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Анотація. В статті розглянуто і встановлено, що на 

результативність змагальної діяльності юних гімнастів впливає цілий ряд 

особистісних характеристик, найбільш значимими серед яких є: емоційна 

стійкість, особистісна тривожність, нейротизм, змагальна мотивація, 

стресостійкість. Облік виявлених стійких індивідуально-типологічних 

факторів емоційної стійкості юних гімнастів дозволяє більш ефективно 

здійснювати учбово-тренувальний процес. 

Ключові слова: психічний стан, емоційна стійкість, психологічна 

підготовка, учбово-тренувальні заняття, юні гімнасти. 

Annotation. In the article it is considered and set that a number of 

personality descriptions influences on effectiveness of contention activity of young 

gymnasts, most meaningful among which is: emotional firmness, personality 

anxiety, neyrotizm, contention motivation, stress stability. Account of found out 

proof individually typology factors of emotional firmness of young gymnasts 

allows more effectively to carry out an educational trainings process. 
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Вступ. Специфіка спорту полягає в тому, що основне змагальне та 

тренувальне навантаження лягає на психіку спортсмена. Необхідно 

визначити, що розвиток сучасної гімнастики пред’являє до психіки людини 

все більш і більш високі вимоги. 

Одним із основних психологічних факторів, що забезпечують надійність 

змагальної діяльності спортсменів у багатьох видах спорту і зокрема 

гімнастики, є фактор емоційної стійкості, що дозволяє спортсменові  надійно 

виконувати цільові завдання спортивної діяльності за рахунок оптимального 

використання резервів нервово-психічної енергії. 

До теперішнього часу в психології не визначені функції емоційних 

процесів у регуляції життєдіяльності людини. Одні автори (М.Й. Варій, Р.С. 

Немов, Є.Н.Рогов, І.Г.Тітов, В.Д. Шадріков) присвятили свої дослідження 

організуючій функції емоції, яка сприяє оптимізації діяльності і поведінки 

людини, інші (Е.Гельгорн і Дж. Луфборроу, Л. Фресс, О.А. Черніков та ін.) 

акцентували увагу на дезорганізуючій функції емоцій. [3; 4; 7; 8] 

Вивчення психічних станів як особливої категорії психічних явищ в 

нашій країні було розпочато в 50-60 р.р. однак ця проблема залишається 

досить актуальною і на сьогодні. 

Вперше визначення психічного стану дає В.М.Мясищев визначаючи 

його як загальний функціональний рівень на фоні якого розвивається процес. 

Однак, це визначення не можна визнати однозначно справедливим, оскільки 

стан - це насамперед складова психічного життя, а не його фон. 

Першою спробою систематизованого аналізу проблеми психічних станів 

була робота М.Д. Левітова “О психических состояниях человека», де автор 

визначає психічні стани як цілісну характеристику людської діяльності за 

певний проміжок часу яка показує своєрідність перебігу процесів залежно 

від предметів і явищ дійсності, які відображаються індивідом. На нашу 

думку, автор правомірно обґрунтовує пряму залежність любого виду 

діяльності не тільки від особистісних властивостей, а й від психічних станів. 



Особливий інтерес викликає теза автора про те, що формування 

харектерологічних рис особистості напряму залежить від психічних станів. 

Під час аналізу поведінки людини, виходячи від цього положення, мова 

повинна йтися не про риси характеру, а про особливості його психічного 

стану як тимчасового стану психіки який регулює всю його діяльність. 

У даній роботі автор робить спробу теоретично обґрунтувати сутність 

психічних явищ, визначити їх відмінності від почуттів та емоцій. На відміну 

від інших психологів, М.Д.Левітов вказує що психічні стани мають 

фізіологічну онову, а значить, розрізняються за силою прояву, за своїм 

психологічним змістом і спрямованістю дій. У цілому дана робота є суттєвим 

вкладом в розробку даної проблеми.  

Огляд літератури. К.К.Платонов і Г.Г.Голубєв визначають психічний 

стан як складне багатопланове досить стійке явище, яке однак часто 

змінюється і може або підвищувати або знижувати життєдіяльність людини в 

ситуації, яка склалася. [2] 

Ю.Є.Сосновнікова пише, що “Психічний стан - це конкретні прояви 

компонентів (явищ) психіки в даний період часу”. Автор підкреслює 

самостійність психічних станів як одного із компонентів психіки, 

психологічною категорією. Разом з тим наголошує на її складності, 

протирічності, діалектичності і неоднозначності. 

Є.П.Ільїн вважає, що психічний стан це цілісна реакція особистості на 

зовнішні і внутрішні стимули, спрямовані на досягнення корисного 

результату. Я.Л.Коломенський визначає емоційні стани як відображення в 

формі пристрасного переживання життєвого смислу явищ і ситуацій. 

Г.М.Бреслав погоджується з даною точкою зору і визначає психічні стани як 

механізм виділення актуального в просторі і часі. [1;4] 

А.Б.Леонова розуміє під функціональним станом інтегральний комплекс 

певних характеристик тих чи інших функцій і якостей людини, які прямо чи 

опосередковано зумовлюють виконання діяльності і вважає що більш точне 

визначення даного поняття може бути вироблено на основі уявлень про 



системний характер змін які відбуваються в людини у процесі діяльності. 

Важливим є те, що стан людини з даної точки зору, розуміється як якісно 

своєрідна відповідь функціональних систем різних рівнів на зовнішні та 

внутрішні впливи, які виникають при виконанні значимої для індивіду 

діяльності. 

Отже, у всіх цих визначеннях автори виділяють різноманітні сторони, 

особливості психічних станів. Так, одні з них підкреслюють взаємозв'язок 

психічних станів з психічними властивостями особистості, процесами, 

своєрідністю діяльності, явищами оточуючого світу. Вже в самому 

визначенні психічних станів включені енергетичні, інформаційні, часові, 

просторові  аспекти,  підкреслюються  цілісність, системні властивості, 

специфічні якості і т.д. Однак, з позицій системного підходу, визначається 

недостатність в даних визначеннях, оскільки необхідна упорядоченість за 

характеристиками простір - час, інформація - енергія тощо. 

О.О.Прохоров підкреслює, що розробка проблеми психічних станів 

проводиться в рамках психології праці, інженерної психології, психології 

спорту, медичної та військової психології. Автор виділяє актуальність 

проблеми в трьох аспектах: 

– в загальнопсихологічному, наголошуючи на недостатню розробленість 

категорії стану в порівнянні з іншими категоріями психічних явищ - 

процесами і властивостями. Даний аспект виділяли і О.Н.Кузнєцова, 

В.І.М'яснікова, В.В.Чебишева та ін. 

– в конкретно-психологічному. До цього часу немає загально визнаної 

точки зору щодо визначення дефініції, структури і функцій, механізмів і 

детермінант, класифікаціїі методів дослідження. Про це писали В.О.Ганзен, 

М.Д.Левітов, Ю.Є.Сосновнікова та ін. 

– в прикладному аспекті область психічних станів представлена у 

вигляді мозаїчної картини різноманітних факторів, конкретних методик, 

підходів і наукових положень, розроблених в рамках окремих галузей 

психології. [1; 4; 5; 6] 



Основний текст. Для обґрунтування застосування комплексної 

методики психологічного тренування, спрямованої на підвищення рівня 

змагальної емоційної стійкості, що включає програму тренування й 

комплекси предзмагальної розминки, засновані на врахуванні типологічних і 

індивідуальних особливостей юних спортсменів, був проведений 

педагогічний експеримент, у якому взяло участь 28 юних гімнастів ДЮСШ 

м. Краматорська і м. Слов’янська, що не мають істотних розходжень у 

системі досліджуваних показників. [2; 6] 

Із числа досліджуваних були створені дві групи по 14 чоловік у кожній 

(контрольна й експериментальна). 

Починаючи з вересня 2014 року, учбово-тренувальні заняття в групах 

проводилися відповідно до розробленої програми. 

Обсяги годин, що відводяться на загальну й спеціальну фізичну, 

технічну і тактичну підготовку у всіх групах були рівні. 

Контрольна група тренувалася за загальноприйнятою програмою для 

ДЮСШ, у якій розвитку психічних якостей юних спортсменів увага 

практично не приділяється. Обсяг часу, що відводить на психологічну 

підготовку в учбово-тренувальних групах 2-го року навчання, становить 0,5 

години на рік. 

Крім того, тривалі педагогічні спостереження за спортсменами, 

опитування й бесіди із провідними тренерами, аналіз учбово-тренувальних 

програм, також підтверджують необхідність проведення досліджень по 

проблемі, що нас цікавить. Так, наприклад, у загальному обсязі часу, що 

відводить на психологічну підготовку юних гімнастів практично завжди 

відсутні практичні заняття. Використання в тренувальних заняттях, у 

найкращому разі, елементів ідеомоторного та аутогенного тренування не дає 

підстави для вирішення комплексних завдань психологічної підготовки. Крім 

того, якщо такі заняття й проводяться, то вони базуються на загальних 

рекомендаціях і не враховують індивідуально-типологічних особливостей 

юних спортсменів. 



Друга група (експериментальна) проводила учбово-тренувальні заняття 

за розробленою нами програмою. 

Групи були ідентичні за всіма досліджуваними показниками, тому що 

дослідження рівня розвитку психічних якостей і технічних показників 

спортсменів, проведене на початку педагогічного експерименту не виявило 

достовірних розходжень між групами респондентів (р>0,05). 

Через шість місяців після початку педагогічного експерименту, було 

проведено повторне тестування спортсменів обох груп. 

Отримані дані показали, що у спортсменів контрольної групи не були 

зареєстровані достовірні розходження за досліджуваними показниками. 

Так, рівень концентрації уваги в стандартних умовах виконання 

завдання змінився лише на 0,02 %; в умовах дії додаткових зовнішніх 

подразників - на 0,1 %. 

Показники особистісної тривожності не змінилися, а рівень невротизму 

знизився лише на 0,7 %. 

Незначне зрушення було відзначено за показниками змагальної 

мотивації (0,4 %) і саморегуляції (3 %). 

Найбільші зміни в динаміці рівня розвитку системи досліджуваних 

показників були відзначені в експериментальній групі. 

Через 6 місяців після початку експерименту приріст рівня концентрації 

уваги склав у звичайних умовах проведення тестування 7,9%, а при введенні 

зовнішніх подразників -6,6 %. 

Рівень змагальної емоційної стійкості і пов'язаних з нею показників 

тривожності й невротизму зріс відповідно на 9,7 %, 4,8 % й 6,1 %. 

Показники мотиваційної сфери за 6 місяців зросли на 31,9 %; 

стресостійкості - на 13,4 %; саморегуляції - 25,4 %. 

Показники емоційної збудливості юних спортсменів цієї групи також 

виявили тенденцію до покращення. Розмах варіації між средньогруповими 

значеннями склав від 0,1 % у тренувальних умовах до 12% у змагальних 

ситуаціях. 



Основний педагогічний експеримент закінчився через рік. Проведені 

повторні тестування психічних, психофізіологічних і психотехнічних 

показників юних спортсменів-гімнастів дозволили одержати позитивні 

зрушення по більшості показників. 

Так, показники експериментальної групи, що характеризують рівень 

концентрації уваги зросли: при виконанні тесту-завдання у звичайних умовах 

на 15,3 %, а при додатковому впливі зовнішніх подразників - на 13,2% . 

Статистично достовірні зміни відбулися і в рівнях розвитку 

особистісних якостей юних спортсменів. Так, змагальна емоційна стійкість 

підвищилася на 33,9 %. Показники тривожності й невротизму знизилися на 

11,3% і 11,5% відповідно. 

Рівень стресостійкості збільшився на 53,4 %; здатність до саморегуляції 

зросла на 45,4 %; а показники мотиваційної сфери покращилися на 107,7 %. 

Таким чином, якісні зміни, що відбулися в експериментальній групі 

можна віднести на рахунок виконання запропонованих нами рекомендацій, 

основний акцент у яких робився на індивідуально-типологічні особливості 

юних спортсменів. [2; 6; 7; 8] 

Висновки. 

1. Встановлено, що на результативність змагальної діяльності юних 

гімнастів впливає цілий ряд характеристик: емоційна стійкість, особиста 

тривожність, нейротизм, змагальна мотивація, стресостійкість. 

2. Виявлено тенденцію підвищення рівня психічної надійності юних 

гімнастів по мірі зростання їхньої спортивної майстерності. 

3. Виявлено тісний взаємозв’язок рівня змагальної емоційної стійкості з 

показниками тривожності й нейротизму. Показники тривожності й 

невротизму. Показники тривожності й нейротизму виявили тісний 

взаємозв’язок з рівнем змагальної мотивації. 

4. Встановлено, що концентрація уваги у звичайних умовах дії 

зовнішнього подразника забезпечує стабільність відтворення елементів вправ 

навіть в напружених ситуаціях змагань. 



5. Використання розробленої комплексної рекомендації сприяло 

підвищенню рівня змагальної емоційної стійкості юних гімнастів на 33,9%. 
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