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Аннотация
В  статье  рассматривается  ис-

следование показателей психи-
ческих состояний спортсменов 
в игрових видах спорта на при-
мере спортсменов-паралимпий-
цев (мужская команда по футбо-
лу), спортсменов-дефлимиійцев 
(мужская команда по баскетболу) 
и  здоровых спортсменов (сту-
денты-футболисты ПГАФКиС).  
Делаются выводы о влиянии пси-
хоэмоционального состояния на 
соревновательную и учебно-тре-
нировочную деяельности. Срав-
ниваются результаты   всех трех 
исследованных  групп  спортсме-
нов.
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. Психологічна підготовка 
є важливою складовою загальної 
підготовка спортсмена. У ігро-
вих видах спорту її важливість 
посилюється тим, що, крім дії на 
психіку спортсмена високих на-
вантажень, що є відміною самої  
спортивної діяльності,  стресу, 
який виникає під час змагання, 
важливим є вміння взаємодіяти 
із командою, розуміти інших лю-
дей  і не губитись серед інших у 
складних змагальних ситуаціях.

У сучасному світі спорт є 
важливою цариною активної ді-
яльності, у якій беруть участь не 
тільки здорові спортсмени, а й 
спортсмени-інваліди – паралім-
пійці і дефлімпійці. Це стосується 
й ігрових видів спорту.

Сучасні підходи до методики 
спротивної підготовки інвалі-
дів, особливо вищих досягнень, 
пред’являють особливі вимоги 
до психологічної підготовленості 
спортсменів-інвалідів, адже пси-
хоемоційні навантаження спор-
ту, як екстремальної діяльності, 
посилюються для цієї категорії 
психоемоційними переживання-
ми, що пов’язані з обмеженими 
можливостями і неспроможністю 
з повною активністю бути вклю-
ченими у всі види громадської ді-
яльності.
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Спорт вищих досягнень, як  
екстремальний вид людської ді-
яльності,  пред’являє високі вимо-
ги до психічної сфери, особливо 
щодо переживання спортсменами 
психічних станів і можливостей 
саморегуляції [3], але психологіч-
на сфера спортсмена-інваліда на 
даний час вивчена недостатньо. 
З одного боку дослідники зазна-
чають [6] необхідність пристосу-
вання спортсменів з різними по-
рушеннями у фізичному стані до 
напруженої діяльності, з іншого 
боку однією з найважливіших ха-
рактеристик адаптованості інва-
ліда є його успішність у вибраній 
діяльності. 

Дослідження показників пси-
хічних станів спортсменів-па-
ралімпійців різного рівня і ква-
ліфікації спрямовано на пошук 
відмінностей, які виявляють 
стійкі характеристики адаптацій-
них процесів, що лежать в основі 
механізмів психічної саморегуля-
ції спортсменів-інвалідів. Таким 
чином, психологія у спорті є не 
менш важливою для тренуваль-
ного та змагального процесу, ніж 
безпосередньо теорія та методика 
спортивної підготовки [8]. 

В останніх дослідженнях [4] 
автори доводять, що саме пси-
хоемоційний стан спортсмена 
суттєво впливає на роботу усіх 
фізіологічних систем організму 
і формує ті передстартові стани, 
які допомагають або заважають 
спортсмену під час змагань до-
сягти високих результатів. 

При вивченні впливу психо-
логічної підготовленості спортс-
менів-гравців на ефективність 
їх змагальної діяльності, такі 
дослідники, як  О.О. Мітова, 
Р.О.  Сушко [7], зазначають, що  
психологічна підготовленість має 
велике значення для  баскетболіс-
тів. Успіх у грі досягається цілим 
комплексом психічних якостей, 
причому є такі, що лише бажані 
для висококваліфікованого бас-
кетболіста, а є й обов’язкові, без-
перечно значимі. Цим же автором 
були досліджені мотивація (вста-

новлено, що потреба у досягненні 
мети у баскетболістів має вели-
ке значення для ефективності їх 
змагальної діяльності), деякі піз-
навальні процеси (визначено, що 
увага має взаємозв’язок між па-
раметрами уваги та техніко-так-
тичними діями змагальної діяль-
ності) та проведено аналіз рівня 
оцінки самопочуття, активності, 
настрою. 

Тому дослідження, які присвя-
чені проблемі психічних станів у 
ігрових видах спорту є актуаль-
ними.

У світлі вищеозначеного важ-
ливим є дослідити, які психічні 
стани відчувають спортсмени з 
різними порушеннями (паралім-
пійці, дефлімпійці) під час зма-
гань (адже спорт для інвалідів 
– це діяльність, що зумовлює до-
даткове навантаження на психіку 
спортсмена у зв’язку з його фі-
зичним здоров’ям та обмеженими 
можливостями) і чи відрізняють-
ся вони від картини психічних 
станів, що переживають у змаган-
ні здорові спортсмени-ігровики.

Мета даного дослідження – по-
рівняти показники психічних станів 
спортсменів-паралімпійців,  спортс-
менів-дефлімпійців  та здорових 
спортсменів у ігрових видах спорту.

Задачі дослідження були на-
ступні:

• вивчити дослідження з пи-
тання у спеціальній літературі;

• за допомогою психологічно-
го тестування виявити показники  
психічних станів спортсменів-па-
ралімпійців, спортсменів-дефлім-
пійців  та здорових спортсменів у 
ігрових видах спорту;

• зробити порівняльний аналіз 
отриманих даних між спортсме-
нами вищезазначених  трьох груп. 

Методи досліджень: аналітич-
ний огляд науково-методичної лі-
тератури, вивчення та узагальнен-
ня досвіду практики, психологічне 
тестування (визначення психічних 
станів за методикою Айзенка), ме-
тоди математичної статистики.

Організація дослідження: 
дослідження проходили на базі 

чоловічої паралімпійської збірної 
команди України з футболу (15 
досліджених), чоловічої дефлім-
пійської збірної команди України 
з баскетболу (16 досліджених) та 
групи студентів ДДІФКіС спеціа-
лізації футбол (56 досліджених).

Результати досліджень та 
їх  обговорення. Психічний стан 
спортсменів зумовлений досить 
великим навантаженням під час 
підготовки в усіх видах спортив-
ної діяльності [2]. Переживан-
ня психічно стресового стану – 
обов’язкове явище у спортивній 
діяльності і детермінується воно 
об’єктивними і суб’єктивними 
причинами. У спортсменів з об-
меженими можливостями є до-
даткове психічне навантаження, 
зумовлене самим станом здоров`я 
спортсменів [1].

Велике значення мають пси-
хічні стани у змагальній діяль-
ності [6, 8], які можуть бути 
несприятливими і не тільки по-
гіршити результативність спортс-
мена у змаганні, а і взагалі пере-
шкодити нормальній діяльності 
спортсмена. Для спорту інвалідів 
переживання негативних станів 
має велике значення.

У нашому дослідженні на по-
чатку визначався психологічний 
стан футболістів з ураженнями 
опорно-рухового апарату з пара-
лімпійської збірної України під 
час тренувального процесу. Було 
проведено психологічне тесту-
вання психічних станів за мето-
дикою Айзенка за наступними 
показниками:

- тривожність як стан, наяв-
ність якого покаже неблагополуч-
чя особистості у її діяльності; 

- фрустрація, яка розглядаєть-
ся як одна із форм психологічного 
стресу; 

- агресивність;
- ригідність, яка виражається у 

відсутності гнучкого реагування 
на мінливе середовище і є однією 
з головних перешкод успішності.

Отримані дані  представлено у 
таблиці 1.

У досліджених футболістів-
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інвалідів не виявлено високого 
рівня за показниками психічних 
станів тривожності і фрустрації, 
що свідчить про занижену відпо-
відальність (враховуючи, що це 
спортсмени збірної) і потребує 
подальших досліджень та можли-
во корекції психологічної підго-
товки цих спортсменів.  Агресив-
ність  розподіляється так: у 12,5% 
спортсменів сформовано низьке 
значення, у 37,5% спортсменів 
середнє і у 50% спортсменів ви-
соке значення, що свідчить про 
трохи завищений, але адекват-
ний психічний стан з показника 
(50% високих значень зумовлено 

постійною участю у боротьбі із 
суперниками). Значення  показ-
ника ригідності сформовано в 
основному у середньому (у 62,5% 
спортсменів) і високому (у 37,5% 
спортсменів) діапазоні, що буде 
заважати гнучкому реагуванню 
на зміни у змагальній діяльності.

Наступним науковим завдан-
ням стало дослідити, чи у всіх 
спортсменів-інвалідів існують 
певні відхилення у переживанні 
психічних станів, що обумовлені 
різними порушеннями. Тому далі 
методику Айзенка було застосо-
вано у роботі із баскетболістами 
дефлімпійської збірної України. 

Отримані дані представлено у та-
блиці 2.

Результати дослідження по-
казників психічних станів у бас-
кетболістів з порушеннями слуху 
виявили, що рівень тривожності у 
більшості спортсменів низький (у 
62,5% спортсменів) та середній (у 
37,5% спортсменів) – більше зна-
чень  з низькою тривожністю, як 
і у футболістів-паралімпійців. Рі-
вень за показником фрустрації  у 
75% спортсменів на низькому рів-
ні та у 25% спортсменів на  серед-
ньому рівні . Це вказує на заниже-
ну мотивацію у своїй діяльності і 
потребує подальших досліджень. 

Рівень агресивності в осно-
вному середній – у 62,5% спортс-
менів, також як і рівень ригідності 
– у 56,25% спортсменів. Бачимо, 
що показник агресивності сфор-
мований більше у середньому 
діапазоні, як і у футболістів пара-
лімпійців, ригідність же у баскет-
болістів менше, ніж у футболіс-
тів. Отримані дані свідчать  про 
те, що психологічна підготовле-
ність спортсменів з ураженнями 
опорно-рухового апарату нижче 
ніж у спортсменів з вадами слуху 
через негнучке реагування психі-
ки (про що свідчать більш високі 
значення ригідності). 

Наступною групою досліджу-
ваних стали здорові спортсме-
ни-ігровики із складу студентів 
ПДАФКІС (табл.3). 

Порівняємо отримані показ-
ники по всіх трьох досліджених 
групах:

– показник фрустрації має по-
дібні значення у баскетболістів 
та футболістів-інвалідів. Це свід-
чить про те, що на психіку сту-
дентів, що не мають високої спор-
тивної кваліфікації, діє більше 
фруструючих факторів, або вони 
гірше з ними справляються;

– показник тривожність має 
приблизно однакове значення для 
усіх трьох груп, тобто він має ста-
більне значення, незалежне від 
конкретної діяльності, а скоріше 
є характеристикою вікової групи, 
до якої належать усі піддослідні  

Таблиця 1
Психічні стани ( за методикою Айзенка) футболістів-

інвалідів паралімпійської збірної  (n=15)

Психічний 
показник

Низьке 
значення, %

Середнє 
значення, %

Високе 
значення, %

Тривожність 62,5 37,5 немає
Фрустрація 62,5 37,5 немає

Агресивність 12,5 37,5 50
Ригідність немає 62,5 37,5

Таблиця 2
Психічні стани (за методикою Айзенка) 

баскетболістів дефлімпійської збірної (n=16)

Психічний 
показник

Низьке 
значення, %

Середнє 
значення, %

Високе 
значення, %

Тривожність 62,5 37,5 немає
Фрустрація 75 25 немає

Агресивність 18,75 62,5 18,75
Ригідність 31,25 56,25 12,5

Таблиця 3
Психічні стани (за методикою Айзенка) спортсменів-

ігровиків із складу студентів ПДАФКІС (n=56)

Психічний 
показник

Низьке 
значення, %

Середнє 
значення, %

Високе 
значення, %

Тривожність 58,49 37,74 3,77
Фрустрація 58,49 37,74 3,77

Агресивність 26,98 67,92 05,09
Ригідність 26,42 62,26 7,55
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продуктивної агресії спортивної 
діяльності.

4. Визначено, що  показник 
«Ригідність» у  футболістів-па-
ралімпійців має більше високих 
значень ( у 37,5% спортсменів), 
ніж у баскетболістів-дефлімпій-
ців (у 12,5% спортсменів) і здоро-
вих спортсменів-ігровиків (у 55% 
спортсменів).  Це свідчить про 
те, що ураження опорно-рухово-
го апарату призводить до меншої 
гнучкості у царині психічної ді-
яльності і, як результат, має біль-
шу негативну дію у порівнянні із 
ураженням слухового апарату.

Перспективою подальших 
досліджень  є дослідження осо-
бистісних якостей спортсменів-ін-
валідів з різними нозологіями для  
розробки програм і методик, що 
будуть допомагати спортсменам-
інвалідам бути більш пристосова-
ними психологічно до такої актив-
ної діяльності, як спортивна.
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новація, 2014. – 162 с.

(молодь у всіх трьох групах не по-
требує особливої відповідальності 
у забезпеченні свого проживання  
– життєва ситуація у більшості 
респондентів досить стабільна );

– за показником агресивності  
спортсмени мають достатньо ви-
ражені величини,  які пов`язані з 
необхідністю активної форми, і 
є  формою продуктивної агресив-
ності, необхідної для спортсменів;

– за показником ригідність  
маємо найбільш негнучку пси-
хіку у футболістів-інвалідів, що 
дає підставу зробити висновок, 
що ураження рухового апарату 
більше всього діє на психіку, зни-
жуючи показники психологічної 
підготовленості спортсменів.

Висновки:
1. За розглянутими психічни-

ми станами виявлено, що показ-
ник «Тривожність» має подібне 
значення для спортсменів-інвалі-
дів з ураженням опорно-рухового 
апарату, дефлімпійців та здорових 
спортсменів-ігровиків. Це зумов-
лено дією змагальної діяльності 
на психіку спортсменів. 

2. Виявлено, що показник 
«Фрустрація» має подібне зна-
чення для спортсменів-інвалідів з 
ураженням опорно-рухового апа-
рату та дефлімпійців  і є характер-
ним переживанням, що виклика-
ється  об’єктивно непереборними 
труднощами, що є додатковими 
для спортсменів-інвалідів у по-
рівнянні із здоровими спортсме-
нами-ігровиками. 

3. Досліджено, що сформова-
ність показника «Агресивність» 
на середньому рівні у всіх трьох 
груп відповідає переживанню 


