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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Психологія спорту» складена 

відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки 

першого (бакалаврського) спеціальності 053 «ПСИХОЛОГІЯ». 

 Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методологічні, 

науково-методичні та прикладні проблеми сучасної психології в галузі 

спортивної психології. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Спецкурс «Психологія спорту» відноситься до вибіркових компонентів 

освітньої програми за циклом професійної та практичної підготовки. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. «Проблеми психології спорту». 

2. «Психологічне супроводження спортивної діяльності». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета «Психологія спорту» полягає у створенні умов для засвоєння 

слухачами науково-методологічних та прикладних проблем галузі, 

психологічної характеристики спортивної діяльності, засобів психологічного 

супроводження  спортсменів 

Завдання:  

- Ознайомити з основами психологічного супроводу особистості в 

спортивній діяльності. 

- Сформувати уявлення про основні напрямки роботи спортивного 

психолога; 

- Сприяти формуванню у студентів психологічної готовності до здорового 

образу життя. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК.12. Здатність аналізувати власну діяльність та застосовувати методи 

когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та 

психічного стану.   

в) спеціальних фахових (СК): 

СК 10. Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної 

мобільності. 
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СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики  

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 

формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 

властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють 

характер їх індивідуального функціонування та розвитку. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати: 

- Напрями і результати наукових досліджень галузі та вміти   ураховувати їх 

в практичній діяльності;  

- методи психологічного супроводжування і психологічної підготовки 

спортсменів; 

- особливості  психомоторної, інтелектуальної емоційно-вольової сфер 

спортсмена та її проявлення у спортивній діяльності; 

- методи і організацію психорегуляції і психогігієни у фізичному вихованні і 

спорті; 

- методи і організацію психорегуляції і психогігієни у фізичному вихованні і 

спорті; 

-  технології надання психологічної допомоги в стресових ситуаціях. 

вміти: 

- обґрунтовувати: типи і класифікацію фізичних вправ та види спортивної 

діяльності; 

- визначати структуру спортивної діяльності; 

- визначати психічні стани людини в умовах спортивної діяльності; 

- застосовувати знання в практиці міжособистісної взаємодії і ефективного 

спілкування з іншими людьми в контексті спортивної діяльності;  

- взаємодіяти з фахівцями, які беруть участь в організації життя 

професійного спортсмена; 

- організувати психологічне супроводження спортсменів та знати засоби 

впливу на спортсменів та тренерів. 

Демонструвати відповідні результати навчання: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 
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психологічного дослідження та технології психологічної допомоги  

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем 

у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання  

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й 

оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування 

методів когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та 

психічного стану.   

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить 3 кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1.«Проблеми психології спорту». 

Тема 1. Психологія спорту як галузь психологічного знання. 

Виникнення психології спорту як галузі психології. Предмет, об’єкт, 

дослідницькі і прикладні завдання психології спорту. Хронологічний і 

методологічний аналіз проблематики психології спорту. Загальні і  

специфічні особливості спортивної діяльності. Структура спортивної 

діяльності. Результати спортивної діяльності. Теоретичний і емпіричний 

підходи до побудови психологічної характеристики видів спорту. 

Класифікації спортивних вправ. Критерії класифікації по Т.Т. Джамгарову. 

Циклічні, складно-координаційні і екстремальні види спорту, спортивні ігри. 

Критерії класифікації видів спорту за Бергером. 

 

Тема 2. Особливості спортивної діяльності. Мотиваційна сфера 

спортсмена та її проявлення у спортивній діяльності. Мотиви вибору виду 

спорту та занять їм на різних етапах спортивної кар’єри. Постановка 

спортивних цілей. Рівень домагань у спорті. Індивідуальні особливості 

спортивних мотивів. Управління мотивацією спортсмена. 

 

Тема 3. Емоційно-вольова сфера спортсмена та її проявлення у 

спортивній діяльності. Передстартові емоційні стани спортсменів. 

Виникнення емоційної напруги в процесі діяльності.  Тривога. Страх. Втома.  

Стан, викликає мий монотонною тренувальною діяльністю. Стани, пов’язані 

з оцінкою результатів спортивної діяльності. Способі регуляції 

передстартових станів. Сила волі та її компоненти. Формування вольових 

властивостей особистості спортсмена. 

 

Тема 4. Інтелектуально-когнітивна сфера спортсмена та її 

проявлення у спортивній діяльності. Роль інтелекту та мислення в 

спортивній діяльності. Оперативне мислення. Когнітивна оцінка 

тренувальної діяльності та спортивного змагання. Психологічні особливості 
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формування тактичних вмінь. Реакції в спорті. 

 

Тема 5. Психомоторна сфера спортсмена та її проявлення у 

спортивній діяльності.  Психологічні особливості рухових навиків. Стадії 

формування  рухових навиків. Рухові відчуття. Спеціалізовані сприйняття в 

спорті. Роль уяви в управлінні рухом. Бистрота. М’язова сила. 

Координованість. 

 

Тема  6. Індивідуально-особистісні особливості спортсменів та їх 

проявлення у спортивній діяльності. Придатність к спортивної діяльності 

та типологічні особливості. Здібності та типологічні особливості якостей 

нервової системи. Стійкість до  стресу та типологічні особливості якостей 

нервової системи. Типологічно обумовленні стилі спортивної діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. «Психологічне супроводження спортивної 

діяльності». 

Тема 1. Система психологічного відбору спортсменів. Основні 

методологічні принципи психологічного відбору спортсменів. Формування 

цільових ознак психологічного відбору. Вибір прогностичних ознак 

психологічного відбору. Складання моделі психологічного відбору. Практика 

психологічного відбору. Основи психодіагностики в спорті. 

 

Тема 2. Психологічна підготовка спортсменів. Поняття про 

психологічну підготовку.  Психологічна підготовка спортсмена до тривалого 

тренувального процесу. Загальна психологічна підготовка спортсмена до 

змагань. Спеціальна психологічна підготовка спортсмена до конкретного 

змагання. Ситуативне управління станом та поведінкою спортсмена в умовах 

змагань. 

 

Тема 3. Психологічні основи фізичної, технічної та тактичної 

підготовки спортсменів. Поняття про фізичні якості. Кратка психологічна 

характеристика основних фізичних якостей. Психологічна структура 

технічної підготовки. Зв'язок  технічної підготовки спортсмена з розвитком 

психічних процесів. Тактична майстерність спортсмена у зв’язку з рівнем 

розвитку фізичних, технічних та психічних якостей. 

 

Тема 4. Основи психічної регуляції в спорті. Принципи класифікації 

методів  психічної регуляції. Методи гетеро регуляції: бесіда, приказ, гіпноз 

та ін..  Методи психічної саморегуляції Заспокійливі варіанти аутогенної 

тренировки (АТ). Мобілізуючі варіанти АТ. Закріплення навиків психічної 

регуляції під час, до та після  тренувань. Формування наполегливості, 

упевненості, цілеспрямованості.  

 

Тема 5. Психологія діяльності тренерів, спортивних суддів. Функції 
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тренера. Авторитет та псевдо авторитет. Психологічна характеристика 

успішних та неуспішних тренерів. Стилі керівництва тренерів. Мотивація 

професійної діяльності спортивного судді. Психологічні особливості 

спортивних судій. Стилі професійної діяльності спортивних судій. 

 

Тема 6. Психологічні особливості спортивного колективу. 

Спортивна команда як вид малої групи. Лідерство і лідер в команді. 

Проблема психологічної сумісності членів спортивного колективу. Інтеграція 

і диференціація в спортивних групах. Забезпечення динаміки командної 

діяльності.  
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3. Рекомендована література  

Основна 

1. Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.Н.Гогунов, – М.: 

Издательский центр "Академия", 2000. – 288 с.  

2. Іваній І. В.Психологія фізичного виховання та спорту :навчально 

методичний посібник / І. В. Іваній, В. М. Сергієнко. – Суми: ФОП. Цьома 

С.П., 2016. – 204 с. 

3. Ильин Е. П. И46 Психология спорта. — СПб.: Питер, 2012. — 352 с: 

4. Ильин Е.П. Психомоторная организация человека :  учебник для вузов 

/ Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 384 с.  

5. Клименко В. В. К49 Психологія спорту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. — К.: МАУП, 2006. — 432 с.  

 

Додаткова 

1. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций / Л.Н.Акимов. – Одесса: 

Студия «Негоциант», 2004. – 127 с.  

2. Бочелюк В. Й. Психологія спорту. Навчальний посібник / В.Й. Бочелюк , 

О. А. Черепєхіна. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.  

3. Вейнберг Р.С. Психология спорта / Р.С.Вейнберг, Д.Гоулд. – Изд-во 

Олимпийская литература, 2014. – 336 с.  

4. Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Е.Н.Гогунов ,Б.И.Мартьянов . 

– М.: Издательский центр "Академия", 2000. – 288 с.  

5. Журавлёв Д.В. Психологическая регуляция и оптимизация 

функциональных состояний спортсмена / Д.В.Журавлев. – М., 2009. – 120 с. 

Сопов В.Ф. Теория и методика психологической подготовки в современном 

спорте / В.Ф.Сопов. – М., 2010. – 120 с.  

6. Загайнов Р.М. Психология современного спорта высших достижений. 

Записки практического психолога спорта / Р.М.Загайнов. – Изд-во Советский 

спорт, 2012. – 292 с.  

7. Ильин Е.П. Психология воли / Е.П.Ильин. – 2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. 

— 368 с.  

8. Малкин В.Р.Управление психологической подготовки в спорте / 

В.Р.Малкин. – СПБ.: Изд-во Физкультура и спорт, 2008. – 196 с.  

9. Никитушин В. Теория и методика юношеского спорта / В. Никитушин. – 

Изд-во: Физическая культура, 2010. – 273 с.  

10. Полозов А.А. Модули психологической структуры в спорте: монография / 

А.А. Полозов, Н.Н. Полозова. – М.: Советский спорт, 2009. – 296 с.  

11. Психологія спорту: курс лекцій з дисципліни для студентів денної та 

заочної форми навчання напряму підготовки 6.030103 «Практична 

психологія»/ укладачі Ямчук Т.Ю. ,Алмаші С.І. – Мукачево : МДУ, 2017. - 37 

с. ( 1,9 др.а.). 

12. Сафонов В. К. Агрессия в спорте / В. К. Сафонов. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/2974/source:default
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2003. – 178 с.  

13. Сергієнко Л.П. Практикум з психології спорту: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Л. П. 

Сергієнко. – Харків : «ОВС», 2008. – 256 с.  

14. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов: 

Хрестоматия. СПб. : Питер, 2002. – 178 с.  

15. Тарас А. Психология спорта. Хрестоматия / А. Тарас. – Изд-во АСТ, 

Харвест, 2005. – 352 с. 

16. Федик О.В. Психологія спорту: матеріали для самопідготовки до 

семінарських занять для студентів спеціальності «Психологія» / Редагування 

та упорядкування / О.В.Федик. – Івано-Франківськ: «Інін», 2013. – 226 c.  

17. Яковлев Б.П. Мотивация и эмоции в спортивной деятельности. Учебное 

пособие / Б.П.Яковлев. – Изд-во Советский спорт, 2014. – 312 с.  

 

Електронні інформаційні ресурси 

1. http://www.sportsscience.org 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/khhpi 

2. http://lib.sportedu.ru/books/xxpi/  

3. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

залік. 

 

5.  Методи діагностики успішності навчання 

 усне опитування, перевірка конспектів, поточне оцінювання, завершальний 

модульний контроль. 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                               10 

2. Виступ на семінарі за обраною темою                              10 

3. Участь у груповій роботі за темою семінару                    10 

4. Участь у дискусії за темою семінару                                 10 

5. Підсумковий контроль                                                        40 

 

 


	ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
	Мета «Психологія спорту» полягає у створенні умов для засвоєння слухачами науково-методологічних та прикладних проблем галузі, психологічної характеристики спортивної діяльності, засобів психологічного супроводження  спортсменів
	- Напрями і результати наукових досліджень галузі та вміти   ураховувати їх в практичній діяльності;
	- методи і організацію психорегуляції і психогігієни у фізичному вихованні і спорті;
	- методи і організацію психорегуляції і психогігієни у фізичному вихованні і спорті; (1)
	-  технології надання психологічної допомоги в стресових ситуаціях.


