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Annotation
Introduction: Introduction and purpose of the study. Introduction and purpose of the study. Compared to healthy 

athletes, Paralympians and Deaflympians face even more stress and need psychological support even more. A dis-
abling factor also has a negative effect on the functional state of the nervous system, which can reduce athletic 
performance and worsen the health of the disabled athlete. However, the issues of psychological training in sports 
for the disabled are very little reflected in the scientific and methodological literature. Therefore, improving the 
psychological support of the training process of disabled athletes is an urgent problem.

A disabling factor also has a negative effect on the functional state of the nervous system, which can reduce 
athletic performance and worsen the health of the disabled athlete. However, the issues of psychological training in 
sports for the disabled are very little reflected in the scientific and methodological literature. Therefore, improving 
the psychological support of the training process of disabled athletes is an urgent problem.

Introdaktion and study purpose. identify promising areas of psychological support for the training process of 
athletes with disabilities and features of methodological approaches to their development.

Material and methods. Аnalysi and synthesis of materials of special domestic and foreign scientific and meth-
odological literature and Internet sites and generalization of own experience of work with athletes with disabilities.

Resalts. Studies have convincingly shown that the psychological support of the training process of athletes with 
disabilities is an urgent problem of today, which requires careful study. The latest promising theoretical and meth-
odological approaches to improving psychological training in Paralympic and Deaflympic sports, which can be an 
effective resource for improving sports results without compromising the health of this category of athletes.

Summary. Relevant theoretical and methodological approaches to improving the psychological support of the 
training process of athletes with disabilities are identified.

Key words: athletes with disabilities, psycho-emotional state, psychological training, psychological testing, 
training process.

Анотація
Вступ і мета дослідження. У порівнянні зі здоровими спортсменами паралімпійці та дефлімпійці 

стикаються з ще більшою кількістю стресів та ще більшою мірою потребують психологічної підтримки. 
Інвалідизуючий фактор також негативно впливає на функціональний стан нервової системи, що може знизити 
спортивний результат і погіршити стан здоров’я спортсмена з інвалідністю. Проте питання психологічної 
підготовки в спорті інвалідів вкрай мало відображені в науково-методичній літературі. Отже вдосконалення 
психологічного забезпечення тренувального процесу спортсменів з інвалідністю є  актуальною проблемою. 
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Мета дослідження – визначити перспективні напрями психологічного забезпечення тренувального 
процесу спортсменів з інвалідністю та особливості методичних підходів щодо їх розробки.

Матеріал і методи. Аналіз і синтез матеріалів спеціальної вітчизняної і зарубіжної науково-методичної 
літератури та Інтернет сайтів та узагальнення власного досвіду роботи зі спортсменами з інвалідністю.

Результати дослідження переконливо довели, що психологічне забезпечення тренувального процесу 
спортсменів з інвалідністю є актуальною проблемою сьогодення, яка потребує ретельного вивчення. 
Визначені новітні перспективні теоретичні та методичні підходи до вдосконалення психологічної підготовки 
у паралімпійському та дефлімпійському спорті, які можуть стати дієвим ресурсом щодо підвищення 
спортивних результатів без шкоди для здоров'я даної категорії атлетів.

Висновки. Визначені актуальні теоретичні і методичні підходи до вдосконалення психологічного 
забезпечення тренувального процесу спортсменів-інвалідів.

Ключеві слова: спортсмени-інваліди, психоемоційний стан, психологічна підготовка, психологічне 
тестування, тренувальний процес.

Аннотация
Введение и цель исследования. В процессе тренировок и соревнований паралимпийцы и дефлимпийцы 

сталкиваются с большим количеством стрессов и больше нуждаются в психологической поддержке по 
сравнению со здоровыми атлетами. Инвалидизирующий фактор тоже негативно влияет на функциональное 
состояние нервной системы, что может снизить спортивный результат и ухудшить состояние здоровья 
спортсмена-инвалида. Однако вопросы психологической подготовки в спорте инвалидов крайне мало 
отражены в научно-методической литературе. Следовательно, совершенствование психологического 
обеспечения тренировочного процесса спортсменов с инвалидностью является актуальной проблемой.

Цель исследования – определить перспективные направления психологического обеспечения 
тренировочного процесса спортсменов с инвалидностью и особенности методических подходов к их разработке.

Материал и методы. Анализ и синтез материалов специальной отечественной и зарубежной научно-
методической литературы и Интернет-сайтов и обобщения собственного опыта работы со спортсменами-
инвалидами.

Результаты исследования убедительно доказали, что психологическое обеспечение тренировочного 
процесса спортсменов-инвалидов является актуальной проблемой, которая требует тщательного изучения. 
Определены новейшие перспективные теоретические и методические подходы к совершенствованию 
психологической подготовки в паралимпийском и дефлимпийском спорте, которые могут стать действенным 
ресурсом повышения спортивных результатов без ущерба для здоровья данной категории атлетов.

Выводы. Определены актуальные теоретические и методические подходы к усовершенствованию 
психологического обеспечения тренировочного процесса спортсменов-инвалидов.

Ключевые слова. спортсмены-инвалиды, психоэмоциональное состояние, психологическая подготовка, 
психологическое тестирование, тренировочный процесс.

Вступ. Завдяки бурхливому 
розвитку спорту вищих досягнень 
у ХХІ столітті потреба в психоло-
гічній підтримці атлетів зростає 
з кожним роком. Вдосконалення 
підготовки сучасних спортсменів 
– конче актуальна та багатоплано-
ва проблема [7; 25]. Вона включає 
ряд напрямів, серед яких: вдо-
сконалення техніко-тактичної 
підготовки, застосування фарма-
кологічних засобів, оптимізація 
харчування спортсмена та пошук 
нових підходів щодо підвищення 
спортивної роботоздатності та 
ін. Тренери, вчені та і самі атлети 
постійно перебувають у пошуку 

шляхів, які б забезпечили макси-
мально можливий приріст спор-
тивних результатів [7; 25].

Спортивні            навантаження, особ-
ливо у спорті вищих досягнень, 
відрізняються тим, що вони ви-
конуються на межі фізичних 
можливостей людини та на тлі 
значного психоемоційного напру-
ження, суперництва, необхідності 
постійно підвищувати спортивні 
результати [26]. Ці та багато ін-
ших складнощів і випробувань, 
які виникають перед кваліфіко-
ваними атлетами, суттєво наван-
тажують, а іноді навіть переван-
тажують їх нервову систему, що 

може призвести до зриву процесів 
адаптації [1; 8]. Ось чому одним 
із напрямів вдосконалення спор-
тивної підготовки є використання 
досягнень сучасної спортивної 
психології, яка має в розпоряд-
женні істотний арсенал методів, 
технологій і засобів, котрі в змозі 
значно впливати на ефективність 
тренувального і змагального про-
цесів [7; 18; 32]. 

В.М. Платонов (2015) при ана-
лізі системи підготовки спортс-
менів у олімпійському спорті 
звернув увагу на щільний зв’язок 
психологічного та фізичного ком-
понентів у висококваліфікованих 
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спортсменів і негативний вплив 
надмірних як психічних, так і фі-
зичних навантажень на спортив-
ний результат. Він підкреслював, 
що є велика кількість спостере-
жень, коли окремі спортсмени і 
навіть цілі команди, які надмірно 
збільшили обсяги тренувальної 
роботи, на змаганнях виступили 
значно гірше, ніж очікували. Усе 
це відбувалося внаслідок різкого 
зниження адаптаційних можли-
востей атлетів. Ці спостереження 
знаходять підтвердження і в робо-
тах багатьох інших науковців [13; 
24].

Особливо обережно потрібно 
підходити до збільшення наван-
таження у тренувальному проце-
сі спортсменів з інвалідністю. У 
порівнянні зі здоровими спортс-
менами, паралімпійці та дефлім-
пійці стикаються з ще більшою 
кількістю стресів та більшою 
психоемоційною напругою і тому 
більшою мірою потребують пси-
хологічної підготовки [21; 32; 35]. 

Також слід враховувати, що 
інвалідизуючий фактор дуже час-
то негативно впливає на функ-
ціональний стан центральної 
нервової системи, яка належить 
до провідних  систем організму, 
котрі лімітують фізичну робо-
тоздатність атлетів. Усе це може 
призвести не тільки до зниження 
спортивного результату, але і по-
гіршити стан здоров’я спортсме-
на-інваліда. 

Отже, для вдосконалення 
системи підготовки спортсменів 
у паралімпійському та дефлім-
пійському спорті, спрямованої 
на підвищення ефективності фі-
зичних тренувань без шкоди для 
здоров’я атлетів і досягнення ви-
соких спортивних результатів, 
необхідно визначити перспектив-
ні шляхи психологічного супро-
воду тренувального процесу, які 
б дозволяли здійснювати психо-
логічну підтримку спортсменів, 
враховуючи їх індивідуальні особ-
ливості. 

Таким чином, обраний напрям 
дослідження є актуальним, а 

отримані результати будуть спри-
яти подальшому розвитку пара-
лімпійського та дефлімпійського 
рухів.

Мета дослідження – на під-
ставі аналізу спеціальної науко-
во-методичної літератури, Інтер-
нет – сайтів і власного досвіду 
визначити перспективні напрями 
психологічного забезпечення тре-
нувального процесу спортсменів 
з інвалідністю та особливості 
методичних підходів щодо їх роз-
робки.

Матеріал і методи дослід-
ження. Використані методи ана-
лізу та синтезу матеріалів спеці-
альної вітчизняної і зарубіжної 
науково-методичної літератури 
та Інтернет-сайтів з обраного на-
пряму дослідження і проаналі-
зовано власний досвід тривалої 
(протягом 20-ти років) роботи 
зі спортсменами-інвалідами. Це 
дозволило визначити проблему 
дослідження, обґрунтувати її ак-
туальність, а також виділити пер-
спективні напрями та ключові те-
оретико-методичні підходи щодо 
вдосконалення психологічного 
забезпечення тренувального про-
цесу в паралімпійському та деф-
лімпійському спорті.

Результати дослідження пере-
конливо довели, що психологічне 
забезпечення тренувального про-
цесу спортсменів з інвалідністю є 
актуальною проблемою сьогоден-
ня. 

Проблема психологічної під-
готовки спортсменів вперше була 
сформульована в 1956 р., на 1-й 
Всесоюзній нараді з психології 
спорту, але, незважаючи на те, 
що з того часу минуло більш ніж 
півстоліття, вона з кожним роком 
стає все актуальнішою [45]. У те-
перішній час спорт досяг такого 
високого розвитку, що в високо-
кваліфікованих спортсменів фі-
зична, технічна і тактична під-
готовленість знаходиться при-
близно на одному рівні, внаслідок 
цього досить часто результат 
спортивних змагань залежить від 
психологічних чинників [44; 45].

Усе поглинаюче бажання пере-
могти на тлі високого емоційного 
підйому нерідко дозволяє досягти 
перемоги над сильнішим супер-
ником. Історія спорту нараховує 
безліч прикладів, коли усупереч
усім обґрунтованим пророцтвам 
виграють відносно слабка коман-
да чи окремий спортсмен – по-
яснюють це, як правило, пси-
хологічними чинниками, тобто, 
кращою психологічною підготов-
леністю [11; 41].

Існує декілька визначень по-
няття «психологічна підготовка», 
наприклад:

Психологічна підготовка – 
процес, спрямований на створен-
ня у спортсменів стану психічної 
готовності до змагання.

Психологічна підготовка – це 
процес практичного застосування 
певних засобів і методів, спрямо-
ваних на створення психологічної 
готовності спортсмена.

Термін психологічна підготов-
ка найчастіше використовується 
для позначення великого кола дій 
не тільки спортивних психологів, 
але і тренерів, спортсменів та на-
віть менеджерів, коли ці дії спря-
мовані на підтримку мотивації до 
перемоги, а також – на формуван-
ня психічних процесів і якостей, 
які конче необхідні для успішної 
тренувальної та змагальної діяль-
ності [41; 44]. 

На відміну від терміну «психо-
логічна підготовка», під терміном 
«психологічна підготовленість» 
розуміють рівень розвитку комп-
лексу психічних якостей, психо-
логічних властивостей і харак-
терних особливостей особистості 
спортсмена, від яких залежить 
успішне виконання спортивної 
діяльності як у процесі тренуван-
ня, так і в екстремальних умовах 
змагань [42; 44].

Мета психологічної підготов-
ки – розвинути ті психологіч-
ні риси особистості та психічні 
якості, які необхідні спортсмено-
ві для досягнення високого рівня 
спортивної майстерності, психіч-
ної стійкості і готовності до зма-
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гальної діяльності [41; 43]. 
Нині наукові розробки пси-

хологічних аспектів проблеми 
підготовки спортсменів до зма-
гальної діяльності перейшли на 
новий етап. Останнє пов’язане з 
притаманними сучасному спор-
ту вищих досягнень найвищим 
психоемоційним напруженням у 
поєднанні з фізичними випробу-
ваннями, що знаходяться на межі 
функціональних можливостей 
організму. Усе це значно пере-
вантажує нервову систему атлетів 
та нерідко призводить до стану 
перетренованості або перенапру-
ження, зриву адаптації і травма-
тизму. Саме тому розробка но-
вих ефективних методів і засобів 
психологічної підтримки атлетів, 
вдосконалення їх психологічної 
підготовки так необхідні на дано-
му етапі розвитку спорту [12; 23].

Поряд зі спортом вищих до-
сягнень, – олімпійським спортом, 
у світі набуває бурхливого розвит-
ку спорт осіб з інвалідністю, в 
тому числі, паралімпійський і 
дефлімпійський спорт. Спортс-
мени з інвалідністю ще більшою 
мірою, ніж здорові атлети, потре-
бують психологічної підтримки. 
Психологічна підтримка конче 
необхідна людині з інвалідністю 
і не тільки в спорті, але навіть і в 
звичайному побуті. Про це яскра-
во свідчить одне з визначень по-
няття «інвалідність»: під інва-
лідністю розуміють особливості 
взаємодії людей з порушеннями 
здоров’я з чинниками особис-
тісного характеру та чинниками 
оточуючого середовища (такими, 
як негативне відношення оточую-
чих, недоступність транспортних 
засобів та об’єктів суспільної інф-
раструктури, а також обмеження 
соціальної підтримки та ін.) [12; 
33; 37]. 

Інвалідізація – це тяжка пси-
хологічна травма для людини. 
Наприклад, ампутація кінцівки 
для будь-якої особи є значним 
стресом, який вкрай негативно 
впливає на фізичне самопочуття, 
психоемоційну сферу та суттєво 

змінює все життя [38].
Раціональне психофізіологіч-

не забезпечення тренувального 
процесу, психологічний супровід 
спортивної діяльності можуть не 
тільки допомогти запобігти таких 
негативних наслідків, як наведені 
вище, але і сприяти покращенню 
спортивного результату без шко-
ди для здоров’я людей з обмеже-
ними фізичними можливостями. 
Навіть розвиток окремих пси-
хічних якостей може позитивно 
відбиватися на функціонально-
му стані організму спортсменів 
з інвалідністю. Наприклад, така 
якість, як психічна стійкість, 
щільно пов’язана з наполегли-
вістю та успіхом у сфері про-
дуктивності, що дуже важливо 
для ефективної тренувальної та 
змагальної діяльності. Отже, роз-
виток розумової витривалості в 
паралімпійців сприяв адаптивно-
му розвитку особистісних пози-
тивних характеристик, тобто до-
помагав розвинути такі важливі 
характеристики, як поведінку та 
індивідуальні когнітивні стратегії 
щодо подолання складних ситуа-
цій [46].

У пошуках нових шляхів по-
кращення спортивної підготовки 
науковці пропонують особистіс-
но орієнтований підхід до прак-
тичної діяльності кожного атлета 
(навіть у командно-ігрових ви-
дах спорту), з урахуванням його 
індивідуальних якостей, та ста-
новлення спортсмена як суб’єкта 
спортивної діяльності. Проведені 
дослідження підтвердили можли-
вість значного покращення якості 
системи багаторічної спортивної 
підготовки завдяки особистісно-
орієнтованої практики [25].

Такий підхід може бути особ-
ливо ефективним при розробці 
системи багаторічної підготов-
ки спортсменів з інвалідністю. 
Заснований на результатах пси-
хофізіологічних досліджень ін-
дивідуальний підхід до кожного 
атлета, з урахуванням не тільки 
розвитку його фізичних якостей, 
але і особливостей інвалідизую-

чої патології, а також проведення 
особистісно орієнтованої прак-
тики є дієвим ресурсом якісного 
оновлення системи підготовки 
паралімпійців та дефлімпійців. 
Між тим, у науково-методичній 
літературі та інтернет-сайтах від-
сутні роботи щодо використання 
цього напряму для вдосконалення 
спортивної підготовки осіб з інва-
лідністю [19]. 

Ефективність діяльності 
спортсмена особливо в єдинобор-
ствах і спортивних іграх, значною 
мірою залежить від розвитку та-
ких психічних функцій і якостей, 
як:

- самоконтроль і саморегуля-
ція сенсомоторної діяльності, по-
ведінки і загального стану;

- точність і бистрота складних 
і простих сенсомоторних реакції;

- точність швидкісних, сило-
вих і просторових компонентів 
рухів;

- оперативне мислення та ін. 
[16].

На відміну від здорових 
спортсменів, щодо факторів, які 
впливають на розвиток професій-
ної майстерності спортсменів з 
інвалідністю, відомо дуже мало. 
У той же час, для створення ефек-
тивних тренувальних програм і 
стратегій необхідно чітко розу-
міти всі нюанси функціонування 
організму людини з інвалідністю 
та особливості її адаптації до фі-
зичних навантажень [39].

У психології спорту бракує 
досліджень, присвячених вивчен-
ню особистісних характеристик 
спортсменів з інвалідністю. Лише 
поодинокі дослідження спрямо-
вані на виявлення активістів се-
ред даної категорії атлетів. У ре-
зультаті цих спостережень автори 
виявляють дві різні ідентичності 
активістів у контексті спорту ін-
валідів та визначають які соціаль-
ні функції може виконувати кож-
на з них [48].

Відносно новим напрямом 
підвищення якості спортивної 
підготовки є психологічне забез-
печення розвитку соціотехнічних 
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систем діяльності (СТСД) спортс-
мена [33]. Особливістю даного 
підходу є те, що СТСД передба-
чають психологічне забезпечення 
в динаміці розвитку спортивної 
діяльності. Одним із критеріїв 
розвитку СТСД спортсменів є 
зростання рівня роботоздатності. 
Психологічне забезпечення СТСД 
атлетів включає впровадження 
прийомів довільної психологічної 
саморегуляції. Авторська нова 
психологічна тренувальна про-
грама щодо розвитку ТСД штан-
гістів містить тренінгові вправи, 
дискусії, міні-лекції, роботу в па-
рах, роботу в малих групах, впра-
ви розминки. На початковому ета-
пі спортсмени опановують такі 
елементи: м’язова релаксація, 
самонавіювання, активація реф-
лексної зони свідомості, розвиток 
навичок сенсорної репродукції. У 
публікаціях надається структурна 
модель розвитку СТСД спортсме-
на [30; 32]. Однак цей підхід теж 
не знайшов широкого викорис-
тання при підготовці спортсменів 
з інвалідністю.

Однією з найважливіших про-
блем осіб з інвалідністю є  пе-
реживання соціальної ізоляції, 
залежності від оточуючих, обме-
женості своїх фізичних можли-
востей. Усе це може викликати в 
них різні розлади психоемоційної 
сфери, у тому числі: напруження, 
тривожність, депресивні стани та 
ін. [29; 34]. Доведено, що заняття 
фізичною культурою та спортом 
самі по собі здатні відновлювати 
та розширювати можливості осіб 
з інвалідністю, сприяти саморе-
алізації та соціальній інтеграції, 
покращувати їх емоційний стан 
[10; 15], проте психологічне за-
безпечення таких тренувань до-
зволяє суттєво підвищити їх по-
зитивний вплив [14; 33].

Серед психоемоційних розла-
дів, які притаманні паралімпій-
цям, часто фіксується пережи-
вання самотності, яке пов’язане 
з погіршенням нервово-психіч-
ної адаптації та потребує реабі-
літації. Не слід вважати, що  по-

чуття самотності, в першу чергу, 
пов’язані з неблагополуччям або 
відсутністю сім’ї – це більш побу-
товий підхід до розуміння цього 
феномену. Науковці розглядають 
почуття самотності як внутріш-
ній стан, який може бути ніяк не 
пов’язаний із сімейним положен-
ням даної особи [4; 5; 36]. На те-
перішній час є лише поодинокі 
роботи щодо вивчення пережи-
вань самотності спортсменами з 
інвалідністю, в яких встановлена 
відсутність значного зв’язку да-
ного відчуття з реальною відсут-
ністю близької людини. Визна-
чення різних видів самотності в 
даної категорії атлетів показало, 
що майже всі типи самотності в 
паралімпійців мали негативний 
характер, за виключенням ди-
фузного типу, який не потребує 
корекції, тому що може вважати-
ся варіантом нормального осо-
бистісного розвитку спортсмена 
з порушенням опорно-рухового 
апарату [31; 32]. Проте феномен 
самотності в спортсменів з інва-
лідністю потребує подальшого 
вивчення.

Таким чином, багато аспектів 
проблеми психологічної підго-
товки спортсменів з інвалідністю 
потребують свого подальшого 
вивчення. У той же час розробку 
перелічених нових підходів до 
удосконалення психологічного 
забезпечення тренувального про-
цесу паралімпійців і дефлімпій-
ців безумовно слід розглядати як 
дієвий ресурс, реалізація якого 
зможе значно підвищити ефек-
тивність спортивної підготовки 
даної категорії атлетів і позитив-
но вплинути на стан їх здоров’я.

Проте запропонування ефек-
тивного психологічного забез-
печення тренувального процесу 
спортсменів з інвалідністю не-
можливо без усебічного вивчен-
ня характерних рис особистості 
кожного атлета, їх спілкування з 
оточуючими, психоемоційного 
стану, особливостей переживан-
ня суб’єктивної самотності та ін. 
Такі дослідження потребують ви-

бору комплексу інформативних 
методик, які б доповнювали одна 
одну. Наприклад, для оцінки пси-
хоемоційного стану атлетів раціо-
нально використовувати психоло-
гічні тести, які мають органічний 
зв’язок між собою: опитувальник 
САН, тест Спілбірга-Ханіна, осо-
бистісний опитувальник ЕРІ (ме-
тодика Г. Айзенка) та ін. [6; 9; 45]. 

Опитувальник САН (само-
почуття, активність, настрій) до-
зволяє отримати уявлення щодо 
самооцінки особистості [20]. 
Опитувальник для психологічно-
го тестування Спілберга-Ханіна 
виявляє ступінь тривожності ви-
пробуваного [9; 20]. Тест Айзен-
ка (особистісний опитувальник 
ЕРІ) допомагає визначити ступінь 
відвертості особи, яка тестуєть-
ся, щодо навколишнього світу, її 
комунікабельність, щирість або 
нещирість у відповідях при тес-
туванні, а також ступінь невроти-
зації особистості [17; 18].

Результати сучасних дослід-
жень свідчать про необхідність 
при психологічних тестуваннях 
спортсменів з інвалідністю ви-
значити ступень агресивності 
[22]. Агресія може виражатися в 
прямій дії руйнування і насиль-
ства та в словесній формі. Шкала 
агресивності, яка запропонована 
Л.Б. Почебутом, дозволяє з до-
статньою вірогідністю виявити 
не тільки ступінь загальної (су-
марної) агресивності, але і визна-
чити рівні всіх основних видів 
агресії: вербальної, фізичної, на-
очної, емоційної і самоагресії [3; 
5; 24].

Проективний тест Люшера 
може бути рекомендований для 
оцінки прихованих проявів осо-
бистості. Він базується на екс-
периментально встановленій 
залежності між перевагою, яку 
людина віддає певним кольорам 
(відтінкам) і його поточним пси-
хологічним станом свідомості та 
підсвідомості [28; 40]. З найбільш 
досліджених у арсеналі психо-
логів проективних тестів тільки 
тест швейцарського психолога 
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М. Люшера за короткий термін (10 
хвилин) може дати глибоку оцінку 
психологічного стану людини. За-
стосування тесту не обмежується 
ні інтелектуальними, ні мовними, 
ні віковими рамками та майже не 
обмежується станом, в якому пе-
ребуває випробовуваний. Цікаво, 
що тест дозволяє працювати на-
віть з дальтоніками і тими, хто, як 
нам здається, вибирає навмисно 
не те, що їм подобається. У всьо-
му світі тест Люшера успішно за-
стосовується для контролю дина-
міки вольової та емоційної сфери 
спортсменів [2; 40]. 

У спортсменів з інвалідністю, 
як і у звичайних спортсменів, 
можуть з’явитися симптоми ви-
горання, але при цьому атлети з 
інвалідністю стикаються зі зна-
чно більшими проблемами, ніж 
здорові спортсмени. Тому по-
трібно запобігати такому явищу у 
спортсменів з обмеженими фізич-
ними можливостями та своєчасно 
проводити дослідження для вияв-
лення симптомів вигорання [43; 
45].

При психологічних дослід-
женнях у інваспорті важливо ви-
являти наявність у атлетів соці-
альної фрустрації, тому що вона 
безумовно впливає на їх психо-
емоційний стан. Соціальну фру-
страцію слід розглядати як міру 
прояву стресу внаслідок немож-
ливості задоволення біологічних і 
життєвих потреб. Тобто, її можна 
вважати наслідком неможливості 
реалізації особою (здоровою або, 
тим більше, хворою чи інвалідом) 
своїх актуальних соціальних ба-
жань і потреб. Найбільш  поши-
реною та достатньо інформатив-
ною методикою для визначення 
соціальної фрустрації є методика 
Вассермана [3]. 

У деяких випадках у спортс-
менів з інвалідністю зі зниже-
ною самооцінкою та негативни-
ми психоемоційними проявами, 
характерними для депресивних 
станів, при психологічних дослід-
женнях корисно застосовувати 
опитувальник Бека (BDI), який 

дозволяє оцінити тяжкість депре-
сії за допомогою шкали депресії 
Бека (Beck Depression Inventory), 
яка є дуже чутливою до динамі-
ки депресивних розладів [27; 46]. 
Оцінка результатів проводиться 
за кількістю балів: 

0-9 – відсутність депресивних 
симптомів; 

10-15 – легка депресія (субде-
пресія);

16-9 – помірна депресія;
20-29 – виражена депресія (се-

редньої тяжкості); 
30-63 – важка депресія. 
Враховуючи психологічні 

травми, які притаманні спортс-
менам з порушенням опорно-ру-
хового апарату, та складнощі, що 
виникають при адаптації інваліда 
до суспільного життя, у даної ка-
тегорії атлетів можуть виникати 
переживання суб’єктивної самот-
ності. Науковці вважають, що 
якого б виду не була самотність у 
спортсмена, вона буде мати скорі-
ше за все негативний характер та 
буде пов’язана з психічними роз-
ладами [4; 32]. Саме тому, бажано 
у спортсменів з інвалідністю про-
водити психологічне тестування 
для виявлення переживань само-
тності та визначення одного з її 
видів, а також особистісних осо-
бливостей стану самотності, які 
досліджувала у своїх роботах С.Г. 
Корчагіна. Для цього можна вико-
ристовувати «Опитувальник для 
визначення виду самотності» С.Г. 
Корчагіної [14; 16] та інші мето-
дики дослідження [32].

Однак, щоб вірно оцінити осо-
бливості даної особистості та її 
психоемоційний стан в цілому, 
важливо пам'ятати, що результа-
ти, які отримані при психологіч-
ному тестуванні за різними ме-
тодиками, потрібно обов'язково 
зіставляти між собою. 

Висновки:
1. Результати аналізу науко-

во-методичної літератури та Ін-
тернет-сайтів переконливо дово-
дить, що психологічна підготовка 
спортсменів з інвалідністю є ак-
туальною проблемою сьогодення 

та потребує подальшого вивчен-
ня, оскільки основні її аспекти 
вкрай мало представлені у спеці-
альній літературі як теоретичній, 
так і методичній.

2. Паралімпійському та деф-
лімпійському спорту, як і спорту 
вищих досягнень, притаманні 
важкі фізичні випробування, що 
знаходяться на межі функціо-
нальних можливостей організму, 
в поєднанні з найвищими психо-
емоційним напруженням. Все це 
перевантажує нервову систему та 
вимагає психологічної підтримки 
атлетів, особливо спортсменів з 
інвалідністю котрі більшою мі-
рою, ніж здорові спортсмени по-
требують психологічного забез-
печення тренувального процесу. 

3. Інвалідизація – це тяжка 
психологічна травма, потужний 
стрес, який негативно впливає на 
фізичне і психічне самопочуття 
людини. Він може змінити деякі 
характеристики особистості, по-
гіршити психоемоційний стан, 
«зламати» все життя. Саме тому, 
розробка програм вдосконалення 
психологічної підготовки пови-
нна здійснюватися на основі ре-
тельного вивчення особливостей 
особистості спортсменів-інвалі-
дів та їх психоемоційного стану.

4. Ретельне вивчення вказаної 
проблеми на основі аналізу інфор-
маційних джерел та узагальнення 
власного досвіду дозволило ви-
значити новітні перспективні 
підходи до вдосконалення психо-
логічної підготовки спортсменів 
(розвиток СТСД спортсмена, ін-
дивідуалізований підхід до осо-
бистісноорієнтованої практики, 
виявлення та психологічна корек-
ція відчуття самотності в атлетів 
з інвалідністю та ін.), які можуть 
у паралімпійському та дефлім-
пійському спорті стати дієвим 
ресурсом щодо підвищення спор-
тивних результатів без шкоди для 
здоров'я даної категорії атлетів.

5. Для подальшої розробки 
адекватних та ефективних про-
грам психологічного забезпе-
чення тренувального процесу, 
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визначені найбільш раціональні 
методичні підходи до вивчення 
психологічного стану спортсме-
нів з інвалідністю, підтверджена 
необхідність комплексних до-
сліджень та обов'язкового зістав-
лення між собою результатів, які 

отримані при  психологічному 
тестуванні за різними методика-
ми.

Конфлікт інтересів. Автори 
стверджують, що не існує будь-
якого конфлікту інтересів.

Перспективи подальших до-

сліджень полягають у науковому 
обґрунтуванні і розробці ефек-
тивної програми психологічного 
забезпечення тренувального про-
цесу спортсменів з інвалідністю 
з порушенням опорно-рухового 
апарату та з вадами слуху.
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