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Анотації:
Обґрунтовано корекційні умови, 
розроблено базовий зміст си-
стеми психолого-педагогічного 
супроводу спортивної діяльності 
інвалідів. Проаналізовано по-
над 100 літературних джерел 
з проблем спорту інвалідів. 
Встановлено, що дотри-
мання корекційної умови 
передбачає високий ступінь 
індивідуалізації планування та 
реалізації спеціальних заходів 
психологічної підготовки. Зазна-
чено, що корекційні умови мають 
відповідати структурі змагальної 
діяльності спортсменів. Наго-
лошено на необхідності чіткої 
регламентації та узгодженості 
професійний дії фахівців при 
роботі зі спортсменами.

Бойко Г.Н. Коррекционная направленность 
психолого-педагогического сопровожде-
ния спортивной деятельности спортсме-
нов высокой квалификации в спорте инва-
лидов. Обоснованы коррекционные условия, 
разработано базовое содержание системы 
психолого-педагогического сопровождения 
спортивной деятельности инвалидов. Проана-
лизировано свыше 100 литературных источни-
ков по проблемам спорта инвалидов. Установ-
лено, что соблюдение коррекционных условий 
предусматривает высокую степень индивиду-
ализации планирования и реализации специ-
альных мероприятий психологической подго-
товки. Отмечено, что коррекционные условия 
должны отвечать структуре соревновательной 
деятельности спортсменов. Сделано ударение 
на необходимости четкой регламентации и со-
гласованности профессиональных действий 
специалистов при работе со спортсменами.

Boyko G.M. A correctional orientation 
of psychological-pedagogical sup-
port of sports activity sportsmen high 
qualification in sports of disables. 
Correction terms are grounded, base 
maintenance of the system is developed 
psychological-pedagogical accompani-
ments of sporting activity of invalids. On 
the problems of sport of invalids over 100 
literary sources are analysed. It is set that 
the observance of correction terms fore-
sees the high degree of individualization 
of planning and realization of the special 
measures of psychological preparation. It 
is marked that correction terms must an-
swer the structure of competition activity 
of sportsmen. An accent is done on the 
necessity of clear regulation and coordi-
nation of professional actions of special-
ists during work with sportsmen.
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Вступ.1

Підготовка спортсменів високої кваліфікації у 
спорті інвалідів потребує визначення психолого-
педагогічних умов, що забезпечать максимальну ефек-
тивність їхньої тренувальної та змагальної діяльності 
[1]. Аналіз доступної спеціальної науково-методичної 
літератури вказує на відсутність досліджень, присвя-
чених розгляду корекції як необхідної умови підготов-
ки спортсменів-інвалідів [2]. 

Реалізація корекційної умови в системі психолого-
педагогічного супроводу спортсменів високої ква-
ліфікації у спорті інвалідів пов’язана, передусім, з 
необхідністю врахуванням способів і умов змагаль-
ної діяльності, остаточною конкретизацією змісту 
та визначенням обсягу психологічної підготовки та 
необхідної психологічної допомоги спортсменам, 
проведенням поточного психологічного консульту-
вання та психологічної корекції особистості спортс-
менів у процесі їхньої підготовки та під час участі у 
змаганнях, що здійснюються на підставі результатів 
аналітико-діагностичних досліджень і реалізується 
специфічним для спорту інвалідів груповим суб’єктом 
спортивної діяльності [3].

Робота виконана за планом НДР Полтавської дер-
жавної аграрної академії.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у здійсненні обґрун-

тування корекційної умови та здійсненні розробки 
базового змісту системи психолого-педагогічного су-
проводу спортивної діяльності спортсменів високої 
кваліфікації у спорті інвалідів.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, уза-
гальнення даних спеціальної науково-методичної лі-
тератури. 
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Дослідження виконується згідно зі Зведеним пла-
ном науково-дослідної роботи у сфері фізичної культу-
ри і спорту на 2006-2010 рр., тема 2.5.2.: «Теоретико-
методологічні основи психологічного супроводу 
підготовки спортсменів-інвалідів різних нозологічних 
груп», номер державної реєстрації 0106U012125.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Спорт інвалідів передбачає наявність своєрід-

них вимог до об’єктивних і суб’єктивних умов ді-
яльності спортсменів різних нозологічних груп. До 
групи об’єктивних умов учені відносять специфічні 
вимоги виду спорту, умови тренувальної діяльності, 
зокрема, рівень матеріально-технічного забезпечення 
підготовки, кваліфікацію тренера, специфіку засто-
сованих ним технологій навчання та тренування, по-
бутові умови тощо. У залежності від характеру сен-
сорної, моторної або інтелектуальної недостатності, 
соматичного та функціонального стану спортсменів 
визначаються специфічні вимоги до об’єктивних умов 
діяльності спортсменів, як-от: забезпечення архітек-
турної безбар’єрності соціально-побутових і спортив-
них споруд; виконання професійних дій суб’єктами 
спортивної діяльності, специфічними для спорту 
інвалідів; спеціалізоване технічне та медичне забез-
печення підготовки спортсменів різних нозологій. 
Суб’єктивні умови спортивної діяльності виникають 
у процесі фізичної, технічної, тактичної, теоретичної 
та психологічної підготовки спортсменів [7]. У спорті 
інвалідів до суб’єктивних умов спортивної діяльнос-
ті необхідно віднести: природні задатки; спеціально 
розвинені психічні процеси спортсменів-інвалідів, що 
визначаються особливостями функціонування вищих 
психічних функцій: відчуттям, сприйманням, увагою, 
пам’яттю, мисленням, конструктивною діяльністю; 
домінуючі психічні стани, що супроводжують трену-
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вальну та змагальну діяльність спортсменів; особис-
тісні риси, досвід, експлікований у спеціалізованих 
знаннях, уміннях і навичках[4, 5].

Виконання корекційної умови, передусім, пе-
редбачало розробку базового змісту психолого-
педагогічного супроводу. Базовий зміст психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності 
спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів 
складали: 

психолого-педагогічні заходи з відновлення та збе-• 
реження психологічного здоров’я спортсменів, зо-
крема, спрямовані на корекцію самооцінки та рівня 
домагань спортсменів, рівня особистісної та ситуа-
тивної тривожності, самоприйняття та самодопомо-
ги, самоврегульованості особистості;
психолого-педагогічні заходи, спрямовані на забез-• 
печення корекційного змісту підготовки, що перед-
бачає здійснення опори на більш збережені психічні 
та психомоторні функції спортсменів; 
психолого-педагогічні заходи, спрямовані на фор-• 
мування необхідних психотехнічних навичок 
спортсменів, розвиток їхніх професійно важливих 
особистісних якостей, що забезпечують досягнення 
високого рівня готовності до змагальної діяльності 
та його стабільну прогнозовану реалізацію під час 
відповідальних стартів;
психолого-педагогічні заходи, спрямовані на на-• 
дання допомоги спортсмена, тренерам, іншим 
суб’єктам, які сходять до складу специфічного гру-
пового суб’єкта спортивної діяльності, у вирішен-
ні психологічних проблем, що виникають за ходом 
підготовки та участі у змаганнях у процесі їхньої 
міжособистісної взаємодії, а також допомогу у ви-
рішенні їхніх особистісних проблем.

Індивідуалізація та конкретизація базового зміс-
ту психолого-педагогічного супроводу спортив-
ної діяльності здійснюється для кожного окремого 
спортсмена. За результатами психолого-педагогічних 
спостережень, соціологічних і психодіагностичних до-
сліджень складається індивідуальна карта психолого-
педагогічного супроводу спортсмена, що включає:

загальну характеристику соматичного стану спортс-• 
мена та докладний перелік його функціональних 
обмежень. На підставі аналізу та узагальнення від-
повідних даних визначається: 1) характер і обсяг 
необхідного функціонального супроводу тренуваль-
ної та змагальної діяльності спортсмена; 2) кіль-
кісний склад і функціональні обов’язки кожного з 
суб’єктів, залучених до супроводу спортивної діяль-
ності спортсмена в межах специфічного групового 
суб’єкта; 3) алгоритм виконання суб’єктами супрово-
ду їхніх професійних дій; конкретизуються завдання 
суб’єктів супроводу, уточнюється структура їхньої 
професійної взаємодії, що сприятиме формуванню 
дієздатного суб’єкта спортивної діяльності;
характеристику психічного, психомоторного та • 
сенсомоторного розвитку спортсмена. Кількісне та 
якісне опрацювання відповідних емпіричних даних 
дозволяє визначити особливості функцій сприйман-
ня, відчуття, уваги, пам’яті, мислення, конструк-

тивної діяльності спортсмена, виявити характер, 
глибину та ступінь незворотності порушень пси-
хомоторного та сенсомоторного розвитку. Отрима-
ні дані враховуються: 1) для здійснення опори на 
більш збережені (або розвинені) психічні, психо-
моторні та сенсомоторні функції, що уможливлює 
забезпечення корекційного змісту тренувального 
процесу; 2) для вибору основного методу (способу) 
надання інформації спортсмену з урахуванням про-
відного шляху її отримання, обробки й подальшого 
планування стратегії діяльності, зокрема, з метою 
вдосконалення техніко-тактичної майстерності, 
здійснення процедури самооцінки процесуального 
аспекту діяльності та її результату тощо; 3) для по-
будови адекватної психічним можливостям спортс-
мена стратегії неформального та професійного спіл-
кування зі спортсменом у тренувальному процесі та 
під час участі в змаганнях; 
характеристику спортсмена як особистості та • 
суб’єкта діяльності у спорті інвалідів. На підставі 
якісного аналізу відповідних даних конкретизу-
ються: 1) завдання, характер, спрямованість і обсяг 
необхідної психологічної допомоги та підтримки 
спортсмена; 2) визначаються та конкретизують-
ся завдання тренера, лікаря та психолога щодо за-
безпечення психологічної допомоги та підтримки 
спортсмена; 3) уточнюються завдання, здійснюєть-
ся вибір методів і засобів психологічної підготовки 
спортсмена у відповідності до його індивідуальних 
особливостей і періоду підготовки. 

Системою психолого-педагогічного супроводу 
спортивної діяльності спортсменів високої кваліфі-
кації у спорті інвалідів передбачено вирішення трьох 
основних груп завдань психологічної підготовки: 

здійснення впливу на якості особистості учасників • 
дослідження, зокрема, мотивацію, рівень домагань, 
риси характеру. Це сприяє поступовому підвищен-
ню здатності спортсменів до ефективного виконан-
ня поточних завдань тренувальної та змагальної ді-
яльності;
здійснення впливу на психічні процеси та функції, що • 
забезпечують удосконалення техніко-тактичної май-
стерності спортсменів-інвалідів кожної з нозологій; 
здійснення впливу, спрямованого на формування • 
сприятливих і відносно стабільних психічних ста-
нів спортсменів, що проявляються у складних умо-
вах тренувальної та змагальної діяльності.

Вибір конкретних методів і засобів психологічної 
підготовки здійснюється відповідно до мети їх за-
стосування з використанням класифікаційних харак-
теристик, запропонованих Ю.Я. Кисельовим [6]. До 
основних мобілізуючих засобів відносяться: вербальні 
(переконання, самопереконання, самонакази); вправи 
для психорегуляції з мобілізаційним акцентом; збу-
джуючий масаж (точковий і класичний). Засоби корек-
ції психічних станів передбачають застосування слова 
у формі гетеровпливу. Засоби релаксації забезпечують 
зниження рівня збудження, активізацію процесів від-
новлення фізичної та психічної працездатності. Засо-
би та прийоми довільної саморегуляції застосовуються 
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Рис. 1. Алгоритм формування здатності спортсменів до самоконтролю  
та саморегуляції психічного стану у передстартовій фазі

Розпізнавання та усвідомлення рівня збудження

Надання інформації спортсмену щодо впливу рівня збудження  
на його здатність до ефективної змагальної діяльності

Визначення суб’єктивних і об’єктивних ознак,  
що характеризують рівень збудження

надмірний рівень 
збудження

оптимальний рівень
збудження

низький рівень
збудження

Визначення індивідуальних ознак оптимального  
рівня збудження кожного спортсмена

Пригадування та фіксація ознак психічного 
стану, що супроводжував найкращий виступ 

Пригадування та фіксація ознак психічного ста-
ну, що супроводжував найгірший виступ плавця

Порівняння ознак психічних станів, уточнення та конкретизація  
ознак оптимального психічного стану

Формування здатності спортсмена до самоконтролю рівня збудження та моделювання оптимального 
індивідуального психічного стану в лабораторних умовах і тренувальному процесі

Закріплення та удосконалення психотехнічних навичок, пов’язаних зі здатністю  
до самоконтролю та саморегуляції психічного стану під час змагань

для вирішення багатьох завдань психологічної підго-
товки спортсменів. Психолого-педагогічні засоби, пе-
редусім, передбачають звернення до моральної сфери 
та свідомості спортсменів за допомогою вербального 
впливу на них інших суб’єктів спортивної діяльнос-
ті. Психофізіологічні методи та засоби побудовані 
на механізмах фізичного впливу (переважно, опосе-
редкованого) на психічну сферу спортсменів: масаж 
(лікувальний і спортивний); акупунктурний масаж; 
тренувальна та передзмагальна розминка, спрямована 
на формування стану оптимальної бойової готовності 
до виконання роботи. Досягнення та утримання стану 
оптимальної бойової готовності передбачає форму-
вання здатності спортсменів до самоконтролю та са-
морегуляції рівня збудження (рис. 1). 

Зокрема, формування здатності до регуляції рівня 
збудження та самонавіювання оптимального для ефек-
тивної змагальної діяльності психічного стану необ-
хідно розпочинати з розпізнавання та усвідомлення 
рівня збудження. Розвиток здатності спортсмена до 
самоконтролю за рівнем збудження розпочинається з 
усвідомлення ним психічного стану, що супроводжує 
тренувальну та змагальну діяльність. 

Технологією практичної реалізації системи 
психолого-педагогічного супроводу передбачено за-
стосування методів і засобів психологічної допомоги 
спортсменам та іншим суб’єктам спортивної діяль-
ності [1]. До основних методів віднесено бесіди, пси-
хологічне консультування та психологічну корекцію 
несприятливих особистісних проявів спортсменів, що 
лімітують їхню здатність до найвищого рівня само-
реалізації у спортивній діяльності. Основним засобом 
психологічної допомоги є міжособистісне спілкування 
спортсмена з іншими суб’єктами спортивної діяль-
ності (переважно, тренером, лікарем, психологом), що 
має корекційну спрямованість. 

Упровадження психологічної допомоги здійсню-
ється в двох основних формах: превентивної та тер-
мінової. Превентивна передбачає застосування зазда-
легідь спланованих заходів психологічного впливу 
на особистість спортсмена з метою попередження 
негативних особистісних розладів, а також виникнен-
ня ймовірних конфліктних ситуацій у межах групо-
вого суб’єкта спортивної діяльності. Основною фор-
мою надання превентивної психологічної допомоги 
суб’єктам спортивної діяльності є тренувальний про-
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цес, що забезпечує безперервність цілеспрямованого 
впливу на особистість, його відповідність конкретним 
завданням підготовки. Така форма організації не ви-
ключає здійснення психологічного впливу у формі 
спеціально організованих заходів. Термінова форма 
психологічної допомоги застосовується у випадках 
появи непередбачуваних особистісних проблем, що 
зумовлені різними зовнішніми (соціальними) та (або) 
внутрішніми (особистісними) факторами, та, як пра-
вило, викликають появу фрустраційних станів. Вибір 
методів і засобів термінової психологічної допомоги 
здійснюється психологом у відповідності до індивіду-
альних якостей спортсмена, актуальної ситуації, пси-
хічного стану, умов і часу реалізації. 

Висновки.
Отже, дотримання корекційної умови реалізації 

системи психолого-педагогічного супроводу спор-
тивної діяльності спортсменів-інвалідів високої ква-
ліфікації передбачає високий ступінь індивідуалізації 
планування та реалізації спеціальних заходів психо-
логічної підготовки та психологічної допомоги, їх від-
повідність структурі та змісту змагальної діяльності 
спортсменів, а також спрямованість на вирішення кон-
кретних тренувальних і змагальних завдань. В умовах 
участі спортсменів-інвалідів у змаганнях, чітко регла-
ментовані та узгоджені професійні дії фахівців забез-
печують повноту вирішення спортсменами завдань у 
кожній із фаз змагальної діяльності. 

Перспективи подальших досліджень пов’язуємо зі 
здійсненням оцінки ефективності системи психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності 
спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів.
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