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оцінки максимальних силових якостей при виконанні гребкових і зворотних рухів рук і ніг на етапах багаторічної підготовки 
спортсменів, за винятком тестів для м'язів ніг на етапі спортивного вдосконалення.  

Результати тестувань силових якостей плавців високого класу показали, що основним завданням силової 
підготовки є досягнення високих показників сили та потужності рухів при виконанні основних рухових дій, характерних для 
плавання: старту, повороту, роботи циклічного характеру, а саме, підвищення здатності плавців до реалізації набутого 
силового потенціалу у процесі плавання. 
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МОТИВАЦІЯ ДО ТРЕНУВАНЬ  СПОРТИВНИМИ ТАНЦЯМИ У СПОРТСМЕНІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
 

У даній статті представлені результати  оцінки мотивації та адаптації до занять спортивними танцями у 
спортсменів на етапі попередньої базової підготовки. Були використані класична методика «Анкета для оцінки 
мотивації» та проективна методика «Дерево». Результати дослідження дозволили виявити основні види мотивації 
спортсменів до занять спортивними танцями. Доведено, що у більшості спортсменів на етапі попередньої базової 
підготовки, має місце не адекватна мотивація до тренувально-змагальної діяльності. Показано, нормальна адаптація до 
тренувального процесу мала місце лише  25,00 % юних спортсменів. Бажання продемонструвати свої  таланти, розваги 
та комунікації з однолітками домінують над пізнавальною мотивацією та мотивацією до самовдосконалення. 
Результати проведеного дослідження показують важливість роботи над формуванням адекватної мотивації у юних 
спортсменів до занять спортивними танцями та спортом в цілому. 

Ключові слова: спортсмен, мотивація, спортивні танці, спорт, попередня базова підготовки, психологічна 
підготовка. 

 
Гант Елена Евгеньевна, Валюх Эдуард Владимирович. Мотивация к тренировкам спортивными 

танцами в спортсменов на этапе предварительной базовой подготовки. В данной статье представлены 
результаты оценки мотивации и адаптации к занятиям спортивными танцами у спортсменов на этапе 
предварительной базовой подготовки. Были использованы классическая методика «Анкета для оценки мотивации» и 
проективная методика «Дерево». Результаты исследования позволили выявить основные виды мотивации 
спортсменов к занятиям спортивными танцами. Доказано, что у большинстве спортсменов, на этапе 
предварительной базовой подготовки, имеет место не адекватна мотивация к тренировочно-соревновательной 
деятельности. Показано, что нормальная адаптация к тренировочному процессу имела место лишь у 25,00 % юных 
спортсменов. Желание продемонстрировать свои таланты, развлечения и коммуникации со сверстниками доминируют 
над познавательной мотивацией и мотивацией к самосовершенствованию. Результаты проведенного исследования 
показывают важность работы над формированием адекватной мотивации у юных спортсменов, к занятиям 
спортивными танцами и спортом в целом. 

Ключевые слова: спорт, спортсмен, спортивные танцы, мотивация, предварительная базовая подготовки, 
психологическая подготовка. 

 
Helen Gant, Eduard Valiuh. Motivation of sports dancers at sportships at the previous basel preparation stage. 

This article presents the results of assessing the motivation and adaptation to sports dancing athletes at the stage of preliminary 
basic training. The classical methodology "Questionnaire for estimating motivation" and the projective method "Tree" were used. The 
results of the study allowed to identify the main types of motivation of athletes to engage in sports dances. The results of the use of 
projective methods in diagnosing the motivational sphere of the personality of young athletes are presented.   It is proved that the 
majority of athletes at the stage of preliminary basic training do not have adequate motivation for training-competitive activities. It is 
shown that normal adaptation to the training process took place only 25,00% of young athletes. The desire to demonstrate their 
talents, entertainment and communication with peers prevails over cognitive motivation and motivation to self-improvement. It is 
proved that among athletes engaged in sports dances at the stage of preliminary basic training, there are children of "risk groups" 
whose personal qualities do not allow them to disclose their natural gift in sporting activities.  It is grounded that the motivational 
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sphere of personality of athletes with low self-esteem requires additional psycho-correctional interventions.The results of the 
research show the importance of working on the formation of adequate motivation for young athletes to take part in sports dancing 
and sports in general. The prospects of using projective methods of psychodiagnosis in psychological work with young athletes, in 
particular at athletes at the stage of preliminary basic training, are shown. 

Key words: athlete, motivation, sports dances, sport, preliminary basic training, psychological preparation. 
 
Постановка проблеми та її взаємозв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Останнім 

часом заняття спортивними танцями набувають великої популярності серед  дітей шкільного віку.  Батьків та їх дітей 
приваблюють красота та граціозність даного виду спорту, але за легкістю роботи спортивної бальної пари стоїть велика 
праця, виснажливі тренування. У бальному танці   важлива не лише технічна підготовка танцюристів, а й взаємодія між ними, 
взаєморозуміння і емоційний контакт [3, 6]. За успішними виступами спортивної бальної пари великі фізичні та психічні 
навантаження.  Дитина може володіти ідеальними фізичними здібностями, будовою тіла, властивостями нервової системи, 
вольовими якостями, але без достатньої мотивації вона не зможе показати всі ці «таланти» та стати чемпіоном [1, 2, 8, 22].  

Аналіз останніх джерел та публікацій. У спортивній діяльності виділяють одну з головних специфічних 
особливостей, яка включена в усі ланки цієї  багаторівневої системи - найвищий рівень мотивації. Так як мотивація, будучи 
стрижневою характеристикою особистості спортсмена і впливаючи на характер протікання практично всіх процесів 
спортивної діяльності, має прямий вплив на спортивний результат [14, 18, 24] . 

Центральним моментом спортивної діяльності є рівень мобілізації резервів, який проявляє спортсмен для 
досягнення максимального спортивного результату. Тут основною ланкою є мотиви і потреби спортсмена, так як відомо, що 
в основі усвідомленого цілеспрямованого поведінки лежить мотивація [11, 13, 21].  

Мотивація – спонукання до дії; психофізіологічний процес, який керує поведінкою людини, задає її спрямованість, 
організацію, активність та стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби [10, 13, 15, 20]. 

Відомо, що в дошкільному та молодшому шкільному віці у юних спортсменів ведучою виступає зовнішня мотивація. 
Зовнішня мотивація обумовлена особливостями віку, а саме  особливостями розвитку головного мозку дитини. Спортсмени  
дошкільного та молодшому шкільному віку готові старатися на тренуваннях за похвалу тренера або батьків, за дипломи, 
подарунки та інші «наглядні» атрибути, і це є для них віковою нормою [9, 16]. Формування вираженого і стійкого інтересу до 
занять спортом на перших етапах підготовки спортсменів є найважливішою складовою для структурування мотиваційного 
компонента в спорті вищих досягнень[19].   

А. В. Соболева, виходячи з результатів проведених досліджень, вважає, що спочатку заняття спортом 
здійснюються під впливом мотиву морального задоволення. Також він зазначає, що «виникає в результаті занять почуття 
морального задоволення, або просто задоволення, викликається не якимось одним фактором, наприклад досягненням 
якогось результату, а є складною композицією декількох складових» [11]. В пубертатному періоді, коли у підлітків розвинена 
функція рефлексії, тобто здатність оцінювати себе та свою діяльність без допомоги дорослих,  важно сформувати у 
спортсменів на етапі попередньої базової підготовки внутрішню мотивацію до спортивної діяльності.  

Формування  у юних спортсменів  здатності брати на себе відповідальність за процеси та результати в спортивній 
діяльності, може виступати запорукою  ефективної міжособистісної взаємодії у  спортивному танцювальному дуеті [4, 5, 7, 
23]. В даний час у психолого-педагогічній науці недостатньо алгоритмів розвитку гармонійних стосунків партнерів в 
спортивному танці, тому  важливим і своєчасним  бачиться вивчення  особливостей мотиваційної сфери юних спортсменів, 
як детермінант їх продуктивної міжособистісної  взаємодії в парі, що і обумовило актуальність нашої роботи. 

Дослідження проводилося згідно з тематичним планом науково-дослідної  роботи  Харківської державної академії 
фізичної культури  на 2016–2018 роки за темою  «Сучасні технології діагностики та засоби збереження психологічного 
здоров’я спортсменів».Мета дослідження – вивчити особливості мотивації до тренування, у спортсменів, які займаються   
спортивними танцями на етапі попередньої базової підготовки. Відповідно до поставленої мети вирішуються такі завдання. 

Методи дослідження. Для обґрунтування актуальності теми проводили теоретико-методологічний аналіз 
проблеми. Для вивчення особливостей мотиваційної сфери у спортсменів, які займаються   спортивними танцями на етапі 
попередньої базової підготовки,  використовували методику «Анкета для оцінки мотивації», Н. Лоскунової, модифіковану під 
спортивну діяльність [12]; та методику «Дерево», спрямовану на дослідження мотивації та адаптації [12]. 

Організація дослідження – було досліджено спортсменів  віком 10-12 років, у кількості 60 осіб, які займаються 
спортивними танцями, на етапі попередньої базової підготовки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Першим етапом нашого дослідження стало вивчення особливостей 
мотиваційної сфери у спортсменів, які займаються   спортивними танцями на етапі попередньої базової підготовки,  
використовували методику «Анкета для оцінки мотивації», Н.Лоскунової, модифіковану під спортивну діяльність. 

Результати методики «Анкета для оцінки мотивації», представлено в табл. 1 
Таблиця 1 

Розподіл спортсменів, які займаються   спортивними танцями на етапі попередньої базової підготовки, згідно рівням 
мотивації  

Рівні мотивації Хлопці (n=32) Дівчата (n=28) Всього (n=60) 
Абс.вел. % Абс.вел. % Абс.вел. % 

Перший  10 31,35 9 32,14 19 31,67 
Другий  6 18,75 5 17,86 11 18,33 
Третій  14 43,75 13 46,43 27 45,00 
Четвертій  2 6,25 1 3,57 3 5,00 
П’ятий  0 0 0 0 0 0 
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За результатами нашого дослідження,  перший рівень мотивації мають 19 (31,67 %) юних спортсменів, серед них 
10 (31,35 %) хлопців та  9 (32,14 %) дівчат. Юні спортсмени, які за результатами методики  «Анкета для оцінки мотивації» 
отримали перший рівень мотивації, мають виражений пізнавальний мотив до тренувально-змагальної діяльності, тобто в 
спорті вони задовольняють свої пізнавальні потреби. Такі спортсмени чітко дотримуються усіх вказівок тренера, сумлінні та 
відповідальні, засмучуються через невдачі у тому чи іншому завданні. У цих спортсменів палають очі, коли викладається 
нова інформація, та вони з задоволенням біжать на кожне тренування. Також висока зацікавленість тренувальним процесом 
викликає у таких спортсменів стан одержимості, коли ніякі труднощі не можуть збити їх з наміченої цілі, коли вони не 
помічають перепон, а націлені тільки на пошук ресурсів за для досягнення своєї спортивної мети. 

Як показано у табл. 1, 11 (18, 33 %) юних спортсменів, серед них 6 (18,75 %) хлопців та  5 (17,89 %) дівчат мають 
другий рівень мотивації, за результатами методики  «Анкета для оцінки мотивації». Юні спортсмени, з таким рівнем 
мотивації до спортивної діяльності, успішно можуть впоратися з поставленими завданнями,  вони сумлінно ставляться до 
занять, мають досить чіткі цілі, але вони виявляють меншу залежність від суворих вимог і норм. Подібний рівень мотивації є 
середньою нормою. Але слід пам’ятати, що такі спортсмени орієнтовані на оцінку з боку тренера, а не на власну, тому в 
тренувальному процесі вони являють зацікавленість та активність, тільки тоді, проколи їх старання може оцінити тренер. Без 
тренера вони можуть не дотримуватися спортивного режиму, та всю відповідальність за тренувальний процес перекладають 
знов на тренера. З одного боку вони гарно виконують інструкції, але в ситуаціях критичних, коли тренер не може порадити, 
такі спортсмени, часто, не здатні самостійно прийняти рішення. 

На третьому рівні мотивації юні спортсмени мають позитивне ставлення до тренувань, але на тренуваннях їх 
цікавить здебільшого не сам процес, а навколо спортивні моменти. Такі спортсмени досить добре почуваються на 
тренуваннях, але відвідують їх здебільшого заради спілкування с друзями та тренерами. Таким юнакам та дівчатам 
подобається почуватися спортсменами, мати гарні костюми, форму, взуття, бути учасниками змагань. Пізнавальні мотиви 
таких спортсменів сформовані меншою мірою, тому сам тренувально-змагальний процес їх цікавить недостатньо. Третій 
рівень мотивації мають 27 (45,00 %) юних спортсменів, серед них 14(43,75 %) хлопців та  13 (46,43 %) дівчат. Такі 
спортсмени входять до групи «ризику», потребують психокорекційної роботи для формування особистісних «чемпіонських» 
якостей, та  навіть при наявності таланту, вони не стають переможцями.  

Наступним, четвертим рівнем мотивації є низька мотивація до тренувань. Такий рівень мотивації спостерігається у 
3 (5,00 %) юних спортсменів, серед них 2 (6,25 %) хлопців та  1 (3,57 %) дівчат. Такі спортсмени відвідують тренування 
неохоче, мають нестабільну відвідуваність. На заняттях часто неуважні, займаються сторонніми справами, бешкетують, 
граються. Зазнають серйозних труднощів у тренувальному процесі. Нестійко адаптуються до тренувань та змагань. Таких 
спортсменів зазвичай приводять батьки всупереч інтересам дитини. Зазвичай, таким спортсменам, швидко набридає 
приурочення до дисципліни, та вони залишають спортивну діяльність.  

П’ятий рівень мотивації – негативне ставлення до тренувань. Цей контингент спортсменів зазнає серйозних 
труднощів у тренувальній діяльності: вони не здатні впоратися з тренувальними завданнями, мають проблеми у спілкуванні 
з партнерами, також у взаєминах з тренером. Вони досить часто сприймають групу, як вороже середовище, перебування в 
якому є для них нестерпним. Також учні можуть поводитися агресивно, відмовлятися від виконання завдань, дотримання 
певних норм и правил, дисципліни. Часто такі спортсмени страждають на нервово-психічні порушення. В нашій групі 
опитуваних спортсменів з даним рівнем мотивації не виявлено.  

Наступним етапом нашої роботи, стало дослідження мотиваційної сфери особистості спортсменів, які займаються   
спортивними танцями на етапі попередньої базової,  за допомогою   проективної методики «Дерево».  

Результати методики «Дерево»,  представлено в табл. 2 
За результатами нашого дослідження, 23 (38,33 %) спортсменів, які займаються   спортивними танцями на етапі 

попередньої базової підготовки, суб’єктивно знаходяться на позиції «Товариськість та дружня підтримка», серед них 12 
(37,50 %) хлопців та  11 (39,23 %) дівчат. В даній позиції юні спортсмени реалізують свою потребу пубертатного періоду, а 
саме мають референтну групу своїх однолітків, які їх підтримають. Це гарна позиція для загального соціально-
психологічного клімату спортивного колективу. В такому колективі юні спортсмени знають свою цінність, мають змогу вести 
комунікації та пізнавати світ та себе; в такому колективі юним спортсменам легко розкрити свої таланти. Хотілися б 
находитися на такій позиції, тобто вважають її ідеальною тільки 8 (13,33 %) юних спортсменів, серед них 7 (21,88 %) хлопців 
та  1 (3,57 %) дівчина.Як показано у табл.2, 6 (10,00 %) юних спортсменів, серед них 3 (6,25 %) хлопця та  3 (10,72 %) 
дівчини, суб’єктивно знаходяться на позиції  «установки на подолання перешкод». Характер даної позиції свідчить  з одного 
боку про наявність конфліктних ситуацій в колективі, або в спортивній парі, а з іншого боку може вказувати на наявність 
конфліктних рис особистості (високого рівня агресивності, низького рівня емпатії, імпульсивності та ін.). Дана позиція не 
дозволяє юному спортсмену  проявити свої спортивні таланти в повній мірі, бо потребує від нього концентрації на подолання 
перешкод. Така базова потреба, як потреба у безпеці не задоволена у таких спортсменів, що змушує їх «топтатися на місці».  

Таблиця 2 
Розподіл позицій реального та ідеального положення спортсменів, які займаються   спортивними танцями на етапі 

попередньої базової підготовки 
 
 

Назва позиції 

Хлопці (n=32) Дівчата (n=28) Всього (n=60) 
Реальна ідеальна реальна Ідеальна Реальна ідеальна 

Абс. 
вел. % Абс. 

вел. % Абс. 
вел % Абс. 

вел. % Абс. 
вел. % Абс. 

вел 
% 
 

Установка на 
подолання 3 9,38 1 3,13 3 10,7

2 2 7,14 6 10,0
0 3 5,00 
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перешкод 
Товариськість, 
дружня підтримка 12 37,5

0 7 21,8
8 11 39,2

9 1 3,57 23 38,3
3 8 13,3

3 

Стійкість положення  3 9,38 4 12,5
0 1 3,57 1 3,57 4 6,67 5 8,33 

Стомлюваність, 
загальна слабкість, 
невеликий запас 
сил, сором’язливість 

      6 21,43   6 10,0
0 

Мотивація на 
розваги 2 6,25 5 15,6

3 1 3,57 1 3,57 3 5,00 6 10,0
0 

Відстороненість від 
тренувального 
процесу, відхід у 
себе 

  3 9,38   4 14,29   7 11,6
7 

Комфортний стан, 
нормальна 
адаптація 

8 25,0
0 8 25,0

0 7 25,0
0  7 25,00 15 25,0

0 15 25,0
0 

Кризисний стан, 
«падіння у прірву»       1 3,57   1 1,67 

Завищена 
самооцінка, 
установка на 
лідерство 

4 12,5
0 4 12,5

0 5 17,8
6 5 17,86 9 15,0

0 9 15,0
0 

 
Юні спортсмени, які суб’єктивно знаходяться на позиції  «установки на подолання перешкод», не здатні реалізувати 

всі свої спортивні можливості та продемонструвати свої таланти, бо вектор їх уваги у стосунках на тренуваннях направлений 
на подолання перешкод, а не сконцентрований на формування нових умінь та навичок. Хотілися б находитися на такій 
позиції, тобто вважають її ідеальною тільки 3 (5,00 %) юних спортсменів, серед них 1 (3,13 %) хлопець та  2 (7,14 %) дівчини. 

За результатами нашого дослідження, 4 (6,67 %) юних спортсменів, серед них 3 (9,38 %) хлопця та  1 (3,57 %) 
дівчина, суб’єктивно знаходяться на позиції  «стійкість до положення». Дана позиція, характерна для спортсменів, які 
бажають досягти успіху, не долаючи перешкоди. Тобто такі спортсмени не працюють на максимум, не реалізують свої 
можливості в певній мірі. Для досягнення великих спортивних результатів позиції  «стійкість до положення» у спортсменів не 
дозволяє їх зростати, покращувати свої результати та самовдосконалюватися. При наявності найменших перешкод юні 
спортсмени з позицією «стійкість до положення» можуть демонструвати істеричні реакції (плакати, ображатися та ін.), вони 
жаліють себе, не реалізуючи свої ресурси. Вважають позицію «стійкість до положення»  ідеальною 5 (8,33 %) юних 
спортсменів, серед них 4 (12,50 %) хлопців та  1 (3,57 %) дівчат. 

За результатами нашого дослідження, 3 (5,00 %) юних спортсменів, серед них 2 (6,25 %) хлопців та  1 (3,57 %) 
дівчат, суб’єктивно знаходяться на позиції  «мотивація на розваги». Звісно, що спортсмени з позицією «мотивація на 
розваги» не відносяться до тренувального процесу серйозно, вони націлені на отримання гарних емоцій від забав, часто 
порушують дисципліну, мають інфантильні риси характеру. Хотілися б находитися на такій позиції, тобто вважають її 
ідеальною 6 (10,00 %) юних спортсменів, серед них 5 (15,63 %) хлопців та  1 (3,57 %) дівчина. 

Комфортний стан, нормальна адаптація до тренувального процесу мала місце у  15 (25,00 %) юних спортсменів, 
серед них 8 (25,00 %) хлопців та  7 (25,00 %) дівчат. Всі вони вважають позицію «комфортний стан» бажаною. Дана позиція 
свідчить, що у юного  спортсмена задоволена потреба в безпеці, він не боїться допускати помилки, комфортно почуває себе 
в парі.  Також спортсмени з позицією «комфортний стан» відчувають достатньо уваги з боку тренера та партнера, та вміють 
привертати увагу до себе  дорослими способами, а саме гарними результатами своєї діяльності та відношенням до 
діяльності.  Такі спортсмени відчувають безумовну підтримку з боку тренера та партнера по парі, що дає їм віру у себе і свої 
можливості, віру у подолання перешкод на путі до своїх перемог. Позиція «комфортний стан» може бути максимально 
ідеальною для реалізації своїх можливостей в тренувальному процесі.  

Як показано, у табл. 2, 9 (15,00 %) юних спортсменів, серед них 4 (12,50 %) хлопців та  5 (17,89 %) дівчат, 
суб’єктивно знаходяться на позиції  «Завищена самооцінка та установка на лідерство», а також вважають її ідеальною.  Юні 
спортсмени, які знаходяться на такій позицій, переоцінюють свої можливості, що не дає їм можливості прагнути набуття 
нових рівнів (за їх думкою вони і так все знають та все уміють). В кризових ситуаціях, наприклад при неуспішних виступах на 
змаганнях, спортсмени з завищеною самооцінкою не здатні брати відповідальність на себе, у них завжди винен тренер, 
партнер, судді або батьки, а раз відповідальність за процес та результат на інших, то і можливість виправити ситуацію не 
залежить від таких юнаків та дівчат.   

За результатами нашого дослідження, 6 (10,00 %) спортсменів, які займаються   спортивними танцями на етапі 
попередньої базової підготовки, обрали позицію «Стомлюваність, загальна слабкість, невеликий запас сил, 
сором’язливість», як ідеальну,  всі вони дівчата.  7 (11,67 %) юних спортсменів, серед них 3 (9,38 %) хлопця та  4 (14,29 %) 
дівчини обрали бажаною позицію «Відстороненість від тренувального процесу, відхід у себе».   Тобто простежується 
бажання юних спортсменів відпочити, відійти від діяльності. Це стосується тих спортсменів, для яких тренувально-змагальна 
діяльність не є ресурсною. Крім того для однієї дівчини ідеальною здалася позиція «Кризисний стан, «падіння у прірву»». 
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Висновки. Використання нами проективної психодіагностичної  методики «Дерево» дозволило: по-перше, 
зменшити можливість обстежених спортсменів давати такі відповіді, які дозволили б їм зробити бажане про себе враження; 
по-друге -  зробити більшою мірою цілісний, глобальний підхід до оцінки особистості спортсменів, які займаються   
спортивними танцями на етапі попередньої базової підготовки. 

Психодіагностичне дослідження мотиваційної сфери спортсменів, які займаються   спортивними танцями на етапі 
попередньої базової підготовки, дозволило оцінити види мотивації до тренувальної діяльності та актуальні потреби у цієї 
групи спортсменів. За результатами нашого дослідження, серед спортсменів, які займаються   спортивними танцями на етапі 
попередньої базової підготовки, є діти «групи ризику», особистісні якості яких, не дають їм розкрити свій природній дар в 
спортивній діяльності. Для спортсменів, мотиваційна сфера особистості яких потребує додаткових психокорекцій них 
втручань, буде розроблена програма формування адекватної мотивації до спортивної діяльності, що є перспективною 
нашого дослідження.  
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