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1. Опис навчальної дисципліни

Найменува

ння показників

Галузь знань,

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість

кредитів – 2

Галузь знань: 

0021 «Фізичне

виховання, спорт, здоров’я

людини»

Денна форма

навчання

Нормативна

Модулів – 1
Семестр

5
Змістовних

модулів – 2

Спеціальність:

5.0102101 «Фізичне

виховання»

Лекції

18 годин

Загальна

кількість годин –

72

Семінарські

заняття

18 годин
Самостійна

робота

36 годин
Тижневих 

годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2

самостійної

роботи 

студента – 

2

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:

«Молодший спеціаліст»

Вид вихідного

контролю – екзамен

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і

індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 36:36 (50:50%).



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: 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.

Завдання:

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  творчого  підходу  до  своєї  професії  у  студентів  факультету

фізичного виховання та спорту;

б) практичні: 

‒ формувати у студентів уміння аналізувати педагогічні ситуації; 

‒ перейматися  внутрішнім  світом  учнів;  вживати  психологічні  знання  в

практику спілкування, навчання та виховання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

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. 

3. Программа навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти спортивної психології і 

фізичного виховання.

1. Психологія фізичного виховання і спорту, як навчальна дисципліна.

2. Психологічні особливості спортивної діяльності.

3. Психологічні особливості спортивної діяльності.

4. Загальна психологічна характеристика фізичних вправ,  фізичних  якостей

та рухових навичок.

5. Психологічні основи спортивної дидактики.

Змістовий  модуль  2.  Психологічні  особливості  діяльності  в  галузі

фізичного виховання.

1. Психологія особистості спортсмена.

2. Соціально-психологічні особливості спортивної групи.

3. Психологічні основи добору та діагностики у спорті.

4. Мотивація спортивної діяльності.

5. Основи психорегуляції в спорті.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових

модулів і тем

Кількість годин
Денна форма

В

сього

Л

екції

Прак

тичні

Само

стійна

робота
Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти

спортивної психології і фізичного виховання.
Тема 1. Психологія 

фізичного виховання і спорту, як 

навчальна дисципліна

6 2 - 4

Тема 2. Психологічні 

особливості спортивної діяльності
8 2 2 4

Тема 3. Психологічні 

особливості спортивної діяльності
4 - 2 2

Тема 4. Загальна 

психологічна характеристика 

фізичних вправ, фізичних  якостей 

та рухових навичок

8 2 2 4

Тема 5. Психологічні 

основи спортивної дидактики
8 2 2 4

Разом за змістовим 

модулем 1

3

4
8 8 18

Змістовий модуль 2. Психологічні особливості діяльності в галузі фізичного

виховання.
Тема 1. Психологія 

особистості спортсмена
8 2 2 4

Тема 2. Соціально-

психологічні особливості 

спортивної групи

8 2 2 4

Тема 3. Психологічні 

основи добору та діагностики у 

спорті

8 2 2 4

Тема 4. Мотивація 

спортивної діяльності
6 2 2 2

Тема 5. Основи 

психорегуляції в спорті
8 2 2 4

Разом за змістовим 3 1 10 18



модулем 2 8 0

Разом за модулем
7

2

1

8
18 36



5. Теми лекцій

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин

1.
Психологія фізичного виховання і спорту, як навчальна 

дисципліна
2

2. Психологічні особливості спортивної діяльності 2
3. Психологічні особливості спортивної діяльності

4.
Загальна психологічна характеристика фізичних вправ, 

фізичних  якостей  та рухових навичок
2

5. Психологічні основи спортивної дидактики 2
6. Психологія особистості спортсмена. 2
7. Соціально-психологічні особливості спортивної групи. 2
8. Психологічні основи добору та діагностики у спорті. 2
9. Мотивація спортивної діяльності. 2
10. Основи психорегуляції в спорті. 2

Разом 18



6. Теми семінарських занять

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин

1.
Психологія фізичного виховання і спорту, як навчальна 

дисципліна
-

2. Психологічні особливості спортивної діяльності 2
3. Психологічні особливості спортивної діяльності

4.
Загальна психологічна характеристика фізичних вправ, 

фізичних  якостей  та рухових навичок
2

5. Психологічні основи спортивної дидактики 2
6. Психологія особистості спортсмена. 2
7. Соціально-психологічні особливості спортивної групи. 2
8. Психологічні основи добору та діагностики у спорті. 2
9. Мотивація спортивної діяльності. 2
10. Основи психорегуляції в спорті. 2

Разом 18



7. Самостійна робота

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1. Психологія фізичного виховання і спорту, як навчальна 

дисципліна
4

2. Психологічні особливості спортивної діяльності 4
3. Психологічні особливості спортивної діяльності 2

4.
Загальна психологічна характеристика фізичних вправ, 

фізичних  якостей  та рухових навичок
4

5. Психологічні основи спортивної дидактики 4
6. Психологія особистості спортсмена. 4
7. Соціально-психологічні особливості спортивної групи. 4
8. Психологічні основи добору та діагностики у спорті. 4
9. Мотивація спортивної діяльності. 2
10. Основи психорегуляції в спорті. 4

Разом 36



8. Методи навчання

‒ методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

‒ методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;

‒ методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної

діяльності.

9. Методи контролю

фронтальний, груповий, індивідуальний, комбінований, самоконтроль 

студентів.

10.Відповідність результатів контролю знань студентів у системі ЄКТС

За 4-

бальною

шкалою

Оц

інка в

ЄКТС

Критерії оцінювання

5(відмінно

)
А

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 

обдарування і нахили.

4(добре)

В

Студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує 

вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно 

виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.

С

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом викладача;

в цілому самостійно застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; виправляти помилки, 

серед яких є суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок.
3(задовіль

но)

D Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих.



Е

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні.

2(незадові

льно)
FХ

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину навчального

матеріалу.

F

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного

розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об’єктів.

11.Методичне забезпечення

1. Навчальна типова програма дисципліни «Психологія».

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія».

3. Комплект лекцій з дисципліни.

4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

6. Комплекс модульних контрольних робіт.

7. Питання до екзамену.



12.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
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