
 

Анотація навчальної дисципліни  

«Пcихологія спорту» 

Дисципліна «Психологія спорту» є однією із фахових дисциплін і займає 

провідне місце у підготовці фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за 

спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Вивчення студентами 

дисципліни «Психологія спорту» сприяє глибокому і осмисленому уявленню 

про здоров᾽я людини, її фізичні можливості, резерви організму і психіки. 

Метою даного курсу є створення умов для засвоєння студентами науково-

методологічних та прикладних проблем галузі, психологічної характеристики 

спортивної діяльності, засобів психологічного супроводження спортсменів. 

Навчальна дисципліна «Психологія спорту» взаємопов’язана з такими  

навчальними дисциплінами:  «Cучасні  інформаційні технології у фізичній 

культурі і спорті», «Педагогіка спорту», «Професійна майстерність тренера». 

«Теорія і методика фізичного виховання». 

1. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення 

навчальної дисципліни 

- Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів, які 

функціонують на факультеті фізичної культури зі спеціальності 017  

Фізична культура і спорт освітнього ступеня «Бакалавр» передбачено 

вивчення навчальної дисципліни «Психологія спорту». Нижче наведені 

перелік компетентностей (загальних, фахових) з підготовки здобувачів 

вищої освіти. 

- Загальні компетентності:   

- Здатність працювати в команді. 

- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

- Здатність бути критичним і самокритичним. 

- Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

- Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості. 

- Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною 

культурою і спортом. 

- Здатність до безперервного професійного розвитку. 



 

Сфера реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування. 

Визначати функціональний стан організму людини та обґрунтувати вибір 

засобів профілактики перенапруження систем організму осіб, які займаються 

спортом. 

Оцінювати рухову активність людини та її фізичний стан, складати та 

реалізовувати програми кондиційного тренування, організовувати та проводити 

фізкультурно-оздоровчі заходи. 

Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне та 

самокритичне мислення. 

Застосовувати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний 

досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег. 

Підвищувати професійний рівень і кваліфікацію; забезпечувати високий 

науково-теоретичний, практичний і методичний рівень викладання дисциплін 

у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності.  

 

1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

        Змістовий модуль 1. Психологія спорту 

Тема 1. Предмет, завдання і методи психології спорту. 

Тема 2. Емоційна сфера спортсменів і її прояв у спортивній діяльності. 

Тема 3.  Особливості професійної діяльності психолога в спорті. 

Тема 4. Психологія спортивного колективу. Психологічний клімат   

спортивної команди. 

Тема 5. Передзмагальна та передстартова підготовка спортсменів. 

Тема 6. Психологічні особливості тренерської діяльності. Психологія 

діяльності спортивних суддів.  

Тема 7. Вольова сфера спортсменів і її прояв у спортивній діяльності. 

Тема 8. Вболівання – як соціально-психологічне явище. 



Тема 9. Професійно-педагогічна культура та імідж фахівця фізичного 

виховання та спорту. 

Тема 10. Типи тренерів-керівників у спортивній діяльності. Стиль 

керівництва тренера. 

 

4.Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 

- кількість кредитів ЄКТС – 4; 

- кількість годин – 120; 

 - кількість аудиторних годин – 20 годин лекції; 

                                                          20 годин практичні заняття. 

 

5. Форма семестрового контролю – залік.  

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечують 

викладання дисципліни: 

Козак Євген Павлович кандидат педагогічних наук, доцент. 
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