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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування по-

казників 

Галузь знань, напрям підгото-

вки, освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

      денна форма навчання 

Кількість кредитів 

3 

Галузь знань 

01 

«Освіта» 
(шифр і назва)  

Спеціальність  

017 

«Фізична культура і спорт» 

    (код і назва)  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

Вибіркова 

 

Рік підготовки: 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  -   90 

5-й 

 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних -2 

самостійної робо-

ти 

студента - 2 

12 год 

Практичні, семінарські 

24 год 

Лабораторні 

- год 

Самостійна робота 

54 год 

Індивідуальні завдання: 

- год 

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної робо-

ти студента становить: 

     для денної форми навчання - 2:2,5 

 

 

 

 

 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни „ Психологія спорту ” –  

засвоєння студентами закономірностей психічних проявів людини в 

процесі спортивної тренувальної та змагальної діяльності, вивчення мо-

тивації до діяльності, індивідуально-особистісних рис, вікових та стате-

вих особливостей, основ психічних процесів спортсменів, впливу 

психіки, статевих та вікових особливостей спортсмена на на рівень до-

сягнень у спорті. Метою курсу є підвищення психологічної грамотності 

студентів, зобуття навичок аналізу психологічних когнітивних, емоцій-

них, вольових процесів спортсменів, особливостей вікогого розвитку, які 

є акуальними у спортивній діяльності. 

       У плані становлення наукового світогляду студентів програма по-

кликана сприяти формуванню уявлень про психічну діяльність спортс-

менів, її вплив на результативність спортивної іяльності, що є фунда-

ментальними знаннями майбутніх фахівців у галузі фізичної культури та 

спорту, а також навчити грамотному сприйняттю психічних явищ та по-

ведінкових паттернів, які характеризують сучасну людину у сфері спор-

ту. 

  

        Завдання курсу: 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- вивчити основи психічних пізнавальних процесів, емоційно-вольових 

проявів людини; 

- вивчити особливості психічних властивостей людини та психічних но-

воутворень у різні вікові періоди; 

- вивчити вікові особливостей розвитку людини, закономіроності 

психічного розвитку та їх прояви на різних вікових етапах; психологічні 

особливості кожного вікового періоду і їх роль у формуванні особи-

стості; ознайомитися з основними розділами прикладної психології; зро-



зуміти необхідність знань загальної та вікової психології у професійній 

діяльності; 

- розглянути сучасні методи вичення психічних явищ. 

Після вивчення дисципліни студент повинен З Н А Т И питання 

щодо:  

     • глобальних проблем психології спорту;  

 Предмет, завдання, мету та основні етапи становлення психології 

спорту; 

 Особливості та етапи спортивної діяльності; 

 Особливості емоційно-вольової, мотиваційної, інтелектуальної та 

психомоторної сфери спортсмена, їх прояви у спортивній діяльно-

сті; 

 Індивідуально-типічні особливості спортсменів та їх прояв у спор-

тивній діяльності; 

 Психологічні основи ефективності тренувального процесу; 

 Соціально-психологічні аспекти спортивної діяльності; 

 Психологічні особливості діяльності тренерів і спортивних суддів. 

 

Студент повинен В М І Т И:  

 визначати властивести пізнавальної, емоційної, вольвої, моти-

ваційної сфер спортсменів; 

 складати  психологічну характеристику спортсмена: 

 управляти мотивацією спортсмена з урахуванням потенціалу різ-

них видів стимуляції; 

 здійснювати регуляцію передстартових станів спортсменів; 

 досліджувати взаємини між спортсменом і тренером; 

 вимірювати згуртованість  спортивних команд; 

 визначати структуру спортивної команди; 



 ефективно користуватися психологічними довідниками, норма-

тивними документами та іншою фаховою документацією. 

 

   Сформовані компетенції  

Соціально-особистісті:  

 розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно психічних, 

статевих та вікових якостей спортсмена; 

 здатність учитися; 

 креативність,здатність до системного мислення; 

 турбота про якість виконуваної роботи; 

 толерантність; 

 психологічна грамотність; 

загальнонаукові: 

 базові знання в галузі психології спорту; навички використання методів 

вивчення пізнавальної, емоційної, вольвої, мотиваційної сфер 

спортсммена та характеристик команди; 

 навички аналізу отриманих результатів; 

 уміння використовувати Internet-ресурси ля пошуку інформації; 

 базові знання у галузі загальної та вікової психології в  обсязі, необ-

хідному для освоєння загально професійних дисциплін; 

інструментальні: 

 здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою; 

 навички роботи з комп’ютером; 

 використання інформаційних джерел; 

 дослідницькі навички. 

 психологічні:   знання принципів організації і функціонування психіки 

спортсмена; 

 чинників, що визначають якість розвитку особистості спортсмена; 



 рівень впливу і потенційні фактори, які впливають на емоційний стан 

спортсмена у процесі тренувальної та змагальної діяльності; 

 вміння правильно аналізувати і встановлювати причинно-наслідкові 

зв'язки психологічних проблем,  

 вміння прогнозувати психологічні наслідки та особливості поведінки, 

мотиваційної сфери та діяльності спортсмена; 

 оцінювати вікові особливості в контексті взаємодії між членами спор-

тивних груп чи команд; 

 інтерес до пізнання психологічних знань; 

 переконання в необхідності щоденного  дотримання норм і правил пси-

хогігієни, потреби у творчому освоєнні психологічних знань, здійснен-

ня психологічних досліждень та ін 

 

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

семестр Кількість годин 

всього 

у тому числі : 

 Лекції Семінарські 

заняття 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота сту-

дентів 

5 90 12 - 24 54 

 

 

 

 

4.Тематичний план дисципліни 
№ Назва розділу (модуля), 

теми (змістові модулі) 

Кількість годин 
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Модуль 1 Психологія спорту як спеціальна 

галузь психологічної науки 

 

 2 - 4 10 

 СЗ, 

ПР,Р,Т 

МКР 



1 Предмет, мета та завдання психології спо-

рту. 

Історія виникнення та сучасний стан пси-

хології спорту. 

Міждисциплінарність психології спорту як 

науки. 

Прикладні проблеми психології спорту. 

 1 - 2 5 
1-4, 6-

12 

практи-

чні ро-

боти 

  

2 Методи вивчення індивідуально-

психологічних характеристик спортсменів 

(метод структурного аналізу, експеримен-

тально-генетичний метод, метод експери-

ментально-патологічний, лонгітюдний ме-

тод, порівняльний метод, комплексний ме-

тод, обсерваційні методи (зовнішнє спо-

стереження, чи самоспостереження-

інтроспекція); експериментальні методи 

(лабораторний експеримент, природний 

експеримент); психодіагностичні  методи 

(тест, анкетування, опитувальник) 

 1 - 2 5 
1-4, 

10,12 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання  

 

Модуль 2 Індивідуально-типологічні особ-

ливості спортсменів.  8  16 35   

3 Типологічні особливості та придатність до 

спортивної діяльності. 

Здібності і типологічні особливості влас-

тивостей нервової системи.  

 

 1  2 5 
1-4,  

23, 30 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання 

4  Особистість та її формування у процесі 

занять спортом. 

Особистість як суб’єкт і об’єкт суспільних 

відносин в спорті.  1  2 5 
1-4, 6, 

9 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання 

5 Емоційна сфера спортсменів та її прояв в 

спортивній діяльності. 

Передстартові емоційні стани та способи 

їх регуляції.  

Емоційна напруженість в процесі спорти-

вної діяльності. Стан втоми. 

Стани, пов’язані з монотонною тренуваль-

ною діяльністю та з оцінкою результатів 

спортивної діяльності. 

 1 - 2 5 
1-4, 

6,10 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання  



6 Вольова сфера спортсменів та її прояв у 

спортивній діяльності. 

Компоненти волі. Вольові якості спорт-

смена. 

Цілеспрямованість та сміливість спорт-

смена.  

Рішучість, терплячість та наполегливість у 

спортивній діяльності. 

 

 1 - 2 5 1-4, 28 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання  

7 Проблема мотивації у спорті.  

Мотиваційна сфера спортсмена. Динаміка 

мотивів спортивної діяльності. 

Домінуючий тип мотивації спортивної ді-

яльності. Індивідуальні та статеві відмін-

ності у спортивній мотивації. 

Управління мотивацією спортсменів. 

 1  2 5  

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання 

8 Стійкість до несприятливих станів. 

Типологічно обумовлені стилі спортивної 

діяльності. 

Типологічні особливості та ефективність 

тренувального процесу. 

 2 - 4 5 
1-4,  

32 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання  

9 Агресія, агресивність та тривожність і їх 

вплив на ефективність діяльності спорт-

смена. 

Вплив суспільної уваги на розвиток осо-

бистості спортсмена. Ефект суперництва. 

Спортивна етика. 

 1 - 2 5 
1-4,  

31 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання, 

реферат 

 

Модуль 3 Спортивні команди як малі групи 

і колективи. 

 
 2  4 9   

10 Визначення, класифікація та ознаки малих 

груп. 

Структура спортивної команди та рівні її 

соціального розвитку. 

Вплив колективу на формування особис-

тості спортсмена. Комплектування спор-

тивних команд. 

 1  2 5 
1-4, 6 

25,34 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання 

11 Лідерство та його вплив на успішність ді-

яльності спортивної команди. 

Визначення, ознаки та види лідерства.  

Механізми висунення лідерів. 

Формальне і неформальне лідерство. 

 1  2 4 
1-4, 6 

25,34 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання 

 



5. Теми лекційних занять 

 
№  

з/п 

 

Назва теми Кількість 

аудитор-

них годин 

1 Психологія спорту як спеціальна галузь психологічної нау-

ки.  

Предмет, мета та завдання психології спорту. 

Історія виникнення та сучасний стан психології спорту. 

Міждисциплінарність психології спорту як науки.Прикладні 

проблеми психології спорту. 

Методи вивчення індивідуально-психологічних характеристик 

спортсменів 

(метод структурного аналізу, експериментально-генетичний ме-

тод, метод експериментально-патологічний, лонгітюдний метод, 

порівняльний метод, комплексний метод, обсерваційні методи 

(зовнішнє спостереження, чи самоспостереження-інтроспекція); 

експериментальні методи (лабораторний експеримент, природ-

ний експеримент); психодіагностичні  методи (тест, анкетуван-

ня, опитувальник) 

2 

2 Індивідуально-типологічні особливості спортсменів. 
Типологічні особливості та придатність до спортивної діяльнос-

ті. 

Здібності і типологічні особливості властивостей нервової сис-

теми.  

Особистість та її формування у процесі занять спортом. 

Особистість як суб’єкт і об’єкт суспільних відносин в спорті. 

 

2 

3 Емоційна сфера спортсменів та її прояв в спортивній діяльності. 

Передстартові емоційні стани та способи їх регуляції.  

Емоційна напруженість в процесі спортивної діяльності. Стан 

втоми. Стани, пов’язані з монотонною тренувальною діяльністю 

та з оцінкою результатів спортивної діяльності. 

Вольова сфера спортсменів та її прояв у спортивній діяльності. 

Компоненти волі. Вольові якості спортсмена. Цілеспрямова-

ність та сміливість спортсмена. Рішучість, терплячість та напо-

легливість у спортивній діяльності. 

Проблема мотивації у спорті.  

 

2 

4 Мотиваційна сфера спортсмена. Динаміка мотивів спортивної 

діяльності. 

Домінуючий тип мотивації спортивної діяльності. Індивідуальні 

та статеві відмінності у спортивній мотивації. 

Управління мотивацією спортсменів. 

1 



5 

 

Індивідуально-типічні особливості спортсменів. 

Стійкість до несприятливих станів. 

Типологічно обумовлені стилі спортивної діяльності. 

Типологічні особливості та ефективність тренувального проце-

су.  

 

2 

 

6 Агресія, агресивність та тривожність і їх вплив на ефективність 

діяльності спортсмена. 

Вплив суспільної уваги на розвиток особистості спортсмена. 

Ефект суперництва. 

Спортивна етика. 

1 

7 Спортивні команди як малі групи і колективи. Визначення, 

класифікація та ознаки малих груп. 

Структура спортивної команди та рівні її соціального розвитку. 

Вплив колективу на формування особистості спортсмена. Ком-

плектування спортивних команд. 

Лідерство та його вплив на успішність діяльності спортивної 

команди. 

Визначення, ознаки та види лідерства.  

Механізми висунення лідерів. 

Формальне і неформальне лідерство. 

2 

 Всього 12 
 

6. Теми семінарських занять 

Програмою не передбачені 

Взаємо-

дія з 

людьми 

різного 

віку з 

ураху-

ванням 

вікових 

криз  

7.  Теми практичних занять 

 
№  

з/п 

 

Назва теми Кількість 

аудитор-

них годин 

1 Міждисциплінарність психології спорту як науки. 

Прикладні проблеми психології спорту. 
2 

2 Психодіагностичні  методи вивчення інивідуально-

психологічних характеристик спортсменів(тест, анкетування, 

опитувальник) 

2 

3 Здібності і типологічні особливості властивостей нервової сис-

теми.  
2 



 

4 Особистість та її формування у процесі занять спортом. 

 

2 

 

5 

 

Передстартові емоційні стани та способи їх регуляції.  

Емоційна напруженість в процесі спортивної діяльності. Стан 

втоми. 

 

2 

6 Вольова сфера спортсменів та її прояв у спортивній діяльності. 

 

2 

7 Мотиваційна сфера спортсмена. Динаміка мотивів спортивної 

діяльності. 

 

2 

8 Здібності і типологічні особливості властивостей нервової сис-

теми.  

Стійкість до несприятливих станів. 

 

4 

9 Агресія, агресивність та тривожність і їх вплив на ефективність 

діяльності спортсмена. 

 

2 

10 Структура спортивної команди та рівні її соціального розвитку. 

 

2 

11 Визначення, ознаки та види лідерства.  

 
2 

 Всього 24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми (зміс-

товий модуль) 

Короткий зміст Кількість  

годин 

  

1 Психологія 

спорту як спе-

ціальна галузь 

психологічної 

науки 

 

 Прикладні проблеми психології спорту. 

Самостійне опрацювання теми; підготовка пи-

сьмового звіту. 

3 

«Методи вивчення індивідуально-

психологічних характеристик спортсменів 

(метод структурного аналізу, експерименталь-

но-генетичний метод, метод експерименталь-

но-патологічний»  

Самостійне опрацювання теми; підготовка пи-

сьмового звіту. 

4 

Підготовка до семінарів   - 

Підготовка до практичної роботи 2 

 Підготовка до МКР  1 

 Разом  М 1  10 

  

 

 

 

2 Індивідуаль-

но-типологічні 

особливості 

спортсменів  

«Типологічні особливості та придатність до 

спортивної діяльності»      

Самостійне опрацювання теми; підготовка пи-

сьмового звіту. 

5 

«Особистість як суб’єкт і об’єкт суспільних 

відносин в спорті»  

Самостійне опрацювання теми; підготовка пи-

сьмового звіту. 

5 

«Стани, пов’язані з монотонною тренуваль-

ною діяльністю та з оцінкою результатів спор-

тивної діяльності» 

Самостійне опрацювання теми; підготовка пи-

сьмового звіту 

5 

«Рішучість, терплячість та наполегливість у 

спортивній діяльності» 

Самостійне опрацювання теми; підготовка пи-

сьмового звіту 

5 

«Управління мотивацією спортсменів» 

Самостійне опрацювання теми; підготовка пи-

сьмового звіту 

5 

«Типологічні особливості та ефективність 

тренувального процесу» 

Самостійне опрацювання теми; підготовка пи-

сьмового звіту 

4 



«Ефект суперництва» 

Самостійне опрацювання теми; підготовка пи-

сьмового звіту 

3 

Підготовка до семінарів - 

Підготовка до практичної роботи  1 

Підготовка до МКР  2 

 Разом М 2   35 

 

3 Спортивні 

команди як 

малі групи і 

колективи 

«Комплектування спортивних команд»  

Самостійне опрацювання теми; підготовка пи-

сьмового звіту. 

3 

«Формальне і неформальне лідерство»  

Самостійне опрацювання теми; підготовка пи-

сьмового звіту. 

2 

Підготовка до семінарів - 

Підготовка до практичної роботи  2 

Підготовка до МКР  2 

 Разом М 3  9 

 ВСЬОГО  54 

 
 

 

 

 

Розподіл годин самостійної роботи за модулями 

Підготовка до семінарів М1 -   - М2-  - М3–  - 

Підготовка до практичних 

робіт 

М1 –  2           М2-1             М3-2 

Підготовка до модульної кон-

трольної роботи 

М1 -  1 М2-2 М3-2 

Підготовка презентації (рефе-

рату) за інд.темою  

М1 – - М2-  - М3– 

Самостійне вивчення теми М1-  7 М2-  33 М3- 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Календарне планування дисципліни  
 

№  

Зміст 

Кількість го-

дин 

 

д
а

т
а
 

л
ек

ц
іі

 

се
м

ін
ар

и
 

П
р

ак
т.

р
о

б
. 

М
К

Р
 

Модуль 1 Психологія спорту як спеціальна га-

лузь психологічної науки 

2 - 4 1  

1-3 Предмет, мета та завдання психології спор-

ту. 

Історія виникнення та сучасний стан психо-

логії спорту. 

Міждисциплінарність психології спорту як 

науки. 

Прикладні проблеми психології спорту. 

1  2 

  

4-6 Методи вивчення індивідуально-

психологічних характеристик спортсменів 

(метод структурного аналізу, експеримен-

тально-генетичний метод, метод експери-

ментально-патологічний, лонгітюдний ме-

тод, порівняльний метод, комплексний ме-

тод, обсерваційні методи (зовнішнє спосте-

реження, чи самоспостереження-

інтроспекція); експериментальні методи (ла-

бораторний експеримент, природний експе-

римент); психодіагностичні  методи (тест, 

анкетування, опитувальник) 

1  2 

  

7 Модульна контрольна робота № 1 
 

 
 1  

Модуль 2 Індивідуально-типологічні особливо-

сті спортсменів 
8 - 16 2  

8-

10 
Типологічні особливості та придатність до 

спортивної діяльності. 

Здібності і типологічні особливості властиво-

стей нервової системи.  

 

1  

 

2 

  

11-

13 
Особистість та її формування у процесі занять 

спортом. 

Особистість як суб’єкт і об’єкт суспільних ві-

дносин в спорті. 

1  2   

14-

16 
Емоційна сфера спортсменів та її прояв в 

спортивній діяльності. 
1  2   



Передстартові емоційні стани та способи їх 

регуляції.  

Емоційна напруженість в процесі спортивної 

діяльності. Стан втоми. 

Стани, пов’язані з монотонною тренувальною 

діяльністю та з оцінкою результатів спортив-

ної діяльності. 
17-

19 
Вольова сфера спортсменів та її прояв у спор-

тивній діяльності. 

Компоненти волі. Вольові якості спортсмена. 

Цілеспрямованість та сміливість спортсмена.  

Рішучість, терплячість та наполегливість у 

спортивній діяльності. 

 

1  2   

20-

22 
Проблема мотивації у спорті.  

Мотиваційна сфера спортсмена. Динаміка мо-

тивів спортивної діяльності. 

Домінуючий тип мотивації спортивної діяль-

ності. Індивідуальні та статеві відмінності у 

спортивній мотивації. 

Управління мотивацією спортсменів. 

1  2   

23-

26 
Стійкість до несприятливих станів. 

Типологічно обумовлені стилі спортивної ді-

яльності. 

Типологічні особливості та ефективність тре-

нувального процесу. 

2  4   

27-

29 
Агресія, агресивність та тривожність і їх 

вплив на ефективність діяльності спортсмена. 

Вплив суспільної уваги на розвиток особис-

тості спортсмена. Ефект суперництва. 

Спортивна етика. 

1  2   

30-

31 
Модульна контрольна робота № 2 

   2  

Модуль 3 Спортивні команди як малі групи і 

колективи 
2 - 4 2  

32-

34 
Визначення, класифікація та ознаки малих 

груп. 

Структура спортивної команди та рівні її со-

ціального розвитку. 

Вплив колективу на формування особистості 

спортсмена. Комплектування спортивних ко-

манд. 

1  2   

35-

37 
Лідерство та його вплив на успішність діяль-

ності спортивної команди. 
1  2   



Визначення, ознаки та види лідерства.  

Механізми висунення лідерів. 

Формальне і неформальне лідерство. 

39 Модульна контрольна робота № 3    2  

 

 

 

 

 

10. Рейтингова система оцінювання  
 

 

 

 

 

 

Рейтинг для модуля № 1          ВСЬОГО 20 б. 

 

Конспект - 5 балів 

Письмовий звіт щодо практичних робіт за темами – 6 балів (кожна тема по 

3б): 

 

 Прикладні проблеми психології спорту. Міждисциплінарність психо-

логії спорту як науки» 

 «Психодіагностичні  методи вивчення інивідуально-психологічних 

характеристик спортсменів(тест, анкетування, опитувальник)»  

Модульна контрольна робота – 9 балів 

Мінімальна кількість балів - 12 

     

Рейтинг для модуля № 2            ВСЬОГО 50 б. 

Конспект - 5 балів 

Письмовий звіт щодо практичних робіт за темами теми – 32 балів (кожна те-

ма по 4б): 

 «Здібності і типологічні особливості властивостей нервової системи 

 Особистість та її формування у процесі занять спортом 

 Передстартові емоційні стани та способи їх регуляції 

 Емоційна напруженість в процесі спортивної діяльності. Стан втоми 

 Вольова сфера спортсменів та її прояв у спортивній діяльності 

 Мотиваційна сфера спортсмена. Динаміка мотивів спортивної діяль-

ності. 

 Здібності і типологічні особливості властивостей нервової системи. 

Стійкість до несприятливих станів 

.  

Модуль 1 Модуль 2 

 

Модуль 3 Сума 

20 50 30 100 



 Агресія, агресивність та тривожність і їх вплив на ефективність дія-

льності спортсмена. 

  

Модульна контрольна робота – 17 балів 

Мінімальна кількість балів – 30 б. 

 

Рейтинг для модуля № 3                ВСЬОГО 30 б. 

Конспект - 5 балів 

Письмовий звіт щодо практичних робіт за темами теми – 10 балів (кожна те-

ма по 5б): 

 «Структура спортивної команди та рівні її соціального розвитку» 

 «Визначення, ознаки та види лідерства»  

Модульна контрольна робота – 15 балів 

Мінімальна кількість балів – 18 

 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

За 

шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 
За шкалою 

ДВУФК 

А відмінно 90-100 

В   добре 82-89 

С добре 74-81 

D задовільно 64-73 

Е задовільно 60-63 

FX 
незадовільно 

 з можливістю повторного складання 
35-59 

F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
0-34 

 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 

3. Практичні  роботи. 

4. Модульні контрольні роботи. 

5. Варіанти комплексних контрольних робіт. 

6. Питання для самостійного опрацювання. 

     7. Рейтингова система оцінювання. 



      

 

11. Рекомендована література 

Основна 

 

1. Воронова В.І. Психологія спорту: навч. посібник / В. І. Воронова. – К : 

Олімпійська література, 2007. – 298 с. 

2. Гуськов С.И.  Профессиональный спорт / С. И. Гуськов, М. М. Линец, 

В. Н. Платонов, Б. Н. Юшко. – К.: Олімпійська література, 2000. – 391 

с. 

3. Ильин Е.П. Психология спорта / Е.П.Ильин.  – СПб.: Питер, 2010.                 

– 448 с. 

4. Попов, А. Л. Спортивная психология : Учеб. пособие для физкульт. ву-

зов / А. Л. Попов. - 3-е изд. - М. : Моск. психол.-соц. ин-т : Флинта, 

2000. - 149 с. - (Библиотека школьного психолога). - Библиогр. в конце 

гл. Шифр РНБ: 2001-3/5964 

 

Допоміжна 

 

5. Бундзен П.В. Современные тенденции в развитии технологий пси-

хической подготовки спортсменов /П.В.Бундзен // Ежегодный 

научный вестник ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. − СПб., 2000, с. 40 – 

44. 

6. Бундзен П.В., Баландин В.И. Основы ментального тренинга для 

спорта (психотренинг для успешного выступления в соревновани-

ях). Методическое пособие. – Санкт-Петербург.–1997.–24 с. 

7. Бундзен П.В. Инновационные процессы в развитии технологий 

психической подготовки и психодиагностики в олимпийском 

спорте. / П.В. Бундзен, К.Г. Коротков, В.И. Баландин, И.П. Вол-

ков, О.В. Колодий, Л.-Э. Унесталь.// Вестник спортивной медици-

ны России. 1994, №1 – 2, с. 28 – 35. 

8. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диа-

гностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – К: Наукова думка, 

1989.– 197 с. 

9. Вікова  та  педагогічна психологія . Навчальний посібник / О. В. 

Скрипченко , Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. 2- ге вид. 

К. 2007.- 344 с. 

10. Волков Л.В. Теория спортивного отбора: способности, одарен-

ность, талант. /Л.В. Волков − К.: Вежа, 1997. − 126 с. 

11. Вулканова Я.Х. Тренинг уверенности для юных спортсменов и 

подростков. / Я.Х.Вулканова − Краснодар: КГФКСТ, 2005. − 32 с. 



12. Вулканова Я.Х. Влияние занятий спортом на развитие личностных 

предпосылок устойчивости к стрессу в подростковом возрасте: ав-

тореф. дис. ... канд. психол. наук: 13.00.04 / Я.Х. Вулканова; Ку-

банский гос. университет физ. культуры. − Краснодар, 2005. − 24 

с. 

13. Гамаль Е.И. Особенности психологического состояния юных 

спортсменов в процессе предсоревновательной подготовки / 
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12. Інформаційні ресурси 

Використовуються в електронному вигляді: 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 

3. Практичні роботи. 

4. Питання для самостійного опрацювання. 

5. Рейтингова система оцінювання. 

 

Додаткові сторінки Інтернет 

 

1.http://psychology-online.net/ 



Матеріали з психології.  

2. http://test.vin.com.ua/ 

Колекція тестів з психології 

 

 

Сайти в мережі Інтернет: 

1. https://stud.com.ua/25575/psihologiya/sportivna_psihologiya 

2. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN

&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20

&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=E

J000083 

3. https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/28081/ 

4. http://pifp.org.ua/index.php/uk/links 

5 https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/ 

6. 

https://pidru4niki.com/19580302/psihologiya/zagalni_zasadi_vikovoyi_psihol

ogiyi 

6. https://pidru4niki.com/14550428/psihologiya/zagalna_psihologiya 

 

 

Примітка: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого нав-

чального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послі-

довність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби по-

точного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається 

на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджуєть-

ся заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи. 

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм). 
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