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Психологічне дослідження особистості
як суб’єкта спортивної діяльності
Валентина Воронова, Тетяна Петровська,
Вікторія Ковальчук, Ірина Смоляр
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна
Анотація. Розглянуто наукові дослідження співробітників кафедри психології і педагогіки
Національного університету фізичного виховання і спорту України, присвячені вирішенню
важливого завдання психології спорту – переходу в роботі тренерів від настанови на досягнення максимального результату до визначення розвитку і стабілізації необхідних для кожного виду спорту психологічних якостей спортсмена, що забезпечує його становлення в
спорті як особистості і суб’єкта. Мета. Визначити специфіку прояву психологічних особливостей особистості спортсмена і тренера як суб’єктів спортивної діяльності. Методи. Аналіз
науково-методичної літератури та даних мережі Інтернет, анкетування, експертна оцінка,
методи психологічної діагностики, контент-аналіз, метод семантичного диференціалу. Результати. У ході дослідження виявлено, що психологічні особливості проявів особистості
спортсменів та тренерів як суб’єктів спортивної діяльності сприятимуть цілеспрямованому
формуванню у спортсменів психологічних якостей, які допоможуть досягненню успіхів
у тренувальній і змагальній діяльності. Тренерам дадуть можливість успішно управляти процесом підготовки, враховуючи необхідний рівень розвитку науково обґрунтованих
професійних якостей спортсменів.
Ключові слова: тренер, спортсмени, суб’єкт спортивної діяльності, лідерство, гендерні
особливості, самооцінка, емоційне вигорання.
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Psychological study of personality as a subject
of sports activity
Аbstract. The scientific researches of the staff of the Psychology and Pedagogy Department
of the National University of Physical Education and Sport of Ukraine devoted to solving the
important task of sports psychology – the transition in the work of coaches from the instruction to achieve the maximum result to determination of the development and stabilization of
the psychological qualities of the athlete necessary for each sports event, which ensures his
formation in sport as a personality and a subject have been addressed. Objective. To determine
the specifics of manifestating psychological features of the personality of the athlete and coach
as subjects of sports activities. Methods. Analysis of scientific and methodological literature and
data of the Internet, questionnaires, expert assessment, methods of psychological diagnosis,
content analysis, semantic differential method. Results. The study found that the psychological
characteristics of manifesting the personality of athletes and coaches as subjects of sports
activities will contribute to the purposeful formation of athletes’ psychological qualities that will
help to achieve success in training and competitive activities. Coaches will get the opportunity to
successfully manage the training process with account for the required level of development of
scientifically sound professional qualities of athletes.
Кeywords: coach, athletes, sports activity subject, leadership, gender features, self-assessment,
burnout.
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Вступ. Наукові дослідження з питань психологічної підготовки спортсменів на кафедрі психології і педагогіки Національного університету фізичного виховання і спорту України
(НУФВСУ) планомірними стають з
1959 р., коли кафедру очолив М. Р. Богуш. Про це свідчать наявні матеріали, що відображають окремі аспекти
спортивної психології в публікаціях
того часу [23, 24, 27, 28]: психологічні особливості засвоєння вправ гімнастики; чуттєві відмінності розпізнавання спортсменами основних елементів сили; розвиток слухової чутливості і спеціалізованих сприймань у
велосипедистів-шосейників (І. М. Онищенко); особливості запам’ятовування елементарних рухів, залежно від
форм їх демонстрації; явища післядії в зоровому і руховому аналізаторах і їх роль у взаємодії під час сприйняття рухів (М. Р. Богуш); роль зорового і рухового контролю в ефективності виконання кидків м’яча, особливості чуттєвого розрізнення елементів швидкісно-силової витривалості
спортсменів-ігровиків (Л. Й. Валігура);
чуттєве розрізнення спортсменами
елементів швидкісно-силової витривалості і швидкості (В. А. Федченко);
сприйняття легкоатлетами елементів
рухової структури стрибків (В. В. Клименко); оптимізація психічних станів
спортсмена з урахуванням їхніх індивідуально-типологічних особливостей (М. П. Тішин). Експериментальні
дослідження перейшли на більш високий статистично якісний рівень, коли в
1956–1958 рр. М. Р. Богушем було розроблено ряд інструментальних методів, що дозволило під час психологічного аналізу фізичних вправ фіксувати зміни в амплітуді, формі, швидкості
і силі рухів і дій, які виникають під час
зміни психологічної структури дії.
У цей період наукові дослідження стосуються психологічних проблем підготовки і розвитку суб’єктів
спортивно-педагогічної діяльності у
сфері фізичного виховання і спорту; психолого-педагогічних особли-

© Валентина Воронова, Тетяна Петровська, Вікторія Ковальчук, Ірина Смоляр, 2020

Теорія і методика фізичного виховання і спорту
Науково-теоретичний журнал

востей занять фізичною культурою
і спортом молоді; міжособистісних
особливостей взаємин спортсменів;
проблем занять спортом різних вікових груп; патопсихологічних змін
у структурі особистості спортсмена;
психологічних особливостей фізичного виховання дітей з відхиленнями в
рівні здоров’я; зовнішніх факторів, що
обумовлюють рівень психічного стану
тренера і психолого-педагогічних чинників оптимізації змагальної діяльності спортсменів в ігрових видах спорту.
В таких дослідженнях обов’язково передбачалося, що психологічна підготовка в спорті, на відміну від інших
видів підготовки, повинна здійснюватися постійно, де б не перебував і
чим би не займався спортсмен: у період тренувальних або змагальних навантажень, відновлювальних заходів,
удосконалення знань на тактичних заняттях, відпочинку, формального або
неформального спілкування з товаришами по команді, тренерами, друзями. Ці напрями витікають з розуміння
та визнання значення впливу психологічної підготовки на всі складові життєдіяльності спортсмена, коли в разі
ігнорування будь-якої з них знижується ефективність роботи іншої.
Мета дослідження – визначення
специфіки прояву психологічних особливостей особистості спортсмена та
тренера як суб’єктів спортивної діяльності.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури та даних
мережі Інтернет, анкетування, експертна оцінка, соціометрія, методи
психологічної діагностики, контентаналіз, Q-сортування, метод семантичного диференціалу, методи математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. Наукові дослідження в
рамках теми «Технології психологопедагогічного супроводу та розвитку
суб’єктів спортивної діяльності» кафедри психології і педагогіки НУФВСУ
присвячені вирішенню важливого завдання психології спорту – переходу в
діяльності тренерів від настанови на
досягнення максимального результату до визначення, розвитку і стабілізації необхідних для кожного конкретного виду спорту психологічних якостей спортсмена, що забезпечує перш

за все його становлення в спорті як
особистості і як суб’єкта.
Детальний аналіз сучасних досліджень стосовно такого важливого
питання в спорті, як соціально-пси
хологічні аспекти діяльності спортсменів, змушує констатувати, що вони
вивчені ще недостатньо, або зводяться до рекомендацій та не базуються на наукових даних, оскільки виходять із емпіричних знахідок тренера,
що викликає велику кількість запитань і проблем [34]. Зокрема, в ракурсі соціально-психологічних досліджень проблематика гендерних розходжень лідерства залишається поза
фокусом уваги фахівців: тренерів, педагогів, спортивних психологів [35].
Здійснивши необхідні теоретичні
дослідження, І. І. Смоляр зауважує, що
певна кількість проведених на сьогодні досліджень як в ігрових, командних,
так і в багатьох інших видах спорту,
спрямована на вивчення лідерських
якостей спортсмена [34]. Основний
висновок, до якого приводять наявні наукові матеріали, це те, що відсутність лідера найчастіше прирікає навіть висококваліфіковану команду на
програш, оскільки він у спортивній
команді – це головна особистість (після тренера), яка очолює групу і веде її
до досягнення мети, при цьому активно взаємодіючи з усіма спортсменами
[10–12, 18, 37].
Детальне вивчення питання лідерства у спортивних командах вказує на
необхідність пошуку диференційованого підходу до індивідуалізації підготовки чоловіків і жінок у ігрових видах
спорту, вивчення властивостей особистості лідерів (ділового та експресивного) [1, 3, 12, 13, 15].
Не менш значущу роль у поведінці
лідера й його статусі відіграє спрямованість особистості та особистісні характеристики, які визначають сферу
діяльності (ділову й емоційну) спортсмена в команді, причому виразність
певних характеристик значною мірою пов’язана зі статусом і впливом
на інших членів команд. Дослідження, спрямовані на вирішення цієї проблеми, дозволили порівняти структурну організацію чоловічих і жіночих команд з гандболу одного рівня розвитку; визначити особливості лідерства
в чоловічих і жіночих командах; вивчи-

ти особливості лідера чоловіка й лідера жінки у групах, що складаються із
представників однієї статі; порівняти чоловічі та жіночі спортивні команди, зокрема особливості лідерів чоловіків і жінок у діловій і емоційній сфері у процесі їхньої підготовки [6, 36].
Отримані дані характеризують особистісні особливості, властиві спортсменам і спортсменкам, які мають у гандбольній команді високий і низький статус, а також особистісні прояви гандболістів і гандболісток, що є основою
їхнього статусу в групі. Було доведено, що феномен лідерства в чоловічому й жіночому колективі розрізняється
за певними ознаками (як і лідери чоловіки від лідерів жінок) [34]. При цьому, чим вище їх положення в групі, тим
більш значущі розходження між ними
(спортсмен–спортсменка) та іншими
спортсменами.
Виявлено специфічні для спортсменів і спортсменок особистісні характеристики, які властиві жінкам і
чоловікам відповідно у жіночих і чоловічих колективах (табл. 1). Проведення кореляційного аналізу дозволило встановити взаємозв’язок лідерського статусу та гендерних особливостей спортсмена та спортсменки в
команді – чим більше у спортсменки
виражена маскулінність (тенденція до
чоловічої поведінки), тим вищою буде
її позиція в групі.
Серед багатьох важливих психологічних особистісних властивостей
спортсмена саме ступінь адекватності
самооцінки може характеризувати рівень адаптації його психіки до навантажень тренувальної та змагальної діяльності. Це проявляється в успішності і вдоволеності спортсменом своїми
результатами [19]. Тому адекватну самооцінку у спортсменів можна вважати одним з факторів, що впливають на ефективність їхньої змагальної діяльності. Огляд наукової літератури свідчить про те, що на сьогодні
відсутні розробки, присвячені дослідженню самооцінки хокеїстів високого класу і методів впливу на рівень її
прояву, хоча вивчення взаємозв’язку
самооцінки й ефективності змагальної діяльності хокеїстів являє собою
цікавий і перспективний напрям психології спорту, тому дослідження
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Т а б л и ц я 1. Характеристики особистості спортсменів, які корелюють с діловим
і емоційним типом лідерства (гандбол)
Коефіцієнт кореляції (r)
Характеристика особистості

діловий тип
лідерства

емоційний тип
лідерства

Стаж в команді, років

0,62*

0,72**

Інтроверсія, бал

0,65*

0,58*

Залежність, бал

0,62*

0,73**

Лідерські якості, ранг

0,81**

0,53

Гіперлідерство, бал

–0,60*

–0,20

Індивідуалізм, бал

0,73*

0,49

Вік, років

0,42

0,72**

«Прийняття боротьби», бал

0,23

0,66*

Домінування, бал

0,37

0,61*

Прямолінійність, бал

0,50

0,62*

Скептичність, бал

0,56

0,74**

Лідерські якості, ранг

0,93**

0,68*

Андрогенність, бал

–0,64*

–0,68*

Сила волі, бал

0,68*

0,62*

Товариськість, бал

0,59*

0,57*

Вік, років

0,81**

0,22

Спортивний стаж, років

0,80*

0,19

Ригідність, бал

0,58*

0,49

Індивідуалізм, бал

0,65*

0,26

Сензитивність, бал

0,43

0,62*

Тенденція до афіліації, бал

0,54

0,60*

Нетовариськість, бал

–0,27

–0,63*

Інтернальність в сімейних стосунках, стен

–0,54

–0,59*

Чоловіки, n = 12

Жінки, n = 15

Примітки: * – коефіцієнт кореляції статистично значущий на рівні p < 0,05; ** – коефіцієнт
кореляції статистично значущий на рівні р < 0,01

А. П. Міхнова були спрямовані на всебічне вивчення цієї проблеми [26].
Низька самооцінка спортсмена може бути обумовлена багатьма причинами: вона може бути сформована в дитинстві через недоброзичливе або надмірно критичне ставлення старших,
могла розвинутися у дитини через погану успішність у школі або насмішки однолітків. Показники приватних самооцінок спортсмена не завжди стабільні, що
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можна розглядати як механізм, який забезпечує саморегуляцію його особистості в умовах, що змінюються, тренувальної та змагальної діяльності [21].
Проведене експертне опитування
дало можливість визначити значущі
сторони підготовленості та особистісні якості, які використані у ході дослідження самооцінки хокеїстів. Вказані
складові у вирішенні завдань дослідження були систематизовані й умов-

но розподілені на три відносно самостійні групи [26]:
• самооцінка рівня фізичної підготовленості та здоров’я, куди віднесено
самооцінку хокеїстами рівня розвитку
рухових якостей: сили, швидкості, координаційних здібностей, гнучкості та
витривалості, а також загальну самооцінку свого фізичного стану і здоров’я;
• самооцінка рівня техніко-тактичної підготовленості; оцінка технікотактичних дій спортсменів (техніка пересування на майданчику, точність виконання кидків по воротах) та власний
рівень спортивної майстерності;
• самооцінка рівня психологічної
підготовленості. До значущих психологічних властивостей, які увійшли до
групи, було віднесено: самовладання,
концентрація уваги, швидкість реакції,
рівень розвитку пам’яті, здатність до
антиципації (передбачення майбутньої
події), стресостійкість, впевненість у
своїх силах, варіативність мислення,
оптимізм, цілеспрямованість.
Результати математичних процедур під час аналізу значущих сторін
підготовленості та особистісних якостей, використаних у ході дослідження
самооцінки хокеїстів, дозволили констатувати таке [26].
За шкалою «Силові здібності»
практично у всіх обстежених хокеїстів
відмічається високий рівень самооцінки. Середній рівень самооцінки в групі
становить 76,25 ± 11,61, рівень домагань – 88,75 ± 9,03, а середній рівень
цільового відхилення – 12,05 ± 6,05,
який свідчить, що для групи в цілому характерний розвинений механізм
визначення мети й уміння ставити реально здійсненні цілі.
Високий рівень самооцінки і домагання хокеїстів за шкалою «Силові
здібності», на наш погляд, обумовлений винятковою значущістю цієї якості в структурі їхньої фізичної підготовленості. Не применшуючи значущості
і рівня розвитку інших рухових якостей, роль силових здібностей в хокеї
складно переоцінити. Серед більшості
командних ігрових видів спорту (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол),
саме в хокеї прояв силового компонента відіграє істотну роль в процесі
змагальної діяльності.
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Опитування хокеїстів за шкалою
«Витривалість» виявило середній показник самооцінки в групі – 73,7 ± 11,9
бала, що також свідчить про високу
самооцінку. Однак варіативність отриманих даних тут значно вища, ніж за
попередньою шкалою.
Подібне розходження, на наш погляд, може бути обумовлене ступенем
впливу рухової якості «Витривалість»
на ефективність змагальної діяльності
хокеїстів різного амплуа. Найменшою
мірою від рівня розвитку витривалості може залежати ігрова діяльність хокейного воротаря, для ефективності
дій якого більше потрібні блискавична реакція, вміння правильно обирати
позицію у воротах тощо. Для захисників, які проводять на майданчику значно більше ігрового часу, ця фізична
якість необхідна найбільше порівняно
з нападаючими.
Зіставлення індивідуальних показників, які було отримано за шкалою самооцінки «Швидкісні здібності», свідчить про високий рівень цієї рухової
якості у більшості хокеїстів. Середній
рівень у групі становить 74,0 ± 14,2
бала. При цьому можна спостерігати
досить високі діапазони відхилення від
заданих (цільових) параметрів.
Серед усіх рухових якостей, за
якими хокеїстам було запропоновано провести самооцінку, найменші
бали було отримано за шкалою «Гнучкість». Середній рівень набраних балів
у групі становить 71,8 ± 8,92.
Наступна група якостей, за якими
було запропоновано хокеїстам оцінити рівень свого розвитку, характеризувала технічну і тактичну складову підготовленості. Зокрема, спортсменам
було необхідно оцінити рівень техніки
переміщення на майданчику, точність
кидків і загальний рівень майстерності.
Аналіз результатів проведеного дослідження за шкалою «Техніка катання» встановив завищену самооцінку
практично у всіх гравців. Тут необхідно
також відзначити, що під час проведення дослідження гравцям було запропоновано розглянути даний елемент
технічної підготовленості в досить широкому сенсі. Окрім простого маневрування і переміщення гравців по майданчику до даної діяльності було віднесено і раптові зупинки зі зміною напрямку руху, здатність миттєво наби-

рати швидкість, виконувати складні рухові дії на ковзанах, у тому числі і при
безпосередньому контакті з суперником і багато іншого [26].
У результаті практично всі хокеїсти
за даним показником оцінили свій рівень як максимально високий. Проте,
на нашу думку, подібний факт може
бути цілком зрозумілий, з огляду на
високий клас спортсменів, для яких
подібні маневрувальні дії не є предметом серйозного вдосконалення,
оскільки кожен з них має стаж володіння такою навичкою від 15 до 25 років. У середньому, по групі рівень самооцінки становить 96,8 ± 5,6 бала.
Статистична обробка даних по групі показників «Самооцінка рівня психологічної підготовленості» виявила, що за шкалою «Концентрація уваги» визначено середній рівень в групі – 72,81 ± 11,54 бала.
Результати вивчення рівня прояву
самооцінки хокеїстів високого класу за
шкалою «Самовладання» дозволили
констатувати середній рівень в даній
групі, що дорівнює 73,12 ± 12,09 бала.
Серед важливих показників, за
якими фахівці рекомендували провести самооцінку хокеїстів високого
класу, було виділено стресостійкість.
Аналізуючи отримані дані, можна відмітити високий і середній рівні домагання в групі спортсменів, а також
кардинальну протилежність результатів, отриманих в окремих спортсменів.
Середньогруповий рівень самооцінки
за шкалою «Стресостійкість» становив 72,5 ± 16,22 бала, рівень домагання – 94,3 ± 8,73 бала, а діапазон цільового відхилення – 21,87 ± 19,05 бала.
Отримані дані вказують на необхідність акцентування особливої уваги на
психологічному компоненті в процесі подальшої роботи з корекції самооцінки гравців. Дане припущення підтверджується виявленими коефіцієнтами кореляційного взаємозв’язку, які
були отримані при зіставленні ефективності змагальної діяльності гравців
(за інтегральним коефіцієнтом). Так,
найбільш високий рівень самооцінки і
домагання відмічено за компонентами
самооцінки, які відображали технікотактичну і психологічну підготовленість спортсменів. Найбільш високі
значення цільового відхилення було
зафіксовано за компонентом «Психо-

логічна підготовленість» (17,91 бала),
найменші – за техніко-тактичною підготовленістю (9,7 бала). Найбільш високий рівень взаємозв’язку ефективності змагальної діяльності спостерігався за тим компонентом самооцінки, який відображав психологічну підготовленість спортсменів (r = 0,837).
Проведений аналіз самооцінки хокеїстів високого класу дозволив виявити у випробуваних спортсменів середній (актуальний) і високий рівні
самооцінки: середній рівень становив
74,31 ± 6,62 бала, рівень домагання –
89,92 ± 4,92 бала, а рівень відхилення від цільового, бажаного, результату – 14,60 ± 3,82 бала [26].
Не менш значущою, при детальному розгляді суб’єктів спортивної діяльності, є роль та особистісні особливості тренера. Беззаперечно в спорті тренер є головною особою, яка впливає
не тільки на процес спортивного вдосконалення, а й на особистісне зростання спортсмена, коли його наявні
особистісні якості детермінують ступінь та швидкість оволодіння необхідними знаннями та навичками його
учнів – спортсменів. У зв’язку з цим
своєчасними є отримані в процесі наукових досліджень дані, що дозволили ученим [30, 39] теоретично та експериментально обґрунтувати структурну модель професійно важливих
якостей тренера з футболу. Така модель включає компоненти, що характеризують професійно важливі якості
футбольного тренера: індивідуальнопсихологічні якості і характеристики; поведінку і взаємодію; соціальний
статус і освіту; зовнішність; спеціальні
знання і вміння [30]. При цьому кожен
з виділених структурних компонентів
розподіляється на змістові характеристики, що в цілому складає модель
професійно важливих якостей тренера з футболу. Вказані компоненти такої моделі професійно важливих якостей залежать від особистісних якостей
та характеристик особистості тренера,
які визнані важливими для ефективної
тренерської та змагальної діяльності
команди [22].
До складу індивідуально-психоло
гічних характеристик входять: мотиваційні; поведінкові; когнітивні; атенційні; моральні; емоційні; психомоторні та стресостійкість. Емоційній
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Т а б л и ц я 2. Значення вагомих емоційних якостей та стресостійкості в структурі
іміджу тренера з футболу з точки зору команд різного рівня, бал
U-17, n = 19

U-19, n = 8

Має почуття гумору, 2,56

U-21, n = 21

ФК «Шахтар», n = 23

Позитивно налаштований, 2,43

Позитивно налаштований, 2,48
Життєрадісний оптиміст, 2,56
Має почуття гумору, 2,7391
Стресостійкий в процесі змагань, 2,74
Психологічно стійкий,
контролює емоції і поведінку,
2,56

Т а б л и ц я 3. Значення вагомих моральних та вольових якостей у структурі іміджу
тренера з футболу з точки зору команд різного рівня, бал
U-17, n = 19

Наполегливий,
завзятий, 2,53

U-19, n = 8

U-21, n = 21

ФК «Шахтар», n = 23

Людяний, розуміє про- Культурний, 2,48
блеми і стан спортсмена, 3,0

З повагою ставиться до колег і
спортсменів, 2,48

З повагою ставиться до колег і
спортсменів, 2,87

Порядний, 2,55

Порядний, 2,55

Порядний, 3,0

З повагою ставиться до колег і
спортсменів, 2,43

Справедливий,
об’єктивний, 2,43

Дотримується
корпоративної етики
та солідарності, 2,87

Чесний, 2,43

Справедливий,
об’єктивний, 2,75
Толерантний, тактовний, вихований, 2,87
Культурний, 2,62
Чесний, 2,5

складовій належить 3,32 % в структурі іміджу, до якої відносять: позитивно налаштований життєрадісний
оптиміст, емоційний з почуттям гумору. Стресостійкість як складова іміджу
(5,16 %) залежить від індивідуальних
якостей тренера (стресостійкість у
процесі змагань, емоційна стійкість,
контроль емоцій і поведінки, стриманість, врівноваженість, спокійність
тощо). В середньому вказані якості для всіх спортсменів не мають вагомого значення, а представлені в діа-
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пазоні 1,80–2,39 – середня вага якості
або характеристики (табл. 2).
Моральні компоненти в структурі
іміджу становлять 15,15 %, тобто друге місце в рейтингу якостей та містять
такі характеристики: людяний, розуміє проблеми і стан спортсмена, поважає колег і спортсменів, порядний, дотримується корпоративної етики і солідарності, справедливий і об’єктивний,
толерантний і тактовний, вихований,
культурний, чесний, безкорисливий,
щедрий, відданий. До вольової складової іміджу відносять: послідовний,

наполегливий і завзятий, сильний духом, сміливий, схильний до ризику, рішучий, лідер. Ці якості для спортсменів
усіх команд знаходяться в діапазоні середньої значущості, окрім певних якостей, які мають вагому значущість (в балах): поважає колег (2,49), порядний
(2,47), лідер (2,43) та набувають різної вагомості для команд різного рівня (табл. 3).
Дане дослідження встановило незначні розбіжності в структурі іміджу
тренера, що можуть бути враховані під
час роботи з командами різного рівня та віку, а саме: якщо для спортсменів юнацьких U-17, U-19 та молодіжної
U-21 збірних розглянуті емоційні якості та стресостійкість не мають особливого значення, то моральні якості тренера набувають найбільшого значення
саме для спортсменів юнацького віку.
Отримані в результаті кореляційного аналізу дані про відсутність значущого кореляційного зв’язку між віком,
стажем спортсменів та оцінкою важливості складових показників бажаної
функціональності іміджу тренера, дали
підставу авторам зробити цікавий та
значущий для формування особистого
іміджу тренерів різного рівня професійної майстерності висновок про його
універсальність для тренерів різних категорій під час роботи з командами різного рівня та віку [22].
Поряд з викладеними вище чинниками, які сприяють успіху у професійній діяльності тренерів, існують і інші,
що призводять до незадовільних результатів. Щодо цього своєчасним та
цікавим є довготривале та детальне
вивчення професійного вигорання,
що найбільш часто зустрічається як
негативне психологічне явище у професії тренера, здійснене в наукових
працях В. І. Ковальчук [16].
Специфіка ряду видів діяльності,
до яких належить і спортивна, припускає проведення значної кількості часу
у взаємодії з іншими людьми. Нерідко
такі взаємодії насичені емоціями, більшість із яких явно негативні: злість,
сором, страх або розпач. Оскільки
вирішення проблеми, що виникла у
процесі взаємодії, не завжди очевидне
й легко здійсненне, ситуація часто стає
стресогенною. За таких обставин для
людини, яка постійно працює з людьми, хронічний стрес і емоційне висна-
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ження можуть призвести до особливої
форми їх прояву – психологічного вигорання особистості [38].
Важливість вигорання як явища в
соціальному житті людини привела до
розуміння, що воно має наслідки, які
не просто позначаються на добробуті
людей, чия діяльність пов’язана із соціальною сферою, якості їхньої роботи, а й на стані тих, з ким вони взаємодіють [4, 8, 25].
Спортивні тренери вписуються у
структуру людської сфери обслуговування або професійної допомоги
(система людина–людина) і є кандидатами на вигорання [8, 9, 14, 20].
Часте реформування сфери освіти
вплинуло на масовість цього стану як
у педагогічному середовищі, так і в інших професійних сферах. Це призвело
до зниження соціальних, культурних,
економічних цінностей і значущості
тренерської діяльності як варіанта педагогічної праці. Проте готовність до
безпомилкових, ефективних дій в умовах професійного стресу з мінімальними витратами адаптивних ресурсів
можлива лише за умови профілактики та корекції синдрому професійного вигорання. Саме тому чинники, що
призводять до професійного вигорання, важливі для досконального вивчення та формування ефективних психопрофілактичних заходів, які сприяють
поліпшенню здоров’я й надійності професійної діяльності тренера [2, 29].
У ході дослідження, в якому взяли участь тренери різних видів спорту з різним спортивно-педагогічним
стажем, різної статі та віку, встановлено, що групи «досвідчених» тренерів і «початківців» з високим рівнем вірогідності вигорання різняться
за стажем роботи й віком. Розрахунки свідчать, що інтегральний показник вигорання вірогідно вищий у групі
«початківців» порівняно з «досвідченими». При цьому показник редукції
(зниження) особистісних досягнень
вищий у «досвідчених». У той самий
час редукція особистісних досягнень у
«початківців» має тенденцію до збільшення, що й сприяє їх вигоранню [17].
Як свідчить аналіз науково-мето
дичної літератури, більшість дослідників не прийшли до єдиної точки зору
в питанні гендерних відмінностей при
впливі вигорання. У результаті порів-

няння жінок і чоловіків у групі «досвідчених» тренерів, а також «початківців»,
нами не було знайдено істотних відмінностей. На наш погляд, це може свідчити про те, що особливості феномена вигорання проявляються незалежно
від гендерної приналежності [29].
У процесі дослідження особистості «досвідчених» тренерів виявлено пряму кореляційну залежність
між компонентами усередині розвитку процесу вигорання: емоційним виснаженням і деперсоналізацією, емоційним виснаженням і інтегральним
показником вигорання, деперсоналізацією та інтегральним показником
вигорання; зворотна залежність між
емоційним виснаженням, деперсоналізацією, інтегральним показником
вигорання і редукцією (зменшенням)
особистісних досягнень. Також встановлено, що зі збільшенням показника емоційного виснаження зростає
частка його внеску в інтегральний показник вигорання і зменшується частка редукції (зменшення) особистісних досягнень, а зі збільшенням показника деперсоналізації зменшується частка емоційного виснаження і
редукції особистісних досягнень у
цьому показнику; зі збільшенням редукції особистісних досягнень зменшується його ж частка в інтегральному показнику вигорання і збільшується частка емоційного виснаження [5].
Рівень вигорання викликаний зро
станням показників фаз «Напруження», «Резистенції», «Виснаження», сумою всіх трьох фаз, високим рівнем
нейротизму, зменшенням вегетативного коефіцієнта (накопичення енергетичних запасів, посилення процесів анаболічних, асиміляторних) й віку
«досвідчених» випробуваних. Крім
того зі збільшенням рівня нейротизму також зростають показники кожної з фаз емоційного вигорання, тобто зростання емоційного напруження
є тією провідною детермінантою, яка
як прямо, так і опосередковано впливає на вигорання.
Проте у групі «початківців» отримано пряму залежність тільки між
двома компонентами усередині вигорання: емоційним виснаженням і деперсоналізацією; інтегральним показником вигорання і емоційним виснаженням; інтегральним показником ви-

горання і деперсоналізацією; зворотна – між інтегральним показником вигорання і редукцією особистісних досягнень. Виявлені дані свідчать, що
вигорання у групі «початківців» обумовлене зростанням «Напруження»,
«Резистенції», «Виснаження», сумою
усіх фаз, проявом особистісних характеристик тренерів – особистісною
тривожністю, інтернальністью у сфері
здоров’я, зниженням показника екстраверсії. При цьому провідними чинниками, що прямо й опосередковано
впливають на рівень вигорання у групі
тренерів «початківців», є висока особистісна тривожність, підвищена інтернальність у сфері здоров’я й інтровертованість [16].
Спостерігається зміна рівня вигоряння у «досвідчених» фахівців на різних етапах їх діяльності. При вступі у
професійну діяльність рівень вигорання досить високий. Далі, із набуттям фахівцем досвіду, знань, умінь і
навичок професійної діяльності (приблизно до 28 років), відбувається
адаптація до професії й, відповідно,
зниження рівня вигорання, який потім
змінюється «хвилеподібно», залежно
від того, у якому віці людина почала
професійну кар’єру [5].
Тренери «початківці» на початку кар’єри відчувають професійний
стрес, що пояснює підвищення показника інтегрального рівня вигорання.
Ранній початок професійної діяльності веде до високого рівня вигорання.
У всій вибірці із накопиченням досвіду й адаптації до умов діяльності
показники вигорання знижуються; надалі – зі збільшенням професійного
досвіду й стажу роботи – спостерігається зростання його показників [17].
На початкових етапах становлення професійної майстерності, безпосередньої практичної діяльності саме
особистісні особливості значною мірою визначають рівень і характер вигорання представників тренерських
професій. Інші детермінанти, як показують дослідження, відіграють не настільки істотну роль.
Знання особливостей змін рівня вигорання протягом професійної
діяльності тренерів дає можливість
успішно запобігати можливим професійним кризам у житті тренерів.
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У сучасних наукових розробках
відомих спортивних психологів підкреслюється, що всі напрями роботи
з психологічної підготовки в команді –
тільки частина цілісної системи впливів, які повинні відрізнятися за формою і за змістом, залежно від специфіки виду спорту, умов організації
тренувальної та змагальної діяльності
і відносять до них [7, 31–33]:
• оцінку поточного рівня психологічної підготовленості (базова психодіагностика): діагностуються потенційні можливості спортсмена, домінуючі психічні стани, спрямованість поведінкових реакцій у повсякденному
житті і спорті;
• розробку індивідуальної програми дій (програмування психологічної підготовки): спираючись на дані,
отримані під час базової психодіагностики, складається програма комплексного впливу на спортсмена, яка
включає конкретні завдання для розвитку необхідних спортсмену якостей,
формування стану оптимальної готовності до майбутніх змагань;
• організацію зворотного зв’язку
стану спортсмена (моніторинг і оперативна діагностика): контроль поточного стану спортсмена за допомогою
методів експрес-діагностики, спостережень і бесід;
• застосування додаткових заходів (оперативна корекція): у випадках
емоційного зриву, внутрішньоособистісного або міжособистісного конфлікту, стану перенапруження спортивний психолог оперативно проводить
психокорегуючі або психорегуляційні
впливи через створення цільових завдань індивідуальної спрямованості;
• створення адекватного психічного стану (налаштування): базується на сформованій взаємній довірі між
спортсменом і спортивним психологом
і дуже індивідуальних механізмах впливу, повністю довірчих стосунках. Дозмагальні налаштування спортсмена, оптимізація його достартового стану сприяє
створенню індивідуального ритуалу дозмагальної і змагальної поведінки;
• управління станом спортсмена в
змаганнях (секундування): через обмеженість можливостей спілкування
зі спортсменом під час змагальної боротьби, коли необхідно в процесі його
психологічної підготовки сформувати навички невербальних впливів або
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прийоми самовпливів, за допомогою
яких оперативно відновлюється стан
спортсмена;
• компенсацію негативних наслідків (відновлення): діагностика особистісного стану кожного спортсмена протягом спортивного сезону і відновлення актуального стану його психіки, звільняючи її від негативних наслідків особистісних, сімейних, офіційних і інших проблем і відновлюючи
бажання почати тренуватися і змагатися, оптимальний бойовий стан;
• контроль психологічної атмосфери в спортивній команді, особливостей взаємин і взаємодій, що існують між суб’єктами спортивної діяльності, і багато інших аспектів.
Висновки. Дослідження психоло
гічних особливостей проявів особи
стості спортсменів та тренерів як су
б’єктів спортивної діяльності дає можливість спортсменам цілеспрямовано
формувати психологічні якості, які
сприяють досягненню успіхів у тренувальній і змагальній діяльності; тренерам – керувати процесом підготовки,
враховуючи необхідний рівень розвитку науково обґрунтованих професійних якостей спортсменів; успішно запобігати можливим професійним кризам життя тренера, з огляду на можливий негативний вплив на ефективність
професійної діяльності, та продовжувати професійне життя в спорті, знаючи та враховуючи професійно важливі
якості як складові іміджу тренера.
Перспективи подальшого дослі
дження пов’язані з теоретичним та
експериментальним вирішенням поставлених завдань згідно з напрямами науково-дослідної роботи.
Конфлікт інтересів. Автори заявляяють, що відсутній будь-який конфлікт інтересів.
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