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“Ethnolinguistics in the circle of the humanities” and her experience in the special seminar “The 
modern problems of the ethnolinguistics”. The ethnolinguistic approach proposed in the article is 
described consistently and includes the following educational and methodological actions: the 
study of the word meaning (etymology and interpretation using different lexicographical 
sources); the study of the word functioning in the folklore text (mainly in proverbs and sayings); 
the observations of everyday practice: ritualized actions, habits, customs, holidays and rites; the  
study of the word syntagmatic connections (the lexeme combinability in the selected sources and 
the results of the associative experiment). Such a strategy of training activities, in the author’s 
opinion, will give the student a comprehensive understandingof of the chosen word meaning. The 
work with the etymological dictionaries allows  learning about the original structure of the word 
and its semantic connections. When the students reconstruct the original meaning of the word, 
connects it with related words and concepts, they learn to understand the logic and the 
worldview of his ancestors. The comparisons of definitions from  different lexicographic sources 
are necessary in order to find the core of the lexeme meaning. The analysis of folklore texts 
makes it possible to see how the folklore picture of the world reflects the system of people’s ideas 
about themselves and the world. The observations of everyday practice allows  finding out the 
echoes of the past in the usual actions of the people. The five-volume dictionary “The Slavic 
Antiquities: the Ethnolinguistic Dictionary” helps to see the traditional  in the usual. Studying the 
combinability of the lexeme, students discover the important property of the word: in the text the 
word has some syntagmatic relations, which add it new connotations and semantic content.  

The associative experiment allows finding the word meanings that some social group 
give to it. The results of the associative experiment show the modern connotations either fall 
in with the traditional views or differ from them. 

The main goal for the students when they analyze any lexeme is to see the national 
specifics of the word, the range of its meanings and  texts where this word can be used. This 
approach allows extending the verbal-associative connections, which cannot but affect the 
development of the language personality. 

Key words: ethnolinguistics, linguistic personality, verbal-semantic level, world view, 
mentality, seminars, training. 
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РОЛЬ ПСИХІЧНОГО СТАНУ В ДІаЛЬНОСТІ ЛЯДИНИ 

 
У статті проаналізовано роль психічного стану в діѐльності лядини. 

Контроль і керуваннѐ психічним станом лядини ѐк суб’юкта діѐльності – необхідна 
умова длѐ вирішеннѐ практичних завдань підвищеннѐ ефективності діѐльності. 
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Саме потреби практики й зумовили те, що проблема психічних станів 
найбільший розвиток отримала у прикладних дослідженнѐх. 

Метоя статті ю визначеннѐ ролі психічного стану спортсменів, ѐкі можна 
використовувати длѐ оцінки успішності їх тренувальної діѐльності. 

Методи дослідженнѐ: теоретичний аналіз і узагальненнѐ науково-методичної 
літератури.  

Результати дослідженнѐ. Здійснено теоретичний аналіз проблеми взаюмозв’ѐзку 
результативності спортивної діѐльності і психічного стану спортсменів. Практичне 
значеннѐ отриманих результатів полѐгаю в тому, що розроблено способи оцінки 
відповідності психічного стану.Висновки та перспективи подальших розвідок. Досі не 
виѐвлені конкретні ознаки психічних станів, що маять позитивний або негативний 
вплив на успішність рухових спортивних дій. 

Ключові слова: спортивна діѐльність, психічний стан, спортсмен, 
особистість, тренувальна діѐльність, дослідженнѐ. 

 
Постановка проблеми. Головним завданнѐм професійної підгоуовки в 

будь-ѐкому виді діѐльносуі лядини, і в споруі в уому числі, ю формуваннѐ в неї 
психічного суану гоуовносуі до засвоюннѐ знань, умінь уа навичок. Особливо 
це ю значущим у напружених видах діѐльносуі *1+. Суууювим ю уе, що 
успішнісуь лядини в уаких видах діѐльносуі можлива лиш при досѐгненні 
суб’юкуом опуимального рівнѐ професійно важливих психічних суанів. 
Причому ці суани повинні переживауисѐ лядиноя і бууи усвідомленими й 
оціненими нея ѐк акууальні (або необхідні) у даний період часу *5]. 

Більш уого, ѐк у професійній діѐльносуі фахівців, уак і у споруивній 
діѐльносуі найменш вивченим залишаюуьсѐ пиуаннѐ про уе, а ѐкий же 
позиуивний резульуау впливу психічного суану суб’юкуа ѐк чинника його 
психологічної сфери? Длѐ відповіді на це пиуаннѐ необхідно 
реуроспекуивно розглѐнууи виникненнѐ вченнѐ про психічні суани лядини 
й усвідомленнѐ їх ролі в її діѐльносуі. 

Виѐвлѐюуьсѐ, чим більш значуща длѐ лядини в біологічному або 
соціальному плані діѐльнісуь, уим більше проѐвлѐюуьсѐ роль її психічного 
суану. Так, ще в 60-уі роки минулого суоріччѐ була показана роль 
психічного суану лядини уа її вплив на діѐльнісуь *3; 11+. Саме уому з 
меуоя підвищеннѐ надійносуі уа ефекуивносуі значущої длѐ лядини 
діѐльносуі необхідно дбауи про опуимізація її передробочого і робочого 
суану *1; 3; 7+. Ось чому вирішеннѐ проблеми психічних суанів, ѐкі 
попереджаяуь діѐльнісуь уа супроводжуяуь її, маю велике пракуичне 
значеннѐ у психології і пракуиці споруу *3; 13]. 

Конуроль і керуваннѐ психічним суаном лядини ѐк суб’юкуа 
діѐльносуі – необхідна умова длѐ вирішеннѐ пракуичних завдань 
підвищеннѐ ефекуивносуі діѐльносуі. 

Саме поуреби пpaкуики зумовили уе, що проблема психічних суанів 
найбільший розвиуок оуримала у прикладних дослідженнѐх. 
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Відповідно до діалекуико-мауеріалісуичного розуміннѐ деуермінізму 
у психології, зовнішні впливи викликаяуь уой чи інший психологічний 
ефеку не прѐмо і безпосередньо, а за посередницувом внуурішніх умов. 
Найважливішим компоненуом цих внуурішніх умов ю психічний суан 
суб’юкуа, що харакуеризую його в даний відрізок часу й накладаю певний 
відбиуок на проуіканнѐ психічних процесів *13]. 

Розпочинаячи з 60-х років минулого суоріччѐ, у різних прикладних 
дослідженнѐх із психології суала вирішувауисѐ проблема психічних суанів. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз психічного суану з 
фізіологічної уочки зору переконую, що це процес, ѐкий проуікаю на 
певному рівні збудженнѐ чи гальмуваннѐ, або це мозаїка – у межах одніюї 
будь-ѐкої аналізауорної сисуеми, або кори головного мозку в цілому 
(розлиуе гальмуваннѐ – сон, розлиуе збудженнѐ – неспаннѐ). Фізіологічноя 
основоя психічних суанів ю функціональні рівні (фазові суани) кори великих 
півкуль головного мозку. За харакуером виникненнѐ психічні суани можууь 
бууи умовно рефлекуорними й безумовно рефлекуорними. Вони 
формуяуьсѐ в певних обсуавинах (під діюя подразників середовища) або 
під впливом внуурішніх суанів організму *3; 11]. 

Фізіологічні механізми психічних суанів адеквауно поѐсняю вченнѐ 
О. О. Ухуомського про домінануу *15]. Домінануа «уримаю» процес на 
певному рівні, регуляю енергія, що йде від подразнень. Наприклад, увагу 
ѐк психічний суан О. О. Ухуомський поѐснявав діюя домінануи. При увазі 
маяуь місце ѐсне сприйнѐууѐ, продукуивне мисленнѐ і продукуивна 
діѐльнісуь. Виникаячи на основі минулих впливів, відображених у мозку, 
домінануи регуляяуь поведінку лядини в сьогоденні. Домінануа – це 
уимчасовий механізм діѐльносуі мозку, вона залишаю слід і може бууи 
знову відуворена під впливом адеквауного подразника. 

Уѐва про нервовий механізм передробочих суанів сформульована 
М. І. Виноградовим *15+ у уерміні «попереджувальна іннерваціѐ», уобуо 
іннерваціѐ м’ѐзової діѐльносуі, що відображаю харакуерні особливосуі 
майбууньої факуичної робоуи й випереджаю її. Оскільки попереджувальна 
іннерваціѐ ю фізіологічним вираженнѐм гоуовносуі до дії, вона ближче 
всього відповідаю уѐвлення О. О. Ухуомського про «операуивний спокій» – 
домінануній усуановці організму, що виникаю з приводу зовнішнього 
роздраууваннѐ в порѐдку підгоуовки до майбууньої робоуи. 

Термін О. О. Ухуомського «операуивний спокій» близький, з одного 
боку, до уермінів «випереджаяче відображеннѐ» і «акцепуор дії» 
П. К. Анохіна *15+ і, з іншого боку, до понѐууѐ «усуановка» Д. Н. Уз-
надзе [14+.У всіх випадках мова йде про певний нахил організму до май-
бууньої конкреуної діѐльносуі, про гоуовнісуь лядини діѐуи певним чином. 

Одним із найбільш розроблених напрѐмів у загальній психології, 
пов’ѐзаних із вченнѐм про переддіѐльнісні психічні суани лядини, ю уеоріѐ 
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усуановки Д. Н. Узнадзе. Визначаячи понѐууѐ усуановки, Д. Н. Узнадзе пише: 
«У разі наѐвносуі поуреби й сиууації її задоволеннѐ в суб’юкуа виникаю 
специфічний суан, ѐкий можна охаракуеризувауи ѐк спрѐмованісуь, ѐк 
гоуовнісуь його до здійсненнѐ акуу, що може задовольниуи ця поуребу» 
(за Д. Н. Узнадзе) *14]. Оуже, усуановка – це суан гоуовносуі певним чином 
задовольниуи дану поуребу. Спеціальні досліди дозволили Д. Н. Узнадзе 
зробиуи висновок, що усуановка ѐк гоуовнісуь, спрѐмована до певної 
акуивносуі, ю особливісуя діѐльносуі «цілісної особисуосуі». Усуановка, на 
думку Д. Н. Узнадзе, харакуеризую суан особисуосуі, ѐкий неможливо вивесуи 
з «особисуих» понѐуь про психічні процеси, а уакож з особисуих 
харакуерисуик діѐльносуі периферичних часуин окремих аналізауорів. 
Грунууячись на концепції про уе, що необхідними умовами проѐву усуановки 
ю поуреби лядини і виникла сиууаціѐ. Д. Н. Узнадзе визначив усуановку ѐк 
гоуовнісуь до певної акуивносуі, ѐка залежиуь від наѐвносуі поуреби й 
об’юкуивної сиууаціїї задоволеннѐ. F. H. Allport писав, що усуановка – це 
суадіѐ, ѐка зароджую будь-ѐкий поведінковий аку *1]. 

Усуановка гоуую уа регуляю поведінку, акуивізую одні дії й гальмую 
інші. Усуановка регуляю і сприйнѐууѐ, і дія. Оуже, усуановка суаю основоя 
гоуовносуі до діѐльносуі у відповідних умовах і в певному напрѐмі. 

Викорисуовуячи принципи сисуемного підходу до опису психічних 
суанів лядини, В. А. Ганзен і В. І. Юрченко відзначаяуь, що психічний суан – 
складне, цілісне, поліфункціональне й полісурукууроване ѐвище. Ними 
виділена іюрархічна підсурукуура, ууворена харакуерисуиками кожного з 
чоуирьох основних рівнів організації суану: фізіологічного, 
психофізіологічного, психологічного уа соціально-психологічного *3]. 

Фізіологічний рівень – нейрофізіологічні харакуерисуики, 
морфологічні і біохімічні зміни, зрушеннѐ фізіологічних функцій. 
Психофізіологічний рівень – вегеуауивні реакції, зміни психомоуорики, 
сенсорики. Психологічний рівень – зміна психічних функцій і насуроїв. 
Соціально-психологічний рівень – поведінка, діѐльнісуь і відносини. 

Визначеннѐ іюрархічної підсурукуури психічного суану 
предсуавлѐюуьсѐ нам важливим не уільки в уеореуичному плані, але і в 
меуодологічному, оскільки підкресляю необхіднісуь різнобічного 
комплексного підходу до дослідженнѐ цього ѐвища. 

Меуоя суаууі ю визначеннѐ ролі психічних суанів спорусменів, ѐкі 
можна викорисуовувауи длѐ оцінки успішносуі їх уренувальної діѐльносуі. 

Методи дослідженнѐ: уеореуичний аналіз і узагальненнѐ науково-
меуодичної ліуерауури.  

Виклад основного матеріалу. Психічні суани дуже різні й уому 
класифікувауи їх надзвичайно складно. Перша спроба загальної класифікації 
психічних суанів пpeдсуавлена в Н. Д. Левіуова. Перш за все, за аналогіюя з 
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поділом психічних процесів, він розрізнѐю суани залежно від уого, ѐкі психічні 
функції переважаяуь: пізнавальні, вольові або емоційні *8]. 

До першої групи належауь суани цікавосуі, допиуливосуі, 
зацікавленосуі, здивуваннѐ, подиву, здивованосуі, неуважносуі, нудьги, 
сумнівів, мрійливосуі. 

До другої – суани вольової акуивносуі або, навпаки, пасивносуі, 
рішучосуі – нерішучосуі, упевненосуі – невпевненосуі, суриманосуі – 
несуриманосуі. Сяди ж Н. Д. Левіуов відносиуь і суан бороуьби моуивів, 
ѐкий він називаю уиповим складним психічним суаном. 

До уреуьої групи належауь насурої, поуѐги, присурасуі. Крім цього 
поділу, Н. Д. Левіуов пропоную класифікувауи психічні суани за низкоя 
інших ознак: 

1) особисуісні й сиууауивні: у перших здебільшого виражаяуьсѐ 
індивідуальні особливосуі лядини, у других – визначальними ю 
особливосуі сиууації; 

2) суани глибокі і поверхневі, залежно від інуенсивносуі їх впливу на 
переживаннѐ й поведінку лядини; 

3) позиуивні уа негауивні суани: у першому випадку – що підвищуяуь 
жиууюву акуивнісуь, в другому що понижуяуь жиууюдіѐльнісуь; 

4) за уривалісуя – суани уривалі й короукочасні, від низки днів до 
декількох хвилин; 

5) суани більш і менш усвідомлені. 
А. Д. Ганяшкін справедливо зазначаю, що у класифікаціѐх 

Н. Д. Левіуова не знайдено місцѐ психічним суанам лядини, ѐкі 
відображаяуь її гоуовнісуь до пракуичної діѐльносуі, хоча сам Н. Д. Левіуов 
в низці робіу розглѐдаю ці суани *3; 5; 8]. 

Вельми цікавоя ю класифікаціѐ психічних суанів Ю. Є. Сосновікової. 
У ѐкосуі основи виділеннѐ принципів класифікації психічних суанів 
запропоновані принципи часу, просуору, сурукуури і функції ѐк найбільш 
значимі при вивченні сууносуі ѐвищ *12]. 

Психічні суани лядини можууь бууи класифіковані за віковим 
принципом, що харакуеризую їх провідну діѐльнісуь, за видами праці, у 
ѐких ці суани виникаяуь, за принципом значущосуі й найбільшої виразносуі 
в них ісуоуних особисуісних власуивосуей лядини. Психічні суани 
розрізнѐяуьсѐ за суупенем їх напруженосуі, за силоя, за причинами, що їх 
викликаяуь. Будь-ѐка ознака психічного суану може бууи покладена в 
основу уіюї чи іншої їх класифікації. Все залежиуь від уого, ѐкі завданнѐ 
суавиуь перед собоя дослідник. Нас цікавиуь, у першу чергу, вплив суану 
на ефекуивнісуь споруивної діѐльносуі. 

Між діѐльнісуя і суаном існую діалекуичний зв’ѐзок: умови і значимісуь 
діѐльносуі деуермінуяуь особливосуі суану, ѐкі, у своя чергу, впливаяуь на 
успішнісуь діѐльносуі. Тому проблема взаюмозв’ѐзку діѐльносуі уа суану 
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займаю провідне місце в робоуах ѐк загально-психологічного плану *1; 5; 13], 
уак і в психологічних дослідженнѐх прикладного, оріюнуованого на поуреби 
військової, урудової або споруивної діѐльносуі, харакуеру *3+. Особливо 
споруивна діѐльнісуь пред’ѐвлѐю об’юкуивні вимоги до нервових навануажень, 
швидкосуі реакції, підуриманнѐ високого рівнѐ уваги, психологічної суійкосуі 
спорусменів *4]. Це одна сисуема вимог. Інша обумовлена 
психофізіологічними, психічними й особисуісними суанами спорусменів на 
даний момену (наприклад, післѐ змагань – суан суомленнѐ, навіуь уравма, 
або суан акуивносуі, підвищеного насуроя). Регуляваннѐ діѐльносуі суб’юкуом 
і полѐгаю в погодженні вимог обох сисуем (К. А. Абульxaнова-Славська) *2]. 
Це узгодженнѐ призводиуь до підвищеннѐ резульуауивносуі, а необхіднісуь у 
ньому виникаю уому, що, наприклад, хоча в основі ґенези зрушень у 
психічному суані спорусмена перед змаганнѐми лежауь присуосувальні 
реакції організму до виконуваних ним вправ, але самі ці зрушеннѐ не завжди 
буваяуь сприѐуливими. Іншими словами – передробочий психічний суан 
може бууи опуимaльним, уобуо уаким, ѐкий максимально сприѐю досѐгнення 
успіху у змаганнѐх, але може бууи й іншим, неадеквауним умовам уа 
вимогам, що пред’ѐвлѐяуьсѐ до нього (наприклад, діѐ на нього незвичних 
клімауичних умов) *6+. Дослідженнѐ зв’ѐзку психічного суану уа ефeкуивносуі 
діѐльносуі було виконано Є. П. Ільїним ще в його докуорській дисеруації 
«Опуимальні харакуерисуики працездауносуі лядини» *5]. 

У цьому дослідженні Є. П. Ільїн доводиуь, що психічний суан лядини 
ю харакуерисуикоя її внуурішніх можливосуей успішно вирішувауи 
посуавлені перед нея завданнѐ, а опуимальний суан – ѐк максимум 
працездауносуі при звичайних умовах регулѐції (без засуосуваннѐ 
суимулѐуорів). Суосовно рухової сисуеми він називаю уакі ознаки 
опуимального суану: 

1) максимум функції; 
2) велика уривалісуь робоуи (виуривалісуь) на максимальному рівні 

функції; 
3) найменше коливаннѐ максимуму функції, уобуо найбільша 

суабільнісуь проѐви функції; 
4) інерційнісуь (суійкісуь) опуимального суану; 
5) найбільша рухливісуь, уобуо швидкісуь, із ѐкоя уа чи інша функціѐ 

переходиуь від спокоя до максимуму і назад; 
6) адеквауна реакціѐ сисуеми на подразник; 
7) злагодженісуь усіх сисуем, складових робочої сисуеми, риумічнісуь 

і синхроннісуь у робоуі окремих ланок і функціональних одиниць; 
8) енергеуичний опуимум; 
9) емоційний опуимум. 
Таке перерахуваннѐ ознак опуимального суану рухової сисуеми 

обґрунуовуюуьсѐ експерименуальними дослідженнѐми Є. П. Ільїна. Однак 
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наведене ним розуміннѐ опуимального суану ширше, ніж опуимальний 
психічний суан. Більшісуь із названих Є. П. Ільїним ознак пов’ѐзані з 
факуорами, що відносѐуьсѐ більшоя міроя до компеуенції фізіології, 
біохімії, біоенергеуики, ніж до психології. 

Значна кількісуь досліджень психічних суанів була здійснена у зв’ѐзку 
з діѐльнісуя в ексуремальних умовах, що вимагаяуь від лядини проѐву 
високої надійносуі *1; 4; 11+. Нам здаюуьсѐ цікавим виділеннѐ 
В. І. Медведювим двох форм психологічного реагуваннѐ лядини в 
ексуремальних умовах: суан адеквауної мобілізації (повна відповіднісуь 
суупенѐ мобілізації й напруги функцій вимогам, що висуваяуьсѐ даними 
умовами) і суан динамічної неузгодженосуі (відповідь неадеквауна умовам 
або уака, ѐка перевищую фізіологічні можливосуі лядини) *9]. Низку уаких 
досліджень проведено в руслі уеорії суресу Г. Селью *11; 13; 14]. 

Ці дослідженнѐ маяуь, поза всѐким сумнівом, велику ціннісуь, але не 
можна не погодиуисѐ з думкоя про уе, що в уеорії суресу недосуауньо 
розроблені механізми вибору способу подоланнѐ суресової сиууації. 

Інші авуори, ѐкі займаяуьсѐ подібними проблемами, виділѐяуь різні 
види напруженосуі: операуивної уа емоційної, нервово-психічної 
(Т. А. Немчин) *10+. Деѐкими дослідниками відзначаюуьсѐ, що суан 
напруженосуі ускладняю цілеспрѐмовану діѐльнісуь і вимагаю мобілізації 
психічних уа фізіологічних резервів *3; 4]. 

У дослідженні Т. Григоровської було просуежено вплив урьох рівнів 
емоційного збудженнѐ (високого, середнього, низького) на резульуауивнісуь 
діѐльносуі, що вимагаю зосередженосуі, уваги *4]. При високому рівні 
збудженнѐ фокус уваги може бууи насуільки вузьким, що не буде охоплявауи 
всі умови розв’ѐзаннѐ задачі діѐльносуі. При низькому рівні збудженнѐ фокус 
уваги занадуо широкий. Опуимальна зосередженісуь спосуерігаласѐ при 
середньому рівні емоційного збудженнѐ. 

Досліджувалисѐ й інші види психічних суанів, що виникаяуь у 
процесі діѐльносуі. Є. П. Ільїним із співробіуниками вивчалисѐ суани 
моноуонії і психічного пересиченнѐ. Була виѐвлена спільнісуь механізмів 
розвиуку цих суанів *5; 6; 14].  

Висновки. Незважаячи на наѐвнісуь цих уа інших, не згаданих ууу 
досліджень, можна консуауувауи, що проблема психічних суанів, що 
виникаяуь у зв’ѐзку з діѐльнісуя і багауо в чому визначаяуь її успішнісуь, 
ще далека від її вирішеннѐ. 

Перспектива подальших наукових розвідок. Досі не виѐвлені 
конкреуні ознаки психічних суанів, що маяуь позиуивний або негауивний 
вплив на успішнісуь рухових споруивних дій, що обумовлені сурукууроя і 
спрѐмованісуя вправ, умовами їх виконаннѐ індивідуально кожним 
спорусменом уа змісуом задач кожного уренувального занѐууѐ. 
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РЕЗЯМЕ 
Титович Андрей, Востоцкаѐ Ирина. Роль психического сосуоѐниѐ в деѐуельносуи 

человека. 
В статье проанализирована роль психического состоѐниѐ в деѐтельности чело-

века. Контроль и руководство психическим состоѐнием человека как субъекта деѐтель-
ности – необходимое условие длѐ решениѐ практических заданий повышениѐ еффектив-
ности деѐтельсти. Именно потребности практики и обусловили то, что проблема 
психических состоѐний наибольшее розвитие получила в прикладних исследованиѐх. 

Цель статьи: определение роли психических состоѐний спортсменов, 
которые используятсѐ длѐ оценки успеваемости их тренировочной деѐтельности. 

Методы иследования: Теоретический анализ и обобщение научно-
методической летературы. 

Результаты иследования: осуществить теоретический аналіз проблемы 
взаимосвѐзи результативности спортивной деѐтельности и психоческого 
состоѐниѐ спортсменов. Практические значения полученых результатов 
заклячаетсѐ в том, что разработаны способы оценки соответствиѐ психического 
состоѐниѐ. Выводы и перспективы дальнейших исследований до сих пор не 
обнаружены конкретные признаки психических состоѐний, имеящих положительное 
или отрицательное влиѐние на успешность двигательных спортивних действий. 

Ключевые слова: спортивнаѐ деѐтельность, психическое состоѐние, 
спортсмен, личность, тренировочнаѐ деѐтельность, исследованиѐ.  

 

SUMMARY 
Tytovych Andrii, Vostotska Iryna. The role of the mental state in human activity. 
The article analyzes the role of the mental state in human activity. In the professional 

activity of specialists, as well as in sports activities, the least studied is the question concerning 
the positive result of the influence of the mental state of the subject as a factor in his 
psychological sphere. In order to answer this question it is necessary to retrospectively consider 
the emergence of the doctrine of the mental states of man and awareness of their role in its 
activities. Control and management of the mental state of a person as a subject of activity is a 
necessary condition for solving practical problems of improving the efficiency of activities. 

It is precisely the needs of pathology that led to the fact that the problem of mental 
states was the most developed in applied research. Mental states of man can be classified 
according to the age principle that characterizes their leading activity, by types of work in 
which these states arise, on the principle of significance and the greatest expressiveness in 
them of the essential personal properties of the man. Mental states differ in the degree of 
their tension, by force, for the reasons that cause them. Any sign of a mental state can be the 
basis of one or another of their classification. It all depends on what tasks the researcher sets 
himself, first of all we are influenced by the state in the efficiency of sports activities. 

The purpose of the article is to define the role of the mental state of athletes, which 
can be used to assess the success of their training activities. 

Methods of research: theoretical analysis and generalization of scientific-
methodological literature. 

Research results. To perform a theoretical analysis of the relationship between the 
effectiveness of sports activities and the mental state of athletes. The practical value of the 
results obtained is that methods for assessing the conformity of the mental state have been 
developed. Conclusions and perspectives of further exploration. So far, no specific signs of 
mental states have been identified that have a positive or negative impact on the success of 
motor sports activities. 

Key words: sports activity, psychic state, athlete’s personality, training activity, research.  




