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Анотація. Розроблено структурно-функціональну модель психо-
логічної служби, як організаційного підрозділу в інфраструктурі 
спорту найвищих досягнень. Психологічне забезпечення підго-
товки національних команд покладають на центр психологічної 
служби, кабінети психологічної допомоги і тренерів-психологів. 
Запропоновано алгоритм розвитку психологічної служби націо-
нальної команди України. Для створення психологічної служби 
пропонується вирішити завдання і здійснити заходи за такими 
напрямами: нормативно-правове забезпечення, організаційно-
управлінські основи, кадрова політика, іноваційна діяльність, 
інформаційне забезпечення, матеріально-технічна база, фінан-
сування.
Ключові слова: національна команда, психологічна служба.
Аннотация. Павленко Ю.А. Формирование психологиче-
ской службы национальной команды Украины. Разработана 
структурно-функциональная модель психологической службы, 
как организационного подразделения в инфраструктуре спорта 
высших достижений. Психологическое обеспечение подготов-
ки национальных команд возлагается на центр психологиче-
ской службы, кабинеты психологической помощи и тренеров-
психологов. Представлен алгоритм развития психологической 
службы национальной команды Украины. Для создания психо-
логической службы предлагается решить задачи и осуществить 
мероприятия по таким направлениями: нормативно-правовое 
обеспечение, организационно-управленческие основы, кадровая 
политика, инновационная деятельность, информационное обе-
спечение, материально-техническая база, финансирование.
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Annotation. Pavlenko I.O. The forming psychological service of 
national team of Ukraine. It was developed the structurally func-
tional model of psychological service of the infrastructure of elite 
sport. The center of psychological service, cabinets of psychological 
help and team’s psychologists are provided psychological support of 
national team’s preparation. The algorithm development of psycho-
logical service of Ukrainian national team’s preparation is offered. 
For building a psychologic service it is offered to solve problems and 
to realize provisions on such directions: normative - legal security, 
organizational - administrative fundamentalses, personnel selection, 
innovative activity, data support, material basis, fi nancing.
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Вступ. 
Сучасну спортивну підготовку характеризує 

значне збільшення значущості її психологічної ком -
поненти. Це вимагає ефективного вирішення низки 
завдань психологічної спрямованості під час підго-
товки та виступу національних команд на найваж-
ливіших міжнародних змаганнях [2, 4] Спортсмени, 
тренери, функціонери, як правило, не мають змоги 
самотужки, систематично і якісно забезпечувати 
психологічну підготовку. А тренерів-психологів 
мають лише кілька збірних команд України з олім-
пійських видів спорту. На думку фахівців підви-
щенню ефективності психологічного забезпечення 
сприятиме створення відповідної організаційної 
структури в системі спортивної підготовки – психо-
логічної служби [1, 7]. Такі структури вже форму-
ють у суміжних галузях – освіті, охороні здоров’я 
[3, 8]. Тому  найдоцільнішим тут була  б адаптація до 
специфіки спортивної галузі України наявних на-
укових напрацювань та практичного досвіду щодо 
організації, розвитку та функціонування психоло-
гічної служби [5, 6]. 

Робота виконана за темою 1.3.5 “Організацій-
ні та практичні основи науково-методичного забез-
печення підготовки національних команд до Олім-
пійських ігор” Зведеного плану науково-дослідної 
роботи у галузі фізичної культури і спорту 2006 
–2010 рр. (№ державної реєстрації 0106U010995).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – розробити структурно-

функціональну модель організації психологічної 
служби національних команд та визначити заходи 
щодо її практичної реалізації в Україні.

Результати досліджень. 
Запропоновану структурно-функціональну 

модель організації психологічної служби націо-
нальних команд наведено на рис. 1. Психологічну 
службу розглядають як організаційний підрозділ 
національної інфраструктури спорту найвищих до-
сягнень. Мета психологічної служби - організація 
заходив щодо вирішення комплексу завдань психо-
логічного забезпечення підготовки найсильніших 
спортсменів країни до головних міжнародних зма-
гань. Психологічна служба здійснює з учасниками 
процесу спортивної підготовки (спортсменами, тре-
нерами, керівниками, науковцями, медиками тощо) 
заходи, які вирішують такі основні завдання:

- профілактично-консультативні заходи: фор-
мування позитивних установок до психологічної 
допомоги, діяльності психолога, поширення психо-
логічних знань, формування, збереження і зміцнен-
ня психічного здоров'я, попередження психічних 
захворювань; профілактика й усунення негативно-
го впливу зовнішніх факторів на спортсменів; кон -
сультації з питань психологічної підготовки і т.п.; 

- експертно-діагностичні заходи: оцінювання 
психічних процесів, станів і якостей спортсменів, 
від яких залежить спортивний успіх; визначення 
індивідуально-психологічних особливостей, рівня 
психічної діяльності, особистісних та емоційних 
проявів і особливості їхньої динаміки під впливом 
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специфічних факторів спортивної діяльності, оці-
нювання відповідності тренувального процесу пси-
хологічним можливостям спортсменів і т.п.; 

- заходи психологічного впливу: розвиток 
спортивно значущих особистісних властивостей; 

корекція поведінки, функціональних станів; ліку-
вання психічних розладів; допомога в вирішенні 
проблем чи ускладнень психологічного характеру 
і т.п.

У своїй діяльності служба керується між-

Функції психологічної служби

Мета 
організація заходив щодо вирішення комплексу завдань психологічного забезпечення  підготовки 

найсильніших спортсменів країни до головних міжнародних змагань

Завдання

- формування ставлення до робо-
ти психологів;

 -  поширення психологічних 
знань;

 - формування психічного 
здоров'я; 

- попередження психічних за-
хворювань; 

- профілактика впливу зовнішніх 
факторів; 

- консультації тощо

- оцінювання психічних процесів, 
станів і якостей; 

- визначення впливу  специфічних 
факторів спортивної діяльності 
на психіку спортсмена; 

- оцінювання відповід-ності 
тренувального процесу 
психологічним можливостям 
тощо

- розвиток спортивно значущих 
особистісних властивостей; 

- корекція поведінки, 
функціональних станів; 

- лікування психічних розладів; 
- допомога у вирішені проблем 
психологічного характеру  тощо

Профілактично-консультативні Експертно-
діагностичні

Психологічного 
впливу

Заходи психологічної служби національної команди

Центр психологічної служби Тренери-психологи
Кабінети психологічної допо-

моги

Провідна наукова та (або) освітня 
установа Національні команди Бази олімпійської підготовки

Головний психолог Експертний орган з підготовки національних команд

Підрозділ з НМЗ та МЗ Державний орган управління спортом НОК

Структура психологічної служби 

Рис. 1. Структурно-функціональна модель організації психологічної служби національної команди



123

народними актами щодо захисту прав людини, 
Конституцією країни, іншими національними 
нормативно-правовими актами з розвитку фізичної 
культури і спорту, охорони здоров'я.

Адміністративне керівництво службою в 
центральному органі виконавчої влади спортивної 
галузі покладають на підрозділ, який відповідає 
за науково-методичне і медичне забезпечення під-
готовки національних команд. Діяльність підрозді-
лу спрямована на створення необхідних умов для 
розвитку і функціонування психологічної служ-
би, організацію та координацію роботи підлеглих 
структурних ланок. У штатному розкладі цього під-
розділу передбачено посаду головного психолога, 
який очолює психологічну службу. Головний пси-
холог представляє психологічну службу в різних 
державних і громадських організаціях, задіяних у 
підготовці національних команд. 

Доцільно мати такі основні професійні лан-
ки Психологічної служби: Центр психологічної 
служби, кабінети психологічної допомоги і психо-
логи команд за видами спорту. Центр психологіч-
ної служби - головна структурна ланка служби, яка 
може базуватися на території провідної наукової чи 
освітньої установи спортивної галузі країни і мати 
філії у регіональних науково-освітніх закладах. 
Центр спільно з відповідним підрозділом централь-
ного виконавчого органу формує і здійснює держав-
ну політику для розвитку і функціонування психо-
логічної служби; виступає з ініціативами стосовно 
удосконалення законодавчого регулювання роботи 
служби; розробляє нормативні документи; визна-
чає кваліфікаційні вимоги, порядок ліцензування 
й атестації психологів. Здійснює інформаційне й 
науково-методичне забезпечення роботи психоло-
гів; забезпечує підвищення кваліфікації психологів, 
їхнє стажування; веде просвітницьку діяльність із 
тренерами, спортсменами й іншими учасниками 
процесу спортивної підготовки; організовує видан-
ня методичних матеріалів; проводить конференції, 
семінари; визначає фінансування і т.п.

Кабінети психологічної допомоги створюють 
на базах олімпійської підготовки. Співробітники 

кабінетів сприяють роботі психологів збірних ко-
манд у наданні психологічної допомоги спортсме-
нам, тренерам, здійснюють профілактичні, діагнос-
тичні, кореляційні заходи, проводять консультації і 
т.п. Кількість співробітників кабінетів визначають 
за кількістю збірних команд і спортсменів, які зна-
ходяться на тренувальних зборах, а також обсягом 
надання психологічних послуг. 

Тренери-психологи комплектують всі збірні 
команди з олімпійських видів спорту. Психологи 
здійснюють безпосередню освітню і консульта-
тивну роботу, проводять психологічну діагностику 
спортсменів, тренерів, команд, визначають причи-
ни, що ускладнюють чи знижують ефективність 
тренувального процесу, здійснюють психологічні 
та психотерапевтичні впливи, надають психологіч-
ну допомогу спортсменам і тренерам у конфліктних 
ситуаціях в процесі тренувальної та змагальної ді-
яльності. Інформують про можливі відхилення у 
психічному розвитку особистості, міжособистіс-
них стосунках і попереджають їх, сприяють запо-
біганню конфліктних ситуацій у тренувальному 
процесі і т.п. Проектують разом із тренером зміст 
й етапи індивідуальної змагальної стратегії, беруть 
участь у моделюванні змагальної поведінки коман-
ди і спортсмена. Визначають тенденції розвитку 
подальшої спортивної кар'єри, футуризації міжгру-
пових і міжособистісних взаємин, вивчають шляхи 
подовження успішності спортивного професійного 
віку і т.п.

З урахуванням поданих основних положень 
щодо організації психологічного забезпечення під-
готовки національних команд було розроблено ал-
горитм створення психологічної служби в Україні. 
Роботу щодо забезпечення служби пропонують 
здійснювати за такими напрямами: нормативно-
правове забезпечення, організаційно-управлінські 
засади, кадрова політика, інноваційна діяльність, 
інформаційне забезпечення, матеріально-технічна 
база, фінансування (рис. 2).

Далі наведено перелік завдань (заходів), які 
слід передбачити, створюючи психологічну службу 
національної команди України.

Нормативно-правове забез-
печення

Науково-методичне забезпе-
чення Інформаційне забезпечення

Організаційно-управлінське 
забезпечення Кадрове забезпечення

Матеріально-технічне забез-
печення Фінансове забезпечення

Психологічна служба 

Рис. 2. Основні напрями заходів щодо формування психологічної служби національної команди України.



124

Нормативно-правове забезпечення:
- вивчити нормативно-правову базу психоло-

гічної служби спортивної галузі в інших країнах, а 
також в інших галузях господарювання; 

- внести доповнення стосовно психологічної 
служби до законодавчих та нормативно-правових 
документів галузі фізична культура і спорт: Закону 
України «Про фізичну культуру і спорт», Держав-
ної програми розвитку фізичної культури і спорту, 
постанов Кабінету Міністрів України про заходи 
щодо підготовки та участі спортсменів України в 
Олімпійських іграх, наказів Міністерства України у 
справах сім'ї, молоді та спорту тощо;

- розробити і затвердити в центральному ор-
гані виконавчої влади з фізичної культури і спорту: 
положення про психологічну службу, кваліфікацій-
ні вимоги, порядок ліцензування, атестації та оці-
нювання якості роботи осіб, які здійснюють психо-
логічний супровід підготовки збірних команд;

- підготувати збірник нормативно-правових 
документів, якими слід керуватися у психологічно-
му забезпеченні підготовки національних команд.

Організаційно-управлінське забезпечення:
- розглянути питання про створення психо-

логічної служби збірних команд України на Вчених 
радах Державного науково-дослідного інституту 
фізичної культури і спорту та НДІ Національно-
го університету фізичного виховання і спорту, за-
сіданні Експертної ради з питань підготовки та 
участі спортсменів України в Олімпійських іграх, 
науково-координаційній раді, колегії Міністерства 
України у справах сім'ї, молоді та спорту і видати 
відповідний наказ;

- передбачити у штатному розкладі відділу 
дитячо-юнацького та резервного спорту, наукового 
та медичного забезпечення збірних команд Украї-
ни Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту посаду головного психолога збірних команд 
України, розробити його функціональні обов’язки 
та провести конкурс;

- вивчити питання та підготувати пропозиції 
щодо створення Центру психологічної служби на 
базі Державного науково-дослідного інституту фі-
зичної культури і спорту та НДІ Національного уні-
верситету фізичного виховання і спорту, розробити 
відповідні статутні положення його організації та 
функціонування;

- забезпечити представництво психологіч-
ної служби у Вчених радах Державного науково-
дослідного інституту фізичної культури і спорту та 
(або) НДІ Національного університету фізичного 
виховання і спорту, Експертній раді з питань під-
готовки та участі спортсменів України в Олімпій-
ських іграх, науково-координаційній раді, колегії 
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорт;.

- організувати роботу кабінетів психологіч-
ної допомоги на базах олімпійської підготовки, на 
яких готуються збірні команди України;

 - провести установчу конференцію Асоціації 
спортивних психологів України та поінформувати 

про її створення Європейську федерацію спортив-
них психологів (FEPSAC), Міжнародне співтовари-
ство спортивних психологів (ISSP), увійти до скла-
ду цих організацій як повноправний суб’єкт.

Кадрове забезпечення:
- здійснювати попередню експертизу забез-

печення збірних команд України з видів спорту 
тренерами-психологами та вивчити питання щодо 
можливості удосконалення системи державного за-
мовлення на їх підготовку;

- провести конкурс та забезпечити усі збір-
ні команди України з олімпійських видів спорту 
тренерами-психологами;

- впровадити практику ліцензування й атес-
тації осіб, які здійснюють психологічний супровід 
підготовки збірних команд;

- розробити державні стандарти вищої освіти 
за кваліфікацією психолог-тренер і визначити базо-
ві навчальні заклади для навчання фахівців такого 
напряму;

- удосконалити програми підготовки фахівців 
зі спортивної психології з поглибленим вивченням 
основ практичної психології у вищих навчальних 
закладах спортивної галузі та основ спортивної під-
готовки у вищих навчальних закладах, які готують 
практичних психологів;

- розробити механізм надання пільг в отри-
манні другої вищої освіти: тренерами – психологіч-
ної освіти, психологами – педагогічної освіти;

- запровадити стажування недосвідчених 
тренерів-психологів у збірних командах із високок-
валіфікованими спеціалістами;

- організувати роботу курсів підвищення ква-
ліфікації працівників служби на базі ДНДІФКС та 
НДІ НУФВСУ;

- забезпечити розвиток дистанційної та само-
освітньої форми підвищення кваліфікації тренерів-
психологів із використанням можливостей Інтер-
нету;

- запровадити практику залучення провідних 
психологів до роботи зі збірними командами на до-
говірних засадах;

- впровадити проведення щорічних конкурсів 
на відзначення найкращого тренера-психолога збір-
них команд України, найкращого кабінету психоло-
гічної допомоги на базах олімпійської підготовки;

Матеріально-технічне забезпечення:
- зробити інвентаризацію та експертизу 

оснащення тренерів-психологів, кабінетів психоло-
гічної допомоги діагностичною та профілактичною 
апаратурою, комп’ютерною технікою, засобами 
психологічного впливу тощо;

- вивчити національний та міжнародний ри-
нок товарів, послуг, які може використовувати пси-
хологічна служба;

- зобов'язати керівників навчально-
спортивних закладів та установ забезпечити 
тренерам-психологам належні умови праці, виділи-
ти окремі кабінети;

- обладнати Центр психологічної служби, 
кабінети психологічної допомоги, забезпечити 
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психологів-тренерів сучасними засобами обчис-
лювальної техніки, програмним забезпеченням, 
засобами зв’язку, автоматизованими системами та 
устаткуванням;

- впровадити моніторинг та оперативне вирі-
шення питань щодо матеріально-технічних потреб 
осіб, що працюють у структурі психологічного за-
безпечення підготовки збірних команд. 

Науково-методичне забезпечення:
- здійснити аналітичний огляд та зробити 

оцінювання сучасного стану системи психологіч-
ного забезпечення підготовки спортсменів збірних 
команд України;

- підвищити рівень НДР з проблем практич-
ної психології за рахунок сучасних технологій, ме-
тодик та підвищення професійного рівня виконав-
ців;

- здійснити експертизу наукових досліджень 
зі спортивної психології та визначити можливість 
зарахування окремих наукових досліджень до кате-
горії фундаментальних;

- поширити тематику прикладних досліджень 
у Зведеному плані НДР у галузі фізичної культури 
і спорту, посилити контроль щодо її виконання, зо-
крема зробити зовнішню експертизу;

- збільшити кількість підготовки дисертацій-
них досліджень, спрямованих на предметне вивчен-
ня практичної психології для підготовки науково 
обґрунтованих методик і технологій психологічно-
го супроводу спортсменів збірних команд України з 
різних видів спорту;

- ініціювати здійснення спільних наукових 
проектів провідними науковими та навчальними за-
кладами України та інших країн;

 - проводити тематичні конференції, семіна-
ри і наради для працівників психологічної служби 
із запрошенням провідних вітчизняних та інозем-
них фахівців - не менше 2 разів на рік;

- поширити участь працівників психологіч-
ної служби у міжнародних наукових конгресах, кон-
ференціях, семінарах тощо;

- налагодити видавництво періодичного 
журналу «Спортивна психологія» з наданням ін-
формації про передові наукові напрацювання та 
практичний досвід з вирішення проблем практич-
ної психології;

- здійснити переклад та видання найкращої 
світової літератури із спортивної психології; 

- запровадити проведення всеукраїнського 
конкурсу на найкращу наукову роботу з практичної 
психології спортивній діяльності.

Інформаційне забезпечення:
- провести семінар-нараду із спеціалістами, 

які готують збірні команди, для ознайомлення з 
програмою формування та розвитку психологічної 
служби національних команд;

- створити Web-сторінку зі спортив-
ної психології у науково-технічних, довідково-
консультативних інформаційних системах галузі 
фізичної культури і спорту;

- сформувати довідково-інформаційний фонд 

аналітичних матеріалів, рекомендованих ліцен-
зійних методик, методичних програм на електро-
нних носіях, електронних посібників для тренерів, 
спортсменів; 

- розробити автоматизовану інформаційно-
аналітичну систему у Центрі психологічної служби 
з формалізацією планування, обліку та звітності ро-
боти тренерів-психологів, кабінетів психологічної 
допомоги;

- налагодити механізм дистанційного кон-
сультування працівників психологічної служби, 
спортсменів, тренерів.

- поширити стандартизовані комп’ютерно-
розрахункові комплекси з психологічних діагнос-
тичних, корегувальних та інших методик.

Фінансове забезпечення:
- вивчити питання та підготувати пропозиції 

щодо фінансування Центру психологічної служби;
- передбачити в структурі видатків на утри-

мання баз олімпійської підготовки окрему статтю 
щодо фінансування кабінетів психологічної допо-
моги;

- включати психологів-тренерів до складу 
учасників навчально-тренувальних зборів і змагань 
за рахунок коштів, які затверджені на проведення 
відповідних заходів з видів спорту; 

- розглянути питання щодо удосконалення 
умов оплати праці тренерів-психологів для залу-
чення до спортивної роботи висококваліфікованих 
фахівців та стимулювання підвищення рівня їх про-
фесійної майстерності;

- залучити працівників психологічної служ-
би до виконання госпрозрахункових науково-
дослідних робіт з підготовки національних команд 
до Олімпійських ігор;

- впровадити постійний пошук та участь у 
тендерах на проведення досліджень, отримання 
грандів;

- розробити номенклатуру платних послуг, 
які може надавати психологічна служба, спортсме-
нам, тренерам, які безпосередньо не готують збірні 
команди;

розробити план комерційного розвитку психо-• 
логічної служби; 
створити на сайті психологічної служби ка-• 
талоги з оплатою парольного доступу до 
інформаційно-довідкової бази даних.
Висновки 
1. Сучасні вимоги до організації і здійснення 

психологічного забезпечення підготовки національ-
них команд вимагають створення психологічної 
служби як організаційного підрозділу в інфраструк-
турі спорту вищих досягнень. 

2. Проведення комплексу заходів 
(профілактично-консультативні, експертно-
діагностичні і психологічного впливу) покладено 
на центр психологічної служби, кабінети психоло-
гічної допомоги і тренерів-психологів.

3. Для створення психологічної служби, від-
повідно до розробленої структурно-функціональної 
моделі, пропонуємо вирішити завдання і здійснити 
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заходи за такими напрямами: нормативно-правове 
забезпечення, організаційно-управлінські основи, 
кадрова політика, іноваційна діяльність, інформа-
ційне забезпечення, матеріально-технічна база, фі-
нансування.

Перспективи подальших досліджень. Наве-
дений алгоритм створення психологічної служби 
національних команд з переліком необхідних за-
ходів стане підґрунтям для розробки та реалізації 
Концепції розвитку психологічної служби усієї га-
лузі фізичної культури і спорту в Україні.
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