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Постановка проблеми. Стрільба із лука той вид 

спорту, що характеризується високим психічним 

напруженням, де вкрай необхідно вміння концентрувати 

увагу, налагодити правильне дихання, вміння 

розраховувати відстань до цілі, мати розвинену уяву, а 

також високий поріг стресостійкості тощо. Дослідженню 

психічних станів у спорті, особливо передстартових 

станів спортсмена, присвячена величезна кількість 

літератури. Проте, досліджень, які б розглядали 

передстартові стани у спортсменів-лучників контексті 

впливу стрес-факторів змагальної діяльності зі стрільби 

із лука на сьогоднішній момент ми, нажаль не виявили. 

Аналіз останніх досліджень. На протязі багатьох 

років різними авторами були постійні спроби розкрити 

поняття «психічних станів» та класифікувати їх за 

різними принципами.  
 психічні стани, розроблені В.А.Ганзеном, Е.П.Ільїним, 

М.Д. Левітовим, А.Ц. Пуні, C.T. Рубінштейном, 

Ю.Е. Сосновніковой, В.Н. Юрченко й інших [2;4;5];  

 психічні стани у спорті, передстартові стани 

Т.А. Ганюшкіною, А.Ц. Пуні, Г.Н. Цингаловою, 

О.А. Черніковою і багатьох інших [3-5]; 

 теорія установки та її вплив на особистість, що 
перебуває у особливих умовах, розроблені Л.С.Виготским, 

І.І. Ріхтером, Д.Н. Узнадзе, А.С. Прангішвілі та ін. [6-8]. 
Мета роботи. Метою даної статті є дослідження 

особливостей передстартових психічних станів у 

спортсменів-лучників, а саме: показати вплив ціннісно-

мотиваційних орієнтирів та морально-вольових якостей 

на успішність виступів у спорті. Показати вплив 

психологічних установок на особистість та, як результат, 

вплив на успішність виступів. Також виявити залежність 

стрес-факторів від кваліфікації та досвіду спортсменів-

лучників. 

Виклад основного матеріалу. Наше дослідження 

виконувалось у рамках дипломної роботи, а також з 

метою впровадження результатів у практичну підготовку 

спортсменів-лучників до Комунального закладу 

Харківська міська спеціалізована дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву зі стрільби із лука 

«Комунар» (далі – СДЮШОР «Комунар»). 

У спортивній діяльності часто виникають стани 

психіки, в яких спортсмен відчуває емоційне 

напруження. Стан – реакція функціональних систем 

організму в цілому на зовнішні та внутрішні впливи, 

направлена на збереження цілісності організму та 

забезпечення його життєдіяльності в конкретних умовах 

проживання, функціонування [1;3]. 

Не потребує доказів той факт, що результативність 

змагальної діяльності знаходиться в прямій залежності 

від передстартового стану. О.С. Егоровим було 

встановлено, що різні передстартові емоціональні стани 

визначають відношення спортсмена до майбутніх 

змагань [4;5].  

У нашому дослідженні взяли участь 22 спортсмени-

лучники із СДЮШОР «Комунар», які мають 

кваліфікацію: кандидат у майстри спорту України (далі 

КМС України) – 7 чол., майстер спорту України (далі 

МС України) – 12 чол. та майстер спорту України 

міжнародного класу (далі МСМК України) – 3 чол. 

На першому етапі дослідження нами задля виявлення 

домінантних психічних станів в умовах змагальної 

діяльності нами були використані наступні методи: 

психологічне інтерв'ю (результати фіксувалися в «анкету 

спортсмена») та метод ввімкненого спостереження 

(результати фіксувалися в «протокол-схему»). 

Результати наведені у табл. 1, з них видно, що 

найкраще налаштування на змагання буває в стані «бойової 

готовності», а найгірший – в стані «передстартової апатії». 

У своїй статті автори проаналізували основні існуючі концептуальні підходи щодо визначення 

понять передстартових психічних станів у спорті. Авторами також було встановлено, що успішність 

та не успішність виступу спортсмена, впливає на виникнення або «апатії», або «бойової готовності». 

Автори у своїй статті виявили,що на успішний виступ спортсменів-лучників впливають наступні 

психологічні категорії: почуття обов’язку, мотивація / рівень домагань, вольові якості / «Я-концепція». 

Дослідження показали, що різні стрес-фактори по різному впливають на групи спортсменів та що 

невдалий виступ на змаганні може стати потужним стресогенним фактором і викликати навіть у 

талановитого спортсмена в майбутньому виникнення небажаних фізіологічних реакцій і невротичних 

розладів. 

Ключові слова: передстартові психічні стани, стрес-фактори, психологічні установки, спортсмени-

лучники. 
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Таблиця 1. 

Відношення спортсменів до майбутнього змагання 

в залежності від особливостей передстартового стану 

(відсоток випадків) 

Передстартовий 

стан 

«Повинен» «Хочу» «Можу» Успішний 

виступ 

«Бойова готовність» 95% 95% 93% 79% 

Передстартова 

лихоманка 

73% 80% 40% 40% 

Передстартова апатія 73% 36% 9% 31% 

З результатів можна зробити наступний висновок – на 

успішний виступ спортсменів впливають наступні 

психологічні категорії: 
 Почуття обов’язку (високий бал за шкалою 

«Повинен»); 

 Мотивація / рівень домагань (високий бал за шкалою 
«Хочу»); 

 Вольові якості / «Я-концепція» (високий бал за 

шкалою «Можу»), виступає як підсумковий рівень 

реалізації вищезазначених категорій.  

Д.Н. Узнадзе відмічає вищеперераховані якості як одну 

із важливіших характеристик особистості в своїй теорії 

установки [6;7]. Установка вважається основним 

регулятивним механізмом поведінки людини, визначаючи її 

направленість та виборчу активність. 

Дослідженнями О.С. Егорова також було встановлено, 

що успішність та не успішність виступу спортсмена, 

впливає на виникнення або «апатії», або «бойової 

готовності» [1;3]. 

Виділяють три види станів супроводжуючих спортивну 

діяльність спортсменів: «Бойова готовність», «Передстартова 

лихоманка» та «Передстартова апатія» [4;5]. 

Стан «бойової готовності» (наснаги): 

1. Позитивний вплив: оптимальний рівень збудження, 

впевненість в успіху, загостреність сприйняття, 

особливо спеціалізоване («відчуття води», «відчуття 

льоду», «відчуття м’яча»), сконцентрованість на 

майбутній діяльності, висока швидкість мислення, 

висока завадостійкість до несприятливих факторів; 

2. Негативний вплив: наряду з посиленням процесу 

збудження може спостерігатись зниження довільного 

контролю над діями та збільшення інертності 

збуджуючого процесу, що можна пов’язати з 

виникненням у спортсмена сильної робочої домінанти.  

«Передстартова лихоманка»: 

1. Негативний вплив: з’являється при великому 

бажанні досягнути успіху, супроводжується сильним 

емоційним збудженням, в емоціональній сфері 

спостерігається нестійкість переживань, погіршується 

пам'ять, увага розсіяна, сприйняття і уявлення уривчасті, 

знижується гнучкість та логічність мислення, порушений 

сон, руки та ноги тремтять, на дотик холодні,риси 

обличчя загострюються, на щоках з’являється 

лихоманний п’ятнистий рум’янець, спортсмен проявляє 

метушливість, квапливість, неадекватно реагує на 

звичайні подразники, погіршується здатність до 

розслаблення, порушується координація рухів.  

«Передстартова апатія»: 
1. Негативний вплив: супроводжується тривалим 

емоційним збудженням спортсмена і переходить в 

гальмування, загальна в’ялість, сонливість, зниженням 

швидкості рухів і погіршенням координації, послабленням 

уваги і процесів сприйняття, ослабенням вольових процесів, 

невпевненістю в своїх силах, страхом перед суперником, 

маленькою завадостійкістю, послабленням уваги, 

притупленням гостроти сприйняття, зниження пам’яті, 

пониження координації звичних дій, нездатність «зібратися» 

до моменту старту, зниження та нерівномірність пульсу.  

Ті чи інші стани спортсмена визначаються факторами 

серед яких основними, впливаючими на виразність 

передстартового хвилювання являються [2;3]: 
1. Значимість змагань; ця значимість завжди особистісна і 

не завжди співпадає з рангом змагань, наприклад, першість 

інституту для спортсмена більш значима, ніж участь у 

змаганнях міського чи обласного рівня, в яких у спортсмена 

не буде ніяких шансів на перемогу. 

2. Наявність сильних конкурентів. 

3. Умови змагання (урочистість відкриття, затяжка 

старту через погані погодні умови). 

4. Поведінка оточуючих спортсмена людей, особливо 

поведінка тренера,що заважає спортсмену зосередитися 

своїми «накачками». 

5. Індивідуальні особливості спортсмена (властивості 

нервової системи та темпераменту, емоціональне 

напруження легше виникає у спортсмена зі слабкою 

нервовою системою, емоційно збудливих, маючих високий 

нейротизм. 

6. Характер і особливості взаємовідносин в колективі, 

тобто психологічний клімат. 

7. Присутність на змаганнях значимих для спортсмена 

людей (рідних, друзів, тренерів збірних команд). 

8. Ступінь оволодіння методами саморегуляції. 

У спортсменів, що мають великий досвід занять 

спортом, формується система умовно-рефлекторних 

зв’язків, яка при згадуванні про майбутні змагання, у 

звичних для них умовах активується мимоволі, 

підготовлюючи організм до майбутньої діяльності. 
Фактори, що впливають на виразність передстартового 

емоційного збудження (вказані Е.П. Ільїним) [1;3]: 

1. Рівень домагань спортсмена – якщо рівень 

домагань високий, то передстартове хвилювання буде 

виражене сильніше. Важливо щоб рівень домагань був 

адекватним наявним можливостям, тобто не 

перевищував їх, але й не був би нижче, що 

спостерігається у осіб з емоціональною нестійкістю. 

2. Обстановка змагань – урочистість і святковість 

змагань, присутність багато чисельних глядачів 

посилюють передстартове хвилювання спортсмена, 

викликають бадьорість, натхнення. 

3. Наявність сильних конкурентів – сильні суперники 

ожорсточують спортивну боротьбу, зменшують 

впевненість спортсмена в успіху, а це викликає додаткове 

хвилювання. Проте, якщо розрив в рівні майстерності між 

спортсменом та іншими учасниками змагань великий, то в 
нього буде менше передстартове емоціональне збудження. 

4. Індивідуальні чи командні змагання – передстартове 

хвилювання у багатьох спортсменів більш виразне, якщо 

спортсмен виступає за команду. 

5. Вид спорту – передстартовий зсув у представників 

різних видів спорту не однакові. У видах спорту, які 

потребують від спортсмена гарної концентрації і 
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моментального напруження (наприклад, постріл з лука), 

показники концентрації уваги значно вищі, ніж перед 

плаванням чи гонками на лижах. 

6. Досвід спортсмена – зумовлює особливості перед-

стартового хвилювання. У більшої частини спортсменів 

передстартове хвилювання зменшувалось в ході спортивної 

кар’єри і тільки у незначної частини збільшувалось. 

7. Вікові особливості – у юних спортсменів (14-18 

років) передстартове підвищення пульсу, артеріального 

тиску і м’язової сили виражено більше, ніж у дорослих. 

8. Індивідуальні особливості спортсмена – емоційно 

збудливі спортсмени демонструють більше передстартове 

емоційне збудження, ніж емоційно не збудливі. Оскільки 

емоційна збудливість у жінок вища, ніж у чоловіків, є 

підстави очікувати, що передстартове емоційне збудження 

спортсменок буде вище, ніж у спортсменів. 

9. Час виникнення передстартового збудження – 

залежить від багатьох факторів: специфіки діяльності, 

мотивації, стажу в даному виді діяльності, статі и навіть від 

розвитку інтелекту. Виражене передстартове збудження у 

кваліфікованих спортсменів точніше приурочене до 

початку роботи, ніж у новачків. 

На другому етапі нашого дослідження ми розділили 

респондентів на 3 групи:  

До 1-ї групи ми віднесли спортсменів, що мають 

спортивну кваліфікацію КМС України та досвід змагань не 

більше 4-х років з максимальною успішністю на 

чемпіонатах міста та області, першості СДЮШОР, 

Всеукраїнських турнірах тощо (7 чол.); 

До 2-ї групи увійшли спортсмени, що мають спортивну 

кваліфікацію МС України та досвід змагань більше 4-х років 

з максимальною успішністю на чемпіонатах міста та 

області, чемпіонатах та кубках України, кадетських та 

юніорських першостях Європи, міжнародних турнірах, 

кандидати до збірної України (8 чол.); 

До 3-ї групи увійшли спортсмени, що мають спортивну 

кваліфікацію МС України та МСМК України з досвідом 

змагань більше 8-х років з максимальною успішністю на 

чемпіонатах та кубках України, дорослих першостях 

Європи та Світу, міжнародних турнірах, основний склад 

збірної України та резерв (7 чол.); 

Задля виявлення детермінант між стрес-факторами 

змагальної діяльності та спортивною кваліфікацією й 

спортивним досвідом спортсменів-лучників нами був 

використаний опитувальник Р.Фрестера «Стрес-симптом-

тест». Усі стрес-фактори (у опитувальнику їх 21-н) було 

розділено на 2-і основні групи: стрес-фактори, що 

зумовлюються зовнішніми умовами та стрес-фактори, що 

зумовлюються внутрішніми умовами. Дані з опитувальника 

наведені нижче у таблицях 2 та 3. 

З отриманих даних можна зробити висновок, що 1-ша 

група більш схильні до впливу зовнішніх факторів ніж 

інші. Як ми бачимо в першій групі переважають такі стрес-

фактори як конфлікт з тренером і товаришами по команді 

або в родині, положення фаворита перед змаганнями, 

завищені вимоги тренера і невдача на старті. У той же час 

ми можемо помітити, що спортсмени професіонали в 

основному не звертають уваги на зовнішні фактори через 

адаптації до них. 

Але протилежні значення ми бачимо в таблиці 3. 

Професійні спортсмени піддаються впливу внутрішніх 

факторів сильніше ніж інші групи. Середня група, як і слід 

було очікувати, перебуває між іншими. 

Висновки. Отже, в результаті проведеного дослідження 

на кшталт особливостей передстартових психічних станів у 

спортсменів-лучників можна зробити наступні висновки: 

 По-перше, на успішний виступ спортсменів 

впливають наступні психологічні категорії: почуття 

обов’язку, мотивація / рівень домагань, вольові якості / «Я-

концепція». Вищеперераховані категорії детермінуються 

психологічними установками спортсменів. Установка 

вважається основним регулятивним механізмом поведінки 

людини, визначаючи її направленість та виборчу активність. 

Таблиця 2. 

Стрес-фактори, що зумовлюються зовнішніми умовами 

№ Стрес-фактор 
Середній бал (M±m) 

1-а група 2-а група 3-я група 

1 Конфлікт з тренером, товаришами по команді або в сім'ї 7 4 4 

2 Необ'єктивне суддівство 5 2 2 

3 Відстрочка старту, початку змагань 6 3 4 

4 Положення фаворита перед змаганнями 7 5 3 

5 Закиди тренера, товаришів під час виступу 6 4 5 

6 Погане матеріальне оснащення змагань 4 3 2 

7 Значно перевага суперника 3 3 5 

8 Несподівано високі результати суперника 3 3 5 

9 Незнайомий суперник, відсутність відомостей про нього 3 2 1 

10 Завищені вимоги тренера 7 4 2 

11 Тривалий переїзд до місця змагання 4 3 4 

12 Зорові, акустичні і тактильні подразники 4 3 3 

13 Попередні поразки від майбутнього супротивника 5 6 5 

14 Негативні реакції глядачів 4 2 2 

15 Невдача на старті 7 5 4 

16 Попередні погані тренування і низькі змагальні результати 8 6 7 

Всього 80 57 50 
 

 По-друге, виявлено, що різні стрес-фактори по 

різному впливають на групи спортсменів. Професіонали 

адаптувалися до умов своєї діяльності і менш схильні до 

впливу зовнішніх факторів, в той час як для спортсменів 

середньої кваліфікації ці фактори мають більший вплив, в 

міру відсутності потрібного досвіду. 
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Таблиця 3. 

Стрес-фактори, що зумовлюються внутрішніми умовами 

№ Стрес-фактор 
Середній бал (M±m) 

1-а група 1-а група 1-а група 

1 Погане самопочуття щодо фізичного стану 7 6 4 

2 Надмірна напруженість на старті 6 5 6 

3 Підвищене хвилювання, поганий сон за день або кілька днів до змагання 4 5 6 

4 Попередня невдача на змаганні 3 4 6 

5 Постійно переслідує думка про необхідність успішно виконати поставлені завдання 4 5 6 

Всього 24 25 28 
 

Але ситуація зворотна по відношенню до внутрішніх 

чинників. Це показує, що професійні спортсмени так само 

відчувають вплив певних стрес-факторів під час змагальної 

діяльності. 

Для успішного виступу на змаганнях спортсмени 

повинні проходити спеціалізовану психологічну підготовку 

спрямовану на допомогу в адаптації до нових умов в 

тренувально-змагальній діяльності. 

 По-третє, невдалий виступ на змаганні може стати 

потужним стресогенним фактором і викликати навіть у 

талановитого спортсмена в майбутньому виникнення 

небажаних фізіологічних реакцій і невротичних розладів, в 

яких переважають: емоційна напруженість, психомоторні і 

психовегетативні прояви. Це сприяє нестабільності в своїх 

виступах. 

Найбільш типовими проявами невротичних розладів на 

різних етапах розвитку ситуації є гострі реакції на стрес і 

адаптаційні реакції. Їхня вага залежить від багатьох 

факторів: віку, статі, рівня вихідної соціальної адаптації, 

індивідуально-типологічних особливостей. 

Уміння контролювати рівень тривожності – важливий 

психологічний навик, який визначає успішний виступ в 

спорті. Таким чином, як у стрільбі із лука, так й у сучасному 

спорті вищих досягнень в цілому психологічний супровід 

спортивної кар'єри набуває особливої актуальності. 
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FEATURES PRE-START MENTAL STATES IN ATHLETES ARCHERS 

In their article, the authors analyzed the main existing conceptual approaches to determining the concepts of premature 

mental states in sports. The authors also found that the success and failure of the performance of the athlete, affects the 

emergence of either "apathy" or "combat readiness". The authors in their article found that the following performances of the 

athletes-archers are influenced by the following psychological categories: sense of duty, motivation / level of aspirations, 

volitional qualities / "I-concept". Studies have shown that various stress factors affect the athlete's groups in different ways, 

and that an unsuccessful performance on the competition can become a powerful stressor factor and even cause a gifted 

athlete in the future to develop unwanted physiological reactions and neurotic disorders. 

Key words. Pre-start mental conditions, stress-factors, psychological settings, athletes-archers. 
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