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Актуальність. Спортивна діяльність, в даний час, є предметом 

дослідження багатьох учених [1; 2; 3; 4; 5]. І у всіх наукових роботах 

вказується на психічну складову діяльності спортсменів [4; 5; 6]. Але, 

конкретні методи наукового психологічного дослідження спортивної 

діяльності в доступній нам літературі не розглядаються. Виходячи з цього 

була сформульована мета роботи. 

Мета роботи. Дослідити методи наукової психології, які доцільно 

застосовувати в спорті. 

Всі психологічні методи актуальні для застосування в спорті 

доцільно розділити на дві групи: пізнавальні (дослідницькі), та методи 

активного впливу на особистість [3; 6]. 

Ці методи складаючись з ряду етапів: 
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1. Підготовка. 

2. Збору інформації. 

3. Обработки результатів і формування висновків про діяльність 

спортсменів. 

На етапах дослідження виділяються чотири групи методів: 

організаційний, емпіричний, методи обробки даних і інтерпретаційні 

методи. 

Організаційні методи включають в себе: порівняльний метод, 

який характеризується порівнянням результатів діяльності спортсменів 

різних груп підготовки, тощо. 

Лонгітюдний метод, в якому спортсмени досліджуються протягом 

тривалого часу і комплексний метод, в якому діяльність спортсменів 

досліджується різними методами. 

До групи емпіричних методів належать: 

1. Спостереження і самоспостереження. 

2. Експериментальні методи (тести, опитувальники та ін.). 

3. Аналіз продуктів (результатів) спортивної діяльності. 

Для оцінки результатів досліджень застосовується метод обробки 

отриманих даних. Крім цього в дослідженнях застосовуються 

інтерпретаційні методи. Сюди належить: генетичний метод. Генетичний 

метод – це метод дослідження діяльності спортсмена в процесі розвитку. 

Для визначення особливостей особистості використовується 

метод експертних оцінок і опитувальники. 

Метод експертних оцінок являє собою характеристику 

особливостей діяльності спортсмена, яку дають йому (спортсменові) 

тренери і фахівці в цьому виді спорту. 

Метод поздовжніх зрізів – це дослідження змін психічних станів 

спортсмена протягом тривалого часу (тижні, місяці і роки спортивної 

кар'єри). 
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За допомогою опитувальників (тестів), визначаються 

психологічні особливості, здібності, риси характеру, настрій, 

спрямованості мислення та ін.). 

Одним з важливих методів дослідження в спорті, особливо серед 

командних видів спорту є соціометричний і референтометрічний методи, 

які забезпечують вивчення взаємин між членами групи. 

Інтерв’ю та бесіда, як методи збору інформації про особу 

спортсмена, про його погляди, самооцінці, ціннісні установки, психічні 

особливості. 

Серед психологічних методів, слід виділити методи активного 

впливу на спортсмена, це: 

1. Психологічна консультація, метою якої є психологічна допомога 

спортсмену. 

2. Психологічна корекція – подолання спортсменом психологічних 

бар'єрів, зміна поведінкових реакцій. 

3. Психологічний тренінг. 

4. Психологічна терапія та реабілітація. Це методи оздоровчого впливу 

на спортсмена. 

Висновки. 

1. Спортивна діяльність крім фізичних напруг висуває великі вимоги до 

психічної складової спортсмена. 

2. Для дослідження психічної складової діяльності спортсменів доцільно 

застосовувати методи наукової психології. 
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