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Аннотация
В статье представлены резуль-

таты собственных исследований 
определения уровня самооцен-
ки личности учащихся старших 
классов, которые учатся в школах 
различных типов. Проанализи-
рованы различия уровня само-
оценки учащихся в зависимос-
ти от типа учебного заведения. 
Определено, что особенности 
учебно-воспитательного процес-
са учебного заведения влияют на 
уровень самооценки личности 
старшеклассников.
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The article presents the results of 

their research to determine the level 
of self-esteem of the individual high 
school students enrolled in schools 
of different types. The differences 
of self-identity of students, depen-
ding on the type of school. It was 
determined that the characteristics 
of the educational process educatio-
nal institution influence the level of 
self-identity school students.

Key words: self-esteem, person-
ality, high school students, school of 
different types, educational process.

Постановка проблеми. До-
слідження проблеми формування 
фізичної активності учнів з ура-
хуванням особливостей їх пси-
хічного і фізичного стану займає 
одне з важливих місць в об’єкти-
візації змісту процесу фізкультур-
ної освіти молодого покоління. 
Ці аспекти тісно пов’язані з про-
блемами виховання здорового 
способу життя, який містить такі 
компоненти: режим навчання, ор-
ганізація вільного часу, гігієна, 
харчування, шкідливі звички і фі-
зична активність [2, 5].

Шкільні програми з фізично-
го виховання акцентовані пере-
важно на формуванні рухової 
культури з пріоритетом розвитку 
рухових якостей і навчанню рухо-
вим вмінням. Зазначені напрямки 
хоча і є важливими аспектами фі-
зичного виховання, але вони не 
дозволяють в повному обсязі ви-
рішувати ті завдання, які стоять 
перед фізичним вихованням шко-
лярів. Одним із таких завдань є 
формування всебічно розвинутої, 
соціально адаптованої, морально 
стійкої особистості саме засоба-
ми фізичного виховання [2, 4]. 

Таким чином, самооцінка осо-
бистості є для різних дослідників 
предметом пильної уваги і різно-
планового вивчення. Досліджен-
ня подібних питань особливого 
значення набуває в підлітковому 
віці, оскільки саме з цим періо-
дом онтогенезу пов’язаний той 
рівень розвитку ціннісних орієн-

тацій, який забезпечує їх функці-
онування як особливої системи, 
яка надає визначальний вплив на 
спрямованість особистості, її ак-
тивну соціальну позицію [1]. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. На підставі аналі-
зу наукової літератури, встанов-
лено, що проблема дослідження 
формування всебічно розвинутої 
особистості школярів засобами 
фізичного виховання на сьогод-
ні залишається актуальною і на-
гальною. При сформованості 
основних теоретичних понять фі-
зичної культури і спорту не існує 
єдиної думки авторів щодо меха-
нізмів формування особистості 
засобами фізичного виховання. 
Наукові дослідження висвітлю-
ють формування окремих якостей 
особистості засобами фізичного 
виховання не враховуючи ціліс-
ність особистості [1, 3].

Сьогодні існує точка зору, яка 
доводить позитивне значення 
фізичного виховання у сучасній 
школі на формування особистос-
ті. До позитивно сформованих 
особистісних якостей відносять 
творчість, працездатність, патріо-
тичність, вольові показники.

Одна із головних проблем фі-
зичного виховання дітей і молоді 
– створення умов для формування 
свідомого, стійкого, позитивного 
ставлення особистості до власно-
го фізичного здоров’я [3, 6].

Відомо, що фізична культура 
є складовою частиною повноцін-
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ного життя населення, метою якої 
є зміцнення здоров’я, підвищення 
фізичних і функціональних мож-
ливостей організму, забезпечення 
здорового активного відпочинку, 
створення трудового потенціалу 
України. Крім того вона, як скла-
дова загальної культури, здійснює 
вплив на формування особистості 
школяра. Оскільки відхилень від 
загальнолюдських і національних 
морально-етичних норм і правил 
останнім часом спостерігається 
дедалі більше, виникає нагальна 
необхідність пошуку найбільш 
ефективних засобів відновлення 
здатності юної особистості до 
нормальної поведінки, діяльнос-
ті, розвитку. У цьому контексті 
необмежені можливості розкри-
ваються на заняттях фізичною 
культурою і спортом [4, 6] .

Особистісними особливостя-
ми учнів старших класів, що впли-
вають на формування їх самооцін-
ки та мотивації до фізкультурної 
діяльності є розвинуті емоцій-
но-вольові сторони особистості, 
а саме, високий рівень самокон-
тролю і самодисципліни, емо-
ційна стійкість, інтелектуальний 
розвиток, а також усвідомлення 
себе як самостійної, незалежної 
від думки оточуючих особистості 
[1, 4].

Аналіз представлених даних 
показує, що питанню впливу са-
мооцінки на фізкультурну діяль-
ність приділяється недостатньо 
уваги, недооцінюється її роль як 
механізму довільної саморегуля-
ції діяльності учнів старших кла-
сів.

Зв’язок роботи з науковими 
програмами та практичними 
завданнями. Робота виконана 
відповідно до держбюджетної 
теми «Науково-теоретичні осно-
ви інноваційних технологій у фі-
зичному вихованні різних груп 
населення», (номер державної ре-
єстрації 0113U001406).

Мета дослідження. Визначи-
ти рівень самооцінки особистості 
учнів старших класів, які навча-
ються в школах різних типів.

Методи дослідження: теоре-
тичний аналіз та узагальнення 
літературних джерел; метод само-
оцінки особистості; методи мате-
матичної статистики.

Організація дослідження. 
Дослідження проводилося на 
базі середньої загальноосвітньої 
школи № 118, гімназії № 3 та се-
редньої загальноосвітньої школи 
№ 75 м. Дніпропетровська.

В експерименті взяли участь 
250 старшокласників (учні се-
редньої загальноосвітньої школи 
№ 118: 50 – юнаків, 50 – дівчат; 
учні гімназії № 3 (школа з підви-
щеним розумовим навантажен-
ням): 50 – юнаків, 50 – дівчат; 
учні спецкласів СЗОШ № 75
(спеціалізація баскетбол): 25 – 
юнаків, 25 – дівчат.

Результати дослідження та 
їх обговорення. В дослідженні 
взяли участь три школи, які від-
різняються за умовами побудови 
навчального та позанавчального 
процесу, організаційними та зміс-
товими особливостями:

Комунальний заклад освіти 
середня загальноосвітня школа 

№ 118. 
1. Особливості навчальної про-

грами: не відрізняється наявністю 
збільшеної кількості навчальних 
годин і впровадженням нових на-
вчальних курсів та дисциплін, що 
дозволяє уникнути багатопред-
метності і перевантаження учнів 
значною кількістю домашніх за-
вдань. 

2. Матеріально-технічна база 
закладу: наявність одного спор-
тивного залу, спортивного інвен-
тарю та обладнання для занять 
гімнастикою, спортивними іграми 
(баскетбол, волейбол), наявність 
облаштованого спортивного май-
данчика біля школи та майдан-
чика для міні-футболу, необхідно 
відзначити відсутність стадіону 
поблизу школи, що призводить до 
певних труднощів під час прове-
дення занять з легкої атлетики.

3. Кадрове забезпечення: за-
няття з фізичного виховання про-
водяться одним вчителем, вна-

слідок чого в початковій школі 
даного навчального закладу уроки 
фізичного виховання викладають-
ся класним керівником, відсутній 
розподіл учнів старших класів за 
статтю під час проведення уроків 
фізичного виховання. 

4. Позакласна робота: в школі 
відсутні спортивні секції, нема 
можливості проведення фізкуль-
тхвилинок серед учнів старших 
класів.

Гімназія №3.
1. Особливості навчальної 

програми: характеризується 
збільшенням навчальних годин 
за напрямками: гуманітарний 
(характеризується збільшенням 
кількості годин на вивчення гума-
нітарних предметів, введення до-
даткових дисциплін, вивчення 2-х 
іноземних мов) та математичний 
(характеризується збільшенням 
кількості годин на більш поглиб-
лене вивчення фізико-математич-
них дисциплін). Наявність додат-
кових предметів і курсів сприяє 
підвищенню кількості домашніх 
завдань учнів гімназії.

2. Матеріально-технічна база 
закладу: наявність 1 спортивного 
залу, спортивного інвентарю та 
обладнання для занять гімнасти-
кою, спортивними іграми (бас-
кетбол, волейбол), наявність ста-
діону біля школи, устаткованого 
для занять легкою атлетикою та 
наявність майданчика для гри у 
футбол.

3. Кадрове забезпечення: за-
няття з фізичного виховання про-
водять два вчителі фізичної куль-
тури, що дає можливість окремо 
проводити уроки юнаків і дівчат 
старших класів. 

4. Позакласна робота: в школі 
функціонує платна секція з во-
лейболу, нема можливості прове-
дення фізкультхвилинок та актив-
ної перерви серед учнів старших 
класів.

Комунальний заклад освіти 
середня загальноосвітня школа 

№ 75:
1. Особливості навчального 

плану школи: характеризується 
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зменшенням кількості навчальних 
годин, варіюванням розкладу уро-
ків в залежності від особливостей 
тренувального процесу та кален-
даря змагань учнів-спортсменів 
(спеціалізація «баскетбол»). 

2. Уроки з фізичного виховання 
заміняються власними тренуван-
нями, тому матеріально-технічна 
база закладу, кадрове забезпечен-
ня та наявність позакласної робо-
ти не мають значення для дослід-
жуваного контингенту учнів. 

Для проведення досліджень 
нами була використана методика 
самооцінки особистості, в осно-
ву якої покладено спосіб ранжу-
вання. Дослідження проводилося 
на спеціальному бланку в дві се-
рії. На першій – досліджуваному 
пропонувалося розставити якості 
особистості в порядку надання їм 
переваги, у відповідності з уявлен-
ням людини своєї ідеальної осо-
бистості, тобто «Я-ідеального». 
Під час другої серії, досліджувані 
визначали способом ранжування 
свої власні якості. Обробка резуль-
татів здійснювалася за допомоги 
коефіцієнта рангової кореляції 
Ч.Спірмена. Даний коефіцієнт 
може бути в межах від -1 до +1. 
Якщо одержаний коефіцієнт зна-
ходиться в межах від -0,37 до +0-
,37, то це свідчить про слабкий, 
незначний зв’язок, або на його від-
сутність між уявленнями людини 
про риси свого ідеалу і про свої ре-

альні риси. Значення коефіцієнта 
кореляції від +0,38 до +1 засвідчує 
наявність позитивного зв’язку між 
«Я-ідеальним» і «Я-реальним», що 
свідчить про завищення самооцін-
ки. При цьому, якщо значення кое-
фіцієнта перебуває в інтервалі від 
+0,39 до +0,89, то у досліджувано-
го є лише тенденція до завищення 
самооцінки, а якщо в інтервалі 
від +0,9 до +1, то його самооцін-
ка – неадекватно завищена. Якщо 
коефіцієнт кореляції знаходиться 
в інтервалі від -0,38 до -1, то таку 
самооцінку слід вважати заниже-
ною. Чим ближче коефіцієнт до -1, 
тим більший тенденція до зани-
ження самооцінки. Результати до-
слідження представлені в таблиці 
1. Вибірки підпорядковуються за-
конам нормального розподілу.

Дані, що приведені в таблиці, 
свідчать про наявність позитив-
ного зв’язку між «Я-ідеальним» 
і «Я-реальним», що свідчить про 
те, що в усіх досліджуваних учнів 
спостерігається тенденція до за-
вищення самооцінки: як у хлоп-
ців, так і у дівчат. При цьому най-
більше завищена самооцінка у 
хлопців КЗОСЗШ № 75 та дівчат 
КЗОСЗШ № 118.

Завищену самооцінку юнаків 
КЗОСЗШ № 75 можна пояснити 
наявністю спортивних досягнень, 
які стимулюють і підсилюють 
віру в себе, а завищену самооцін-
ку дівчат КЗОСЗШ №118 – наяв-

Таблиця 1
Рівень самооцінки особистості учнів старших класів, які навчаються в школах різного типу

Показники

КЗОСЗШ 
№ 118 Гімназія № 3

КЗОСЗШ 
№ 75 (учні 

спецкласів)
α α α

юн. 
(n=50)

дів. 
(n=50)

юн. 
(n=50)

дів. 
(n=50)

юн. 
(n=25)

дів. 
(n=25) хл. дів. хл. дів. хл. дів.

х±σ 0,42±
0,36

0,58±
0,18

0,55±
0,32

0,43±
0,29

0,58±
0,21

0,55±
0,35 α<0,05 α>0,05 α<0,05

m 0,05 0,03 0,05 0,04 0,03 0,05

1-2 2-3 1-3

Примітки: α    – достовірність різниці при порівнянні між учнями КЗОСЗШ №118 та гімназії №3; 
α    – достовірність різниці при порівнянні між учнями КЗОСЗШ № 75 та гімназії № 3; 
α    – достовірність різниці при порівнянні між учнями КЗОСЗШ № 118 та КЗОСЗШ № 75.

1-2

2-3

1-3

ністю значної кількості вільного 
часу для прогулянок з друзями, 
спілкування, популярності серед 
однолітків, що також сприяє за-
вищенню самооцінки. 

Найнижча самооцінка в юнаків 
КЗОСЗШ № 118 та дівчат гімназії 
№ 3. Це можна пояснити відсут-
ністю спортивних або навчальних 
досягнень в хлопців КЗОСЗШ № 
118 та відсутністю вільного часу 
для спілкування з однолітками в 
дівчат гімназії № 3 через значні 
витрати часу на навчання та ви-
конання домашніх завдань. Нема 
значних відмінностей між резуль-
татами самооцінки особистості 
учнів (юнаків і дівчат) КЗОСЗШ 
№ 75 та учнями гімназії № 3, 
тому нема достовірності різниці 
(α>0,05).

Висновки: 
1. Як свідчать дані, отримані 

при проведенні теоретичного до-
слідження впливу самооцінки на 
рівень мотивації учнів до рухової 
активності, та, згідно аналізу різ-
них джерел інформації, на основі 
вивчення особистісної самооцін-
ки старшокласників і визначен-
ня її складових, встановлено, що 
самооцінка має безпосередній 
вплив на успішність фізкультур-
ної діяльності учнів.

2. Порівняння середніх по-
казників самооцінки особистості 
учнів трьох шкіл можна виявити 
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тенденцію до завищення само-
оцінки як у хлопців, так і у дівчат. 
Даний показник можна трактува-
ти як позитивну характеристику, 
яка відбиває високий рівень ви-
мог учнів старших класів. 

3. Порівняння даних спортс-
менів за результатами дослі-
дження засвідчує, що найбільше 
завищена самооцінка у хлопців 
КЗОСЗШ № 75 – 0,58 – оскільки 
спортсменам притаманні більш 
високі потреби у досягненні ці-
лей, ніж учням, які не займаються 
спортом.

4. Заняття спеціально органі-
зованою руховою активністю та 
особливості побудови навчально-
виховного процесу навчального 
закладу впливають на показники 
самооцінки особистості учнів 
старших класів. 

Перспективи подальших до-
сліджень. Подальші дослідження 
будуть присвячені визначенню 
кореляційних взаємозв’язків між 
рівнем самооцінки особистості та 
рівнем мотивації учнів старших 

класів, які навчаються в школах 
різних типів. 
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