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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

20  

Модулів: Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2-8 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:  ІІІ-VІІІ 
Семінарські заняття: 

28  

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:  

- самостійна робота: 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72  

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни  є особливості спортивної 

діяльності, емоційна та когнітивна сфери спортсмену, психологічна підготовка 

спортсменів, психічна регуляція в спорті, діяльність тренерів та спортивних 

суддів. 

 

Метою вивчення дисципліни є: формування цілісного уявлення про 

психологію фізичного виховання та спорту як розділу психологічної науки, що 

розглядає психологічні особливості особистості спортсмену, особливості та 

специфіку психологічної підготовки спортсменів, а також основи психічної 

регуляції в спорті. 

 

Міждисциплінарні зв’язки. Для освоєння дисципліни «Психологія 

спорту» студенти використовують знання, вміння і навички, сформовані в ході 

вивчення дисциплін «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Гендерна 

психологія», «Медицина», «Диференціальна психологія», «Психодіагностика» 

та ін. Освоєння даної дисципліни є необхідною основою для подальшого 

вивчення дисципліни «Психологія здоров′я» та ін. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

Знання: основні етапи розвитку психології фізичного виховання і спорту; 

методику психологічного забезпечення фізкультурно-спортивних занять з 

різними групами населення; методику психологічного супроводжування і 

психологічної підготовки спортсменів; методи і організацію психорегуляції і 



психогігієни у фізичному вихованні і спорті; методи організації і проведення 

науково-дослідної роботи в галузі психології фізичного виховання і спорту. 

Уміння: організувати та проводити науково-дослідницьку роботу в галузі 

психології фізичного виховання і спорту; використовувати засоби фізичної 

культури і спорту та психогігієни з метою покращення здоров’я та рухової 

підготовленості, як складових ефективної професійної діяльності; організувати 

психологічне супроводження і психологічну підготовку спортсменів; 

використовувати відповідні види психорегуляції та психофізичний тренінг для 

профілактики захворювань, зміцнення здоров'я та підвищення розумової і 

фізичної працездатності; використовувати засоби фізичної культури і спорту та 

психогігієни з метою покращення здоров’я та рухової підготовленості, як 

складових ефективної професійної діяльності. 

Комунікація: використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій з 

питань психології спорту; емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути 

зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові особливості; демонструвати навички командної роботи у 

процесі вирішення фахових завдань. 

Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науково-

дослідні завдання з відповідної проблематики; здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для вирішення професійних завдань в т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій; здатний ефективно організовувати 

науково-дослідну роботу в галузі психології спорту; володіти та 

використовувати засоби фізичної культури і спорту та психогігієни з метою 

покращення здоров’я та рухової підготовленості, як складових ефективної 

професійної діяльності.самостійно обирати та застосовувати валідний і 

надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, 

проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології 

психологічної допомоги;  демонструвати соціально відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям; 

демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Психологія спорту як 

галузь психологічних 

знань 

4 2 2    4        

2. Особливості 

спортивної 

діяльності. 

Мотиваційна сфера 

4 2 2    6        



спортсмену та її 

прояв у спортивній 

діяльності.  

3. Емоційно-вольова 

сфера спортсмена та 

її прояв у спортивній 

діяльності. 

6 2 4    6        

4. Інтелектуально-

когнітивна сфера 

спортсмену та її 

прояв у спортивній 

діяльності. 

4 - 4    6        

5. Психомоторна 

сфера спортсмену 

та її прояв у 

спортивній 

діяльності 

4 2 2    6        

6.  Індивідуально-

особистісні 

особливості 

спортсменів та їх 

прояв у спортивній 

діяльності.  

4 2 2    6        

7. Система 

психологічного 

відбору спортсменів.  

4 2 2    6        

8. Психологічна 

підготовка 

спортсменів.  

4 2 

 

2    6        

9. Психологічні основи 

фізичної, технічної 

та тактичної 

підготовки 

спортсменів. 

2 - 2    6        

10. Основи психічної 

регуляції в спорті.  

4 2 2    6        

11. Психологія 

діяльності тренерів, 

спортивних суддів.  

4 2 2    6        

12. Психологічні 

особливості 

спортивного 

колективу.  

4 2 2    4        

Проміжний контроль - - - - - - 4        

Разом: 48 20 28    72        

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Психология спорту як галузь психологічних знань.  

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 за Т.Т. Джамгаровим. Циклічні, 

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

класифікації видів спорту за Бергером. 

Тема 2. Особливості спортивної діяльності. Мотиваційна сфера спортсмену 

та її прояв у спортивній діяльності.  

Мотиви вибору виду спорту та занять спортом 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 прояв у спортивній 

діяльності. 

Передстартові емоційні стани спортсменів. Виникнення емоційної напруги 

в процесі діяльності. Тривога. Страх. Втома. Стан, що виликаний монотонною 

тренувальною діяльністю. Стани, пов’язані з оцінкою результатів спортивної 

діяльності. Способи регуляції передстартових станів. Сила волі та її 

компоненти. Формування вольових властивостей особистості спортсмена. 

Тема 4. Інтелектуально-когнітивна сфера спортсмену та її прояв у 

спортивній діяльності.  

Роль інтелекту та мислення в спортивній діяльності. Оперативне мислення. 

Когнітивна оцінка тренувальної діяльності та спортивного змагання. 

Психологічні особливості формування тактичних вмінь. Реакції в спорті. 

Тема 5. Психомоторна сфера спортсмену та її прояв 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 прояв у 

спортивній діяльності.  

Придатність до 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. 

Тема 7. 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 8. Психологічна підготовка спортсменів.  

Поняття про психологічну підготовку. Психологічна підготовка 

спортсмену до тривалого тренувального процесу. Загальна психологічна 

підготовка спортсмену до змагань. Спеціальна психологічна підготовка 

спортсмену до конкретного змагання. Ситуативне управління станом та 

поведінкою спортсмену в умовах змагань. 

Тема 9. Психологічні основи фізичної, технічної та тактичної підготовки 

спортсменів. 



Поняття про фізичні якості. Коротка психологічна характеристика 

основних фізичних якостей. Психологічна структура технічної підготовки. 

Зв'язок технічної підготовки спортсмену з розвитком психічних процесів. 

Тактична майстерність спортсмену у зв’язку з рівнем розвитку фізичних, 

технічних та психічних якостей. 

Тема 10. Основи психічної регуляції в спорті.  

Принципи класифікації методів психічної регуляції. Методи 

гетерорегуляції: бесіда, приказ, гіпноз та ін. Методи психічної саморегуляції. 

Заспокійливі варіанти аутогенної тренировки (АТ). Мобілізуючі варіанти АТ. 

Закріплення навичок психічної регуляції під час, до та після тренувань. 

Формування наполегливості, упевненості, цілеспрямованості.  

Тема 11. Психологія діяльності тренерів, спортивних суддів.  

Функції тренеру. Авторитет та псевдоавторитет. Психологічна 

характеристика успішних та неуспішних тренерів. Стилі керівництва тренерів. 

Мотивація професійної діяльності спортивного судді. Психологічні 

особливості спортивних суддів. Стилі професійної діяльності спортивних 

суддів. 

Тема 12. 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.  

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Психология спорту як галузь психологічних знань.  

Тема 2. Особливості спортивної діяльності. Мотиваційна сфера спортсмену та 

її прояв у спортивній діяльності.  

Тема 3. Емоційно-вольова сфера спортсмена та її прояв у спортивній 

діяльності. 

Тема 4. Інтелектуально-когнітивна сфера спортсмену та її прояв у спортивній 

діяльності.  

Тема 5. Психомоторна сфера спортсмену та її прояв у спортивній діяльності. 

Тема 6. Індивідуально-особистісні особливості спортсменів та їх прояв у 

спортивній діяльності.  

Тема 7. Система психологічного відбору спортсменів.  

Тема 8. Психологічна підготовка спортсменів.  

Тема 9. Психологічні основи фізичної, технічної та тактичної підготовки 

спортсменів. 

Тема 10. Основи психічної регуляції в спорті.  

Тема 11. Психологія діяльності тренерів, спортивних суддів.  

Тема 12. Психологічні особливості спортивного колективу.  

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота - це особливо організований вид навчальної 

діяльності, який передбачає вивчення історичної спадщини минулого з даної 

дисципліни, досліджень сучасних українських і зарубіжних вчених, навчальної 

та додаткової літератури, обробку своїх конспектів лекцій. 

 



№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Реферати 14 захист реферату 
2. Есе 12 захист есе 
3. Індивідуальні завдання 18 презентація 
3. Складання схем та таблиць 18 схеми та таблиці 
4. Понятійний  словник 10 словник 
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Самостійна робота повинна відповідати певним вимогам. По-перше, 

планомірність, розумне використання особистого часу, добре продуманий і 

строго дотримуваний режим праці. 

По-друге, регулярність і послідовність вивчення навчальних матеріалів. 

Ніщо так не знижує ефективність самостійної роботи, як заняття від випадку до 

випадку. 

По-третє, свідома активність. Ця вимога обумовлена  природою 

людського пізнання як процесу активного відображення в свідомості людей 

зовнішнього світу. 

Не менш важливим елементом самостійної роботи, є техніка 

конспектування, що включає скорочення слів, словосполучень, термінів, 

використання кольору (рубрикація, робота кольором за важливістю, 

концентрація уваги, робота кольором по відповідності), вміле користування 

скороченнями. 

Студенти зобов'язані: 

- освоїти зміст розділів, вивчивши навчальну та додаткову літературу; 

- підготувати реферат по одному із запропонованих розділів, захистити 

реферат у викладача. 

Студенти мають право: 

- отримати консультацію з написання реферату та підготовці до семінарських 

занять. 

План підготовки до семінарського заняття: 

- додати бібліографію по темі; 

- підібрати і вивчити літературу, рекомендовану планом семінарського 

заняття; 

- зробити записи в зошитах для семінарських занять найбільш важливих 

положень, які можуть бути використані при відповіді на питання 

семінарського заняття (мета - сформувати власну думку з даної проблеми); 

- в залежності від вимог семінарського заняття, складності питання результат 

вивчення літератури може бути оформлений у вигляді плану (структури) 

відповіді, тез відповіді (доповіді) або реферату; 

- підготувати розгорнуту відповідь за такою схемою: дати визначення даного 

явища і т. п., розкрити його сутність, показавши його структуру, розкривши 

причинно-наслідкові зв'язки і взаємовплив факторів, умов і обставин на дане 



явище (процес), визначити стан, закономірності та тенденції його зміни в 

залежності від різних факторів і умов. У процесі такої роботи важливо розкрити 

позитивні сторони і недоліки (вузькі місця) з тим, щоб у висновках 

сформулювати обґрунтовані наукові та ін.  

Форми самостійного вивчення курсу «Психологія спорту» можуть бути 

різноманітними: анотування і конспектування літератури; складання реферату 

чи доповіді. Анотація літератури - перелік основних питань, розглянутих 

автором в тій чи іншій роботі. Особливо слід виділяти питання, які мають пряме 

відношення до діяльності вчителя або до досліджуваної проблеми. 

Підготовка реферату чи доповіді. Реферативні роботи, як і наукову доповідь, 

можуть бути трьох видів: 1) критична рецензія на наукову роботу, 2) 

аналітичний огляд досліджень по темі, 3) критичний аналіз дискусії. 

1 Структура реферату визначається його видом. 

Критична рецензія на наукову роботу: 

- обґрунтування актуальності рецензованої роботи; 

- короткий виклад теоретичної позиції автора, рецензованої роботи (позиція 

автора не завжди простежується досить чітко, вона може бути присутнім 

як би в прихованому вигляді. У цьому випадку автору реферату слід 

спробувати виділити і аргументувати її; в деяких роботах відсутня теорія, 

викладається лише емпіричний матеріал - слід відзначити і це; 

- критичний аналіз теоретичної позиції автора з точки зору методологічних, 

філософських положень і (якщо є така можливість) в зіставленні з 

теоретичними поглядами інших вчених; 

- критичний аналіз доказів гіпотези, докази можуть бути теоретичними і 

експериментальними. У першому випадку слід проаналізувати їхню 

логіку, в другому - обґрунтованість вибору методики експерименту 

(експеримент може не доводити, а лише відповідати або не суперечити 

гіпотезі), методичну грамотність процедури експерименту, вибір умов 

його проведення, достатність обліку чинників, які можуть впливати на 

досліджувані явища , обґрунтованість і достатність математичної обробки; 

- особливості викладу: ясність або плутаність, достатня або недостатня 

повнота (особливо при викладі експериментальних даних); 

- висновки, які можна зробити на основі проведеного аналізу, що є цінним в 

рецензованої роботі, що вимагає додаткової перевірки і уточнення, що - 

неправильно. 

Аналітичний огляд з проблеми може бути побудований двояко; а) у вигляді 

викладу історії вивчення проблеми (що нового внесли ті чи інші дослідники); 

б) у вигляді аналізу сучасного стану проблеми (що розглядаються роботи 

групуються за ознакою спільності). 

Ці дві форми огляду представляють собою одночасно і етапи роботи з 

літературними джерелами. 



Огляд будь-якого виду повинен являти собою не компіляцію, а аналіз і 

зіставлення робіт, виявлення даних, що підтверджують один одного і 

суперечать один одному. При такому зіставленні робіт не можна обмежитися 

порівнянням тільки висновків, авторських узагальнених формулювань. 

Необхідно знати, які конкретні факти (в яких конкретно експериментах) стоять 

за узагальненими висновками. В іншому випадку легко впасти в помилкове 

протиріччя або зробити помилковий висновок про спільність наявних в 

літературі даних. 

Огляд повинен закінчуватися короткими висновками: перерахуванням вже 

досліджених аспектів проблеми, результатів досліджень, постановкою 

дискусійних питань, а також виділенням нових аспектів, які підлягають 

вивченню. 

Критичний аналіз як науковий метод являє собою більш глибоке вивчення 

протистоять точок зору з якогось питання. Головна його мета - виявити суть 

спору. Для цього потрібно уважно проаналізувати кожну позицію, з'ясувати, які 

факти і (або) теоретичні положення послужили основою для того чи іншого 

погляду на проблему. 

Визначивши вид реферативної роботи, слід скласти план і обговорити його з 

викладачем. Після цього можна приступати до написання тексту реферату. 

Процес написання есе можна уявити як ланцюжок, послідовність  певних 

елементів, етапів, процесів. Для студентів важливими є такі процеси та 

елементи.  

Конспектування, особливо при читанні, є стратегічним інтелектуальним 

вмінням, а не механічним спрощеним  викладенням авторської думки, позиції. 

Конспектуючи, студент відбирає відповідний матеріал та розвиває своє 

розуміння теоретичних положень, емпіричних даних, тобто факти такого роду, 

які або підтверджують, або спростовують. При читанні текстів студент робить 

помітки та порівнює одне з другим, відзначає те, що буде корисним в 

подальшій роботі або є більш цікавим, змістовним з теоретичного чи 

емпіричного підходів.  

Можна конспектувати, поділивши аркуш зошита на два стовпчики. В лівому 

стовпчику студент напрацьовує конспект того матеріалу, який читає, а в 

правому, в той же час або пізніше, – порівнює зміст цього конспекту з іншими 

фактами, про які він читав раніше, чув на лекціях, які обговорювалися в нефор-

мальних умовах, а також з власними коментарями та критичними за-

уваженнями.  

Іншими словами, студент формує свої нотатки для побудови перехресного 

посилання, виходячи з власних позицій, а також враховуючи власноручні 

коментарі відносно проголошеного іншими.  

Що читати? Важливим є підбір матеріалу для читання: з кожної конкретної 

теми потрібно спочатку прочитати дві або три ключові статті, книги, в яких 

подаються зрозумілі концептуальні рамки або теоретична аргументація чи 

наводяться всебічні емпіричні дані. Таке стратегічне читання сформує певні 

основні орієнтири щодо теми (враховуючи різні судження, інтерпретації), 

слугуватиме фундаментом для цілеспрямованого подальшого читання. 



Залежно від тематики важливим є включення до списку літератури для 

читання одного або двох тематичних досліджень, що мають протилежні 

спрямування. Ефективне використання тематичних матеріалів та даних 

допоможуть студенту попередити типову помилку – надмірне використання 

узагальнень в есе. 

Тема есе. Аналіз протиріч, розгляд тематичних досліджень, формування 

проблеми дозволяють студенту визначити тему есе. Тема, питання та завдання, 

що постали перед студентом в процесі розмірковування над есе потребують 

аналітичних відповідей, тобто пошуку пояснення: чому щось відбувається / з 

якої причини / як це відбувається / процеси, механізми.  

При виборі теми перш за все студент має переконатися, що він правильно 

сформував та зрозумів її. Оскільки тема може бути інтерпретована по-різному, 

для її висвітлення існує кілька підходів. Отже, студенту потрібно обрати один 

варіант інтерпретації або підходу, аби мати можливість обґрунтувати своє 

бачення проблеми.  

При цьому зміст теми може охоплювати широке коло питань та  

потребувати залучення великого обсягу літератури. В цьому випадку студент 

має можливість сформулювати гіпотезу, відповідно до якої в есе (головній її 

частині) будуть проілюстровані  тільки певні аспекти цього проблемного 

питання. Студент позбавляється зайвих труднощів, якщо він не буде виходити 

за рамки окресленого кола. Вибір, бачення студента потрібно аргументувати  

відповідними доказами. Виходячи з рішення студента про те, якою є гіпотеза 

роботи, потрібно скласти  план відповіді та структуру есе. 

Структура  есе 

Побудова есе — це відповідь на питання або розкриття теми, що засновано 

на класичній системі доказів.   

1. Титульний аркуш (заповнюється за рекомендованим зразком);  

Вступ: місія студента (покликання, певна ідея, що  несе в собі   підставу для  

подальшого формування гіпотези) щодо розгляду теми есе, його авторське 

бачення (проникливість, певна гострота, що  несе вагомість суб’єктивності 

підходу до розгляду проблеми в есе) — гіпотеза (припущення, задум, намір, 

який несе авторську суб’єктивність і  приймається за предмет дослідження.) 

або сутність та обґрунтування вибору цієї теми. Мета та завдання роботи — 

очікуваний результат роботи в цілому та конкретні результати, які будуть 

отримуватися в ході розкриття теми. На цьому етапі дуже важливо правильно 

сформулювати питання, на які ви збираєтеся знайти відповідь у ході свого 

дослідження. При роботі над вступом можуть допомогти відповіді на наступні 

питання: «Чи потрібно давати визначення термінам, що пролунали в темі есе?», 

«Чому тема, яку я розкриваю, є важливою в даний момент?», «Які поняття 

будуть залучені в мої міркування?», «Чи можу я розділити тему на трохи 

більше дрібних підтем?» і т. д.   

1. Основна частина: теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного 

питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також 

обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій щодо 

питання. У цьому полягає основний зміст есе й це являє собою головні 

труднощі. Тому важливе значення мають підзаголовки, на основі яких здій-



снюється структурування аргументації; саме тут необхідно обґрунтувати 

(логічно, використовуючи дані або строгі міркування) пропоновану тезу. Там, 

де це необхідно, як аналітичний інструмент можна використати графіки, 

діаграми й таблиці. Залежно від поставленого питання аналіз проводиться на 

основі наступних категорій:  причина — наслідок, загальне — особливе, 

форма — зміст, частина — ціле,  сталість — мінливість. У процесі побудови 

есе необхідно пам'ятати, що один параграф повинен містити тільки одне 

твердження й відповідний доказ, підкріплений графічним або ілюстративним 

матеріалом. Отже, наповнюючи розділи аргументацією, необхідно в межах 

параграфа обмежити себе розглядом однієї головної думки. Добре 

перевірений спосіб побудови есе – використання підзаголовків для позна-

чення в головній частині ключових моментів аргументованого викладення. 

Сукупність підзаголовків допомагає побачити те, що пропонує зробити 

студент (чи є добрим його бачення). Ефективне використання підзаголовків – 

не тільки визначення основних пунктів, які студент бажає висвітлити, це 

також наявність логічності у висвітленні теми есе.  

2. Висновок: узагальнення й аргументовані висновки до теми й т. д. 

Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення 

викладеного в основній частині. Методи, що рекомендують для складання 

висновка: повторення, ілюстрація, цитата. Висновок може містити такий дуже 

важливий, що доповнює есе, елемент як вказівка на застосування дослідження, 

на розвиток  взаємозв'язків з іншими проблемами. 

Структура апарату доказів, необхідних для написання  есе 
Доказ — це сукупність логічних прийомів обґрунтування істинності якого-

небудь судження за допомогою інших, пов'язаних з ним суджень. Воно 

пов'язане з переконанням, але не тотожно йому: аргументація або доказ 

повинні спиратися на дані науки й суспільно-історичну практику, переконання 

ж можуть бути засновані на забобонах, непоінформованості людей у питаннях 

економіки й політики, видимості доказовості. Інакше кажучи, доказ або 

аргументація — це міркування, що використовує факти, щирі судження, 

наукові дані й переконує нас в істинності того, про що мова йде. Структура 

будь-якого доказу містить у собі три складники: теза, аргументи й висновки або 

оцінювальні судження. 

Теза — це положення (судження), яке потрібно довести. 

Аргументи — це категорії, якими користуються при доказі істинності тези.  

Висновок — це думка, заснована на аналізі фактів.  

Оцінювальні судження — це думки, засновані переважно на наших 

переконаннях, віруваннях або поглядах, які виражаються в емоційно-

експресивній формі.  

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

 

Тематика рефератів: 

1. Теоретичний і емпіричний підходи до побудови психологічної 

характеристики видів спорту. 

2. Критерії класифікації видів спорту за Бергером.  



3. Критерії класифікації видів спорту за Т.Т. Джамгаровим.  

4. Класифікації спортивних вправ.  

5. Рівень домагань у спорті.  

6. Індивідуальні особливості спортивних мотивів.  

7. Виникнення емоційної напруги в процесі діяльності. 

8. Тривога, страх, втома в спортивній діяльності.  

9. Формування вольових властивостей особистості спортсмена. 

10. Роль інтелекту та мислення в спортивній діяльності.  

11.  Оперативне мислення. 

12.  Когнітивна оцінка тренувальної діяльності та спортивного змагання. 

13. Психологічні особливості рухових навиків. 

14. Рухові відчуття.  

15. Спеціалізовані сприйняття в спорті.  

16. Бистрота. М’язова сила. Координованість. 

17. Здібності та типологічні особливості якостей нервової системи.  

18. Типологічно обумовленні стилі спортивної діяльності.  

19. Стійкість до стресу та типологічні особливості якостей нервової системи. 

20. Формування цільових ознак психологічного відбору.  

21. Вибір прогностичних ознак психологічного відбору.  

22. Складання моделі психологічного відбору.  

23. Практика психологічного відбору.  

24. Психологічна підготовка спортсмену до тривалого тренувального процесу. 

25. Спеціальна психологічна підготовка спортсмену до конкретного змагання. 

26. Психологічна структура технічної підготовки.  

27. Зв'язок технічної підготовки спортсмену з розвитком психічних процесів. 

28. Принципи класифікації методів психічної регуляції.  

29. Методи гетерорегуляції: бесіда, приказ, гіпноз та ін.  

30. Закріплення навичок психічної регуляції під час, до та після тренувань. 

31. Формування наполегливості, упевненості, цілеспрямованості.  

32. Функції тренеру.  

33. Мотивація професійної діяльності спортивного судді.  

34. Психологічні особливості спортивних суддів. 

35. Спортивна команда як вид малої групи.  

36. Лідерство і лідер в команді.  

37. Інтеграція і диференціація в спортивних групах. 

Тематика есе: 

1. Управління мотивацією спортсмена.  

2. Способи регуляції передстартових станів.  

3. Основи психодіагностики в спорті. 

4. Загальна психологічна підготовка спортсмену до змагань.  



5. Тактична майстерність спортсмену у зв’язку з рівнем розвитку фізичних, 

технічних та психічних якостей. 

6. Методи психічної саморегуляції.  

7. Авторитет та псевдоавторитет тренера.  

8. Психологічна характеристика успішних та неуспішних тренерів.  

Індивідуальні завдання: 

1) Зробіть хронологічний і методологічний аналіз проблематики психології 

спорту. 

2) Дайте порівняльну характеристику циклічних, складно-координаційних і 

екстремальних видів спорту та спортивних ігор. 

3) Зробіть аналіз мотивації вибору спорту. 

4) Зробіть порівняльний аналіз  занять спортом на різних етапах спортивної 

кар’єри.  

5) Поясніть особливості постановки спортивних цілей.  

6) Охарактеризуйте стан, що викликаний монотонною тренувальною діяльністю 

(на власному прикладі). 

7) Розробіть (схематично) та опишіть компоненти сили волі. 

8) Охарактеризуйте психодіагностичні методики, що використовуються в 

спорті. 

9) Проведіть три методики, спрямовані на вивчення спортивної мотивації та 

зробіть інтерпретацію й аналіз результатів. 

10) Опишіть психологічні особливості формування тактичних вмінь.  

11) Дайте детальний аналіз реакціям в спорті. 

12) Дайте аналіз стадіям формування рухових навиків. 

13) Поясніть, у чому полягає роль уяви в управлінні рухом. 

14) Охарактеризуйте придатність до спортивної діяльності та типологічні 

особливості.  

15) Проаналізуйте ситуативне управління станом та поведінку спортсмену в 

умовах змагань. 

16) Дайте психологічний аналіз основних фізичних якостей. 

17) Охарактеризуйте та наведіть приклади заспокійливої аутогенної 

тренировки. 

18) Охарактеризуйте  та наведіть приклади мобілізуючих варіантів 

аутогенної тренировки. 

19) Дайте порівняльний аналіз стилям керівництва тренерів. 

20) Дайте порівняльний аналіз стилям професійної діяльності спортивних 

суддів. 

21) Проаналізуйте проблеми психологічної сумісності членів спортивного 

колективу.  

22) Поясніть, у чому полягає забезпечення динаміки командної діяльності.  

 

 

 



6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1 Форми поточного контролю – усне та письмове опитування, індивідуальна 

або групова презентація виконаного завдання, підготовка есе, підготовка 

реферату, складання таблиць та схем за темами, складання термінологічного 

словника. 

6.2Форми проміжного контролю – модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю - залік. 

 

1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях, результати завдань для самостійної роботи, а також 

якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді реферату 

(есе) та його презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає 

два теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 

оволодіння теоретичним матеріалом з психології спорту. 

Питання до модульної контрольної роботи: 

1. Предмет, об’єкт, дослідницькі і прикладні завдання психології спорту. 

2. Виникнення психології спорту як галузі психології.  

3. Загальні і специфічні особливості спортивної діяльності.  

4. Структура спортивної діяльності.  

5. Класифікації спортивних вправ. Критерії класифікації за Т.Т. 

Джамгаровим.  

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

ігри.  

7. Критерії класифікації видів спорту за Бергером. 

8. Мотиви вибору виду спорту та занять спортом на різних етапах 

спортивної кар’єри.  

9. Рівень домагань у спорті.  

10. Індивідуальні особливості спортивних мотивів.  

11. Управління мотивацією спортсмена. 

12. Передстартові емоційні стани спортсменів.  

13. Виникнення емоційної напруги в процесі діяльності.  

14. Стани, пов’язані з оцінкою результатів спортивної діяльності.  

15. Способи регуляції передстартових станів.  

16. Сила волі та її компоненти. Формування вольових властивостей 

особистості спортсмена. 

17. Роль інтелекту та мислення в спортивній діяльності.  

18. Психологічні особливості формування тактичних вмінь. 

19.  Реакції в спорті. 

20. Психологічні особливості рухових навиків.  

21. Спеціалізовані сприйняття в спорті.  



22. Роль уяви в управлінні рухом.  

23. Придатність до спортивної діяльності та типологічні особливості.  

24. Стійкість до стресу та типологічні особливості якостей нервової системи. 

25. Типологічно обумовленні стилі спортивної діяльності. 

26. Основні методологічні принципи психологічного відбору спортсменів.  

27. Основи психодіагностики в спорті. 

28. Поняття про психологічну підготовку.  

29. Психологічна підготовка спортсмену до тривалого тренувального 

процесу.  

30. Загальна психологічна підготовка спортсмену до змагань.  

31. Спеціальна психологічна підготовка спортсмену до конкретного 

змагання. 

32. Ситуативне управління станом та поведінкою спортсмену в умовах 

змагань. 

33.  Коротка психологічна характеристика основних фізичних якостей.  

34. Тактична майстерність спортсмену у зв’язку з рівнем розвитку фізичних, 

технічних та психічних якостей. 

35. Принципи класифікації методів психічної регуляції.  

36. Методи гетерорегуляції: бесіда, приказ, гіпноз та ін.  

37. Методи психічної саморегуляції.  

38. Заспокійливі варіанти аутогенної тренировки (АТ).  

39. Мобілізуючі варіанти АТ.  

40. Функції тренеру. Авторитет та псевдоавторитет.  

41. Психологічна характеристика успішних та неуспішних тренерів.  

42. Стилі керівництва тренерів. Мотивація професійної діяльності 

спортивного судді.  

43. Психологічні особливості спортивних суддів.  

44. Стилі професійної діяльності спортивних суддів. 

45. Спортивна команда як вид малої групи.  

46. Лідерство і лідер в команді.  

47. Інтеграція і диференціація в спортивних групах. Забезпечення динаміки 

командної діяльності.  

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 
зараховано 

70-89 



51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, 

який переводиться у 100-бальну шкалу 

з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів 
(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів 
(проміжний 

контроль) 

 

8.2 Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

9 Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі 

володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу, вільно послуговується науковою 

термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на 

підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить 

висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно 

володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає, в основному розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі неістотні неточності та 

незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну 

частину навчального матеріалу, висвітлює його основний 

зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, 

записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний 

до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, не користується необхідною літературою, 

допускає істотні неточності та помилки. 



2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 

окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває 

зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним 

матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні 

помилки, відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє 

змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид 
Максимальна кількість 

балів 

Термінологічний словник 5 

Складання таблиць та схем 5 

Реферат 5 

Есе 5 

Презентація 5 
 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу 

теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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2. http://www.nibu.kiev.ua/ 

3. http://psyhologiya.org.ua/ 
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11. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ В 

20__ / 20__ Н.Р. 


