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ВСТУП

Програма  вивчення  навчальної  дисципліни  «Психологія»  складена

відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  молодшого

спеціаліста зі спеціальності 5.011020101 «Фізичне виховання».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологія» є сукупність

базових  знань  з  психології,  психології  спорту, психології  здорового  способу

життя; історія розвитку, зв’язок з іншими науками, розуміння індивідуальних

особливостей осіб, які займаються оздоровчою фізичною культурою і спортом;

формування  самосвідомості,  упевненості  в  особі;  спортивна  порядність,

лідерство;  спорт  як  сфера  життєдіяльності  людини,  оволодіння  методами  і

прийомами збереження і зміцнення здоров’я, усвідомлення потреби прагнення

здорового способу життя. 

Міждисциплінарні  зв’язки: фізіологія  людини,  теорія  та  методика

фізичного  виховання,  педагогічна  психологія,  психологія  спорту,  соціологія,

філософі, фізична реабілітація.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні аспекти спортивної психології і фізичного виховання.

2. Психологічні особливості діяльності в галузі фізичного виховання.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія» є ознайомлення

студентів  з  основами  психології,  психології  спорту;  формування  в  студентів

теоретичних знань і практичних дій із загальної психології, психології спорту,

психології  здорового  способу  життя;  оволодіння  психологічними  методами

удосконалення  механізмів  і  принципів  групової  динаміки,  лідерства,

спілкування членів команди, відновлення та збереження здоров’я людини.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія» є:

а) теоретичні: 

‒ озброєння студентів основами психологічних знань: 



‒ з  методології  психології,  закономірностях  розгортання  психічних  явищ,

морального та психічного розвитку учнів;
‒ з методики формування учбових колективів та команд; 
‒ сприяти  формуванню  світогляду  у  майбутніх  фахівців,  їх  особистісному

росту; 
‒ формування у студентів творчого підходу до своєї професії;

б) практичні: 

‒ формувати у студентів уміння аналізувати педагогічні ситуації; 
‒ перейматися  внутрішнім  світом  учнів;  вживати  психологічні  знання  в

практику спілкування, навчання та виховання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

‒ 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.
вміти: 

‒ організувати  психологічне  супроводження  і  психологічну  підготовку

спортсменів. 
‒ організувати та проводити науково-дослідницьку роботу в галузі психології

фізичного виховання і спорту. 
‒ 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. 

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відводиться  72  години/  2  кредити

ЄКТС.



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти спортивної психології і 

фізичного виховання.

Тема  1.  Психологія  фізичного  виховання  і  спорту,  як  навчальна

дисципліна

Предмет  психології  фізичного  виховання  і  спорту.  Історія  розвитку

психології  фізичної  культури  і  спорту. Педагогічна  спрямованість  фізичного

виховання  і  спорту.  Психологія  спорту  як  прикладна  галузь  психологічної

науки.  Взаємозв’язок  психології  фізичного  виховання  і  психології  спорту.

Завдання  психології фізичного виховання і спорту.

Тема 2. Психологічні особливості спортивної діяльності.

Поняття  про  спортивну  діяльність  та  її  особливості.  Структура

спортивної  діяльності.  Психологічні  особливості  тренувальної  та  змагальної

діяльності.  Види  підготовки  спортсменів  у  тренувальному  процесі.  П’ять

рекомендацій до створення мотивації

Тема 3. Психологічні особливості спортивної діяльності.

Психологічна  систематика  видів  спорту.  Спеціалізовані  сприйняття  у

спорті. Реакція у спорті. Психологічна напруга та перенапруга у тренувальному

процесі. Психічні процеси та психічні особливості особистості у спорті.

Тема  4.  Загальна  психологічна  характеристика  фізичних  вправ,

фізичних  якостей  та рухових навичок

Психологічна  характеристика  фізичних  вправ.  Психологічна

характеристика фізичних якостей. Психологічні особливості рухових навичок.

Динамічні  стереотипи  рухових  навичок.  Перенесення,  інтерференція  і

деавтоматизація  рухових  навичок.  Психологічна  характеристика  процесу

формування  рухових  навичок.  Стадії  та  особливості  формування  рухових

навичок.

Тема 5. Психологічні основи спортивної дидактики.



Психологічні  основи  навчання  і  спортивного  удосконалення.

Психологічне  забезпечення  підготовки  спортсмена.  Форми  психологічного

забезпечення.  Психологічне  забезпечення  фізичної  підготовки  спортсменів.

Психологічне  забезпечення  технічної  підготовки  спортсменів.  Психологічне

забезпечення тактичної підготовки спортсменів.

Змістовий  модуль  2.  Психологічні  особливості  діяльності  в  галузі

фізичного виховання.

Тема 6. Психологія особистості спортсмена.

Особистість спортсмена як суб’єкт спортивної  діяльності.  Психологічні

основи  формування  особистості  у  спорті.  Підходи  до  вивчення  особистості.

Методики  вивчення  структурних  компонентів  особистості  спортсмена.

Проблема статі у спорті та фізичній культурі. Особистість та мотивація.

Тема 7. Соціально-психологічні особливості спортивної групи.

Проблема лідерство у спорті. Багаторівневі моделі спортивного лідерства.

Психологічні  основи  спілкування  у  спорті.  Особливості  педагогічного

спілкування.  П’ять  складових  етапів  процесу  спілкування.  Соціально-

психологічний клімат. Проблема психологічної сумісності у спортивній команді.

Конфлікти і їх вплив на діяльність спортивної команди.

Тема 8. Психологічні основи добору та діагностики у спорті.

Призначення  і  застосування  психодіагностичних  методик.  Вимоги  до

психодіагностичних методик.  Психологічні  основи відбору в спорті.  Основні

фактори  надійності  у  спорті.  Система  психологічного  відбору  спортсменів.

Етапи та принципи психологічного відбору.

Тема 9. Мотивація спортивної діяльності.

Мотивація  спортивно-фізкультурної  діяльності.  Мотивація  спортивної

діяльності. Мотиваційна специфіка видів спорту. Динаміка розвитку мотивів які

спонукають до занять спортом. П’ять рекомендацій щодо побудови мотивації.

Тема 10. Основи психорегуляції в спорті.



Класифікація  методів  психорегуляції.  Методи  гетерорегуляції.  Методи

авторегуляції.  Втома,  надлишкова  нервово-психічна  напруга,  фрустрація.

Основи  психогігієни  в  спорті.  Психофармакологічні  засоби  у  психогігієні.

Зловживання різними препаратами і харчові розлади.

3. Рекомендована література
Базова

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

«Негоциант», 2004. 
2. Гогунов  Е.Н.,  Мартьянов  Б.И.  Психология  физического  воспитания  и

спорта.- М., 2004.
3. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта /Е.Н.Гогунов,

В.И.Мартьянов. – М., 2000. 
4. Ильин Е.П. Психология спорта. – СПб.: Питер, 2010. 
5. Ильин Е.П. Психомоторная организация человека.- СПб.:Питер, 2003. 
6. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания /Е.П.Ильин. – М., 2000. 
7. Попов А.А. Психология: Учебное пособие для ИФК – М., 2002. 
8. Радионов А.В. Психология физического воспитания и спорта. М., 2010. 

Додаткова
1. Белкин А.А. Идеомоторная подготовка в спорте /А.А.Белкин. – М., 1983. 
2. Белова  М.Э.  Визуальные  образы  в  структуре  ментальных  тренировок

спортсменов. / М.Э.Белова // Наука і освіта. Одеса, 2011/CV. - № 9. С. 19 –

21. 
3. Белова М.Э. Аддикция физических упражнений как форма психологической

зависимости.  /  М.Э.Белова  //  Науковий  вісник  Південноукраїнського

національного  педагогічного  університету  ім..  К.Д.  Ушинського  (Збірник

наукових праць). – Одеса. – 2012. – № 5-6. С. 196-203. 
4. Вяткин  Б.А.  Управление  психологическим  стрессом  в  спортивных

соревнованиях /Б.А.Вяткин. – М., 1981.
5. Ганюшкин А.Д. Задачи, формы и методы совместной работы психолога и

тренера /А.Д.Ганюшкин. – Смоленск, 1989. 
6. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика /Г.Д.Горбунов. – М., 1986. 
7. Деркач А.А. Педагогическое мастерство тренера /А.А.Деркач, А.А.Исаев. –

М., 1981.
8. Ильясов И.И. Структура процесса учения /И.И.Ильясов. – М., 1986. 
9. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция /В.П.Кащенко. – М., 1994. 
10.Климов Е.А. Как выбирать профессию /Е.А.Климов. – М., 1983. 



11.Кулагина И.Ю. Возрастная психология. (Развитие ребенка от рождения до

17 лет); Учеб. пособие /И.Ю.Кулагина – 2-е изд. – М., 1997.
12.Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения /И.Я.Лернер. – М.,

1981. 23. Майнберг Э. Основные проблемы педагогики спорта /Пер. с нем. –

М., 1995. 
13.Маркова А.К. Психология труда учителя /А.К.Маркова. – М., 1993. 
14.Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал /Л.М.Митина. – М., 23

1994. 
15.Петунин  О.В.  Формирование  профессионального  мастерства  учителя

физкультуры /О.В.Петунин. – М., 1980. 
16.Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности /Р.А.Пилоян. - М., 1984. 
17.Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов /В.Н.Платонов.

– М., 1986.
18.Практические занятия по психологии. Пособие для студентов ИФК. – М.,

1974. 
19.Психология. Учебник для ИФК /Под ред. П.А.Рудика. – М., 1974. 
20.Психология. Учебник для студентов ИФК /Под ред. В.М.Мельникова. – М.,

1987. 
21.Фирсов  К.Н.  Психологический  анализ  агрессивности  в  спортивной

деятельности // Вестн. Костромского гос. ун-та. им. Н.А. Некрасова. – 2011.

– Т. 17, № 5/6. – С. 223–226. 

Інформаційні ресурси
1.  http://www.psylist.net/sport/
2. lugor.org.ua 
3. www.shooting-ua.com 24 
4. www.sport-health.com.u

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен
5. Засоби діагностики успішності навчання 

‒ поточне вибіркове опитування на лекціях;
‒ перевірка готовності до практичних занять;
‒ поточне тестування;
‒ звіт(тест) за змістовий модуль; 
‒ самоконтроль;
‒ захист рефератів.

http://www.psylist.net/sport/
http://www.sport-health.com.u/
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