку 
та переважаючу стратегію самореалізації. Якщо спо-
стерігається недостатня активність реалізації потреб 
у саморозвитку, то необхідно допомагати спортсмену 
у пізнанні себе, оточуючих, розвиватися духовно та 
професійно, підвищувати віру в себе. Якщо ж присут-
ня переважно стратегія самостримуванні, то необхід-
но зменшувати залежність спортсмена від обставин, 
рівень самозаперечення, підвищувати прагнення до 
саморозктиття та самовираження.
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