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Ще з середини минулого століття професійну діяльність спортсменів
науковці та практики називають екстремальною, розуміючи при цьому,
що досягнення високих результатів, першість у змаганнях вимагають від
них надмірних зусиль і максимального «викладення». Нині, без сумніву, в
спортсменів спостерігається надмірна не лише фізична, а й нервовопсихологічна напруга, особливо це спостерігається у представників пожежно-прикладного спорту (ППС), оскільки вони тренуються в умовах,
наближених до стресогенних. Необхідно зазначити, що спортивна діяльність представників пожежно-прикладного спорту проходить у постійних
екстремальних умовах, які травмують не лише фізично, а й психологічно,
вводячи індивідів у депресію, апатію, конфлікти чи навіть тривожність.
Науковці інтенсивно досліджують форми та напрями організації занять із фізичного виховання [6], вплив екстремальних умов на спортсменів [1; 10]; розробляють методи і засоби профілактики негативного
впливу незвичайних умов на особистість [3]; вивчають специфіку управління стресом під час змагань [4]. Водночас М. Самойлов наголошує на
тому, що для кожного конкретного виду спорту притаманні стресогенні
чинники, які впливають на психологічний стан індивіда [10]. У галузі
психології спорту цікавими є дослідження психологічних аспектів спортивного відбору команд В. Волкова [2], психологічні особливості готовності спортсменів Ф. Генова [5]. Однак нині наука потребує досліджень
у галузі пожежно-прикладного спорту щодо впливу екстремальних умов
на формування особистості спортсменів.
Мета дослідження – визначити психологічні якості спортсменів
пожежно-прикладного спорту, необхідні для змагальної діяльності.
Для кожної людини здоров’я є найважливішою основою повноцінного,
гармонійного, усебічного розвитку особистості, компонентом якого виступає
фізичне виховання. Його мета полягає у загартуванні людського організму,
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зміцненні здоров’я, підтримці та покращенні фізіологічного стану, тобто формуванні фізично здорової людини. Тому одним із провідних завдань соціуму є сприяння у вихованні фізично здорової нації. Відповідно до даних епідеміологів, здоровими вважаються 27% дітей дошкільного віку, гармонійно
розвинутими – 65% дітей і 60% підлітків [8]. Це свідчить про те, що спортивно-масова діяльність у навчальних закладах повинна складатись відповідно
до індивідуальних і колективних особливостей фізіології людини.
Розглядаючи заняття з фізичного виховання в освітніх закладах Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), наголосимо на високому рівні небезпеки при виконанні майбутніх службових обов’язків, оскільки, починаючи з другого курсу, курсанти і студенти проходять практики в пожежно-рятувальних підрозділах України, беручи безпосередню участь у забезпеченні життєдіяльності населення
(рятування людей і цінностей, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій). Зважаючи на це, на заняттях із фізичного виховання у закладах
освіти необхідно дбати про покращення здоров’я та компетентну фахову
підготовку майбутніх рятувальників до діяльності в умовах ризику.
Фізичне виховання рятувальників має на меті використання екстремальних видів спорту, які характеризуються значними фізичними навантаженнями, психологічною напругою, викидом адреналіну. Одним із таких є пожежно-прикладний спорт, який супроводжується постійною небезпекою, можливими травмуваннями, оскільки складається з таких вправ: подолання 100метрової смуги з перешкодами; підіймання по штурмовій драбині на 4 поверх навчальної башти; підіймання по висувній драбині на 3 поверх навчальної башти; двоборство (складається з двох вправ: подолання 100-метрової
смуги з перешкодами та підіймання по штурмовій драбині на 4 поверх навчальної башти); пожежна естафета 4х100 м; бойове розгортання [8, c. 5].
Методологічною основою пожежно-прикладного спорту є системний
підхід, оскільки зазначені вище вправи перевантажують функціональні
системи організму, що вимагає від спортсмена поступової підготовки
до виконання кожного нормативу, оскільки вони відрізняються між собою та вимагають різноплановості тренувального процесу. Також цей
вид спорту є невід’ємною складовою фізичного виховання рятувальників служби цивільного захисту, сприяючи не лише фізичному розвитку
особистості, а й формуванню дисциплінованості, відповідальності, впевненості, цілеспрямованості та вмінню швидкодії, що зумовлюється високим рівнем психоемоційного напруження.
Упродовж 2015–2016 рр. ми досліджували ефективність навчальнотренувального процесу в циклічних видах спорту при впровадженні про124
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грамної розробки «Андроїд» «GPS Sports Tracker Running Cycling» [3],
тому в цій статті розглянемо психологічну складову особистості.
У дослідженні взяли участь курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, які не лише є діючими спортсменами області, а й входять до складу збірної команди України з пожежно-прикладного спорту, вік котрих – 17–22 роки. Усі спортсмени
тренувалися за програмами, складеними й обговореними на засіданні
кафедри спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Основою тренувального процесу є засади гуманності та демократії,
що сприяє різнобічності форм і методів фізичного виховання з боку
не лише викладачів, а й спортсменів. Це сприяє усвідомленій участі
всіх учасників тренувань у вдосконаленні умов підготовки.
Вивчаючи навчально-тренувальний процес, ми склали анкету визначення психологічних чинників становлення спортсменів у пожежно-прикладному спорті. Загалом вибірка склала 20 осіб чоловічої статі віком від 17 до 22 років, які повинні у кожному запитанні обрати
по три відповіді. Розглянемо результати анкетування детальніше.
На перше запитання «Які чинники впливають на результати підготовленості спортсменів?» отримано такі результати (див. рис. 1):

Рисунок 1 – Чинники впливу на підготовленість спортсменів із ППС
Із рис. 1 бачимо, що, на думку респондентів, умови тренування (матеріальна база) (100%), взаєморозуміння з тренером (55%), соціальнопсихологічний клімат у колективі (45%), харчування (45%), соціальне
оточення (30%), тренінги (25%) чинять максимальний вплив на результати підготовленості спортсменів у пожежно-прикладному спорті.
На запитання «Які психологічні якості характеру необхідно розвивати для досягнення високих показників у спорті?» отримано такі результати (див. рис. 2):
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Рисунок 2 – Якості характеру спортсменів із ППС
Аналіз результатів відповідей на друге питання показує, що такі
риси характеру, як упевненість (65%), стресостійкість (50%), дружелюбність (45%), відповідальність (40%), дисциплінованість (35%), цілеспрямованість (30%), життєрадісність (20%) та віра в себе (15%),
характерні для спортсменів пожежно-прикладного спорту та, своєю
чергою, потребують формування і розвитку.
Відповідаючи на питання «Які, на Вашу думку, головні ознаки підготовленості спортсменів пожежно-прикладного спорту до змагань?»
опитані виокремили такі ознаки (див. рис. 3):

Рисунок 3 – Ознаки підготовленості спортсменів із ППС
Результати анкетування свідчать, що бажання успіху (75%), впевненість у собі та у своїх діях (50%), організованість і чіткість дій
(45%), самовладання (40%), відповідальність (35%), швидка орієнтація (30%), уважність (25%) є ознаками підготовленості спортсменів
пожежно-прикладного спорту до змагань.
Узагальнивши відповіді респондентів на запитання відкритого типу
«Які заходи необхідно впроваджувати в навчально-тренувальний про126
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цес підготовки спортсменів?», ми виокремили такі заходи: тренування
за допомогою програмної розробки «Андроїд» «GPS Sports Tracker
Running Cycling» (100%), психологічні тренінги (65%), здорове та вітамінізоване харчування (50%), здоровий сон (35%), вивчення спортивних нормативів і правил змагань (30%), відеоперегляди змагань (20%).
Підсумовуючи результати анкетування, зазначимо, що при розробці програм підготовки спортсменів пожежно-прикладного спорту необхідно не
лише звертати увагу на інноваційно-технологічні розробки, а й робити акцент на морально-психологічній складовій, яка, як бачимо з вищеподаних
гістограм, впливає на результат спортивної діяльності особистості. Зважаючи на результати проведеного дослідження, у змагальній діяльності необхідно: ретельно вивчати організаційні проблеми (визначення лідерів, їх навчання і виховання, постійна оцінка результативності, стимулювання спортсменів), забезпечуючи необхідними засобами й матеріалами; цілеспрямовано
формувати колектив; постійно аналізувати негативні соціально-психологічні
явища, які виникають між спортсменами. Також, підбираючи форми і методи тренувального процесу, викладачі повинні враховувати вікові й індивідуальні особливості спортсменів, їх задатки й інтереси, тобто «щоб виховати
людину в усіх розуміннях, треба її знати у всіх відношеннях» [9].
Таким чином, одержані результати актуальної наукової проблеми дослідження психологічних якостей спортсменів пожежно-прикладного спорту
засвідчують, що її вирішення потребує розуміння й особливої психологічної підготовки, яка повинна стати невід’ємною складовою професіоналізму
сучасного спортсмена. Успішність виступів у змаганнях зумовлена не лише
рівнем фізичної підготовленості, а й здатністю переносити нервовопсихологічні навантаження, адже цей вид спорту супроводжується постійними стресовими ситуаціями. Перспективи подальших досліджень полягають у тому, щоб розробити, експериментально перевірити та впровадити
в тренувальний процес пожежно-прикладного спорту комплекс тренінгових занять, які розвиватимуть упевненість, цілеспрямованість, відповідальність, наполегливість, а головне – навчать методам автогенного тренування.
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І. Коваль, А. Ковальчук, А. Петренко
Аналіз психологічних якостей спортсменів
пожежно-прикладного спорту в змагальній діяльності
У статті здійснено поглиблений аналіз підготовки спортсменів пожежно-прикладного спорту. Досліджено та систематизовано ключові позиції
вчених щодо форм і напрямів організації занять із фізичного виховання.
Розроблено авторську анкету визначення психологічних чинників становлення спортсменів у пожежно-прикладному спорті, за її допомогою проведено анкетування діючих спортсменів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Автори роблять висновок, що при розробці програм підготовки спортсменів пожежно-прикладного спорту необхідно не лише звертати увагу на інноваційно-технологічні розробки, а й
робити акцент на морально-психологічній складовій, яка впливає на результат спортивної діяльності особистості. Тому в змагальній діяльності
необхідно: ретельно вивчати організаційні проблеми, забезпечуючи необхідними засобами й матеріалами; цілеспрямовано формувати колектив;
постійно аналізувати негативні соціально-психологічні явища, які виникають між спортсменами. Одержані авторами результати актуальної наукової проблеми дослідження психологічних якостей спортсменів пожеж129
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но-прикладного спорту засвідчують, що її вирішення потребує розуміння
й особливої психологічної підготовки, яка повинна стати невід’ємною
складовою професіоналізму сучасного спортсмена. Успішність виступів у
змаганнях зумовлена не лише рівнем фізичної підготовленості, а й здатністю переносити нервово-психологічні навантаження, адже цей вид спорту
супроводжується постійними стресовими ситуаціями.
Ключові слова: спортсмени, пожежно-прикладний спорт, навчально-тренувальний процес, анкета визначення психологічних чинників.
I. Koval, A. Kovalchuk, A. Petrenko
Analysis of Psychological Qualities of Athletes
of Fire-Applied Sports in Competitive Activities
The article provides an in-depth analysis of the training of athletes in fireapplied sports. The key positions of scientists concerning the forms and directions of organization of physical education classes are researched and systematized. The author’s questionnaire has been developed to determine the psychological factors of the development of athletes in fire-applied sports, and with its
help a survey of active athletes of Lviv State University of Life Safety has been
conducted. The authors conclude that the development of training programs for
athletes in the field of fire-applied sport requires not only paying attention to innovation and technological developments, but also focusing on the moral and
psychological component, which affects the outcome of the individual’s sports
activities. Therefore, in competitive activities it is necessary: carefully to study
the organizational problems, providing the necessary means and materials; purposefully to form a team; and constantly to analyze the negative sociopsychological phenomena that arise between athletes. The results of the topical
scientific problem of studying the psychological qualities of athletes in fireapplied sports obtained by the authors indicate that its solution requires an understanding and special psychological training, which should become an integral
part of a modern athlete’s professionalism. The success in competitions is due
not only to the level of physical fitness, but also the ability to endure neuropsychological stress, as this sport is accompanied by constant stressful situations.
Key words: athletes, fire-applied sports, educational process, questionnaire for determination of psychological factors.
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