
249 

 
Федорець А. В.(Київ) 

 
ЗВ'ЯЗОК ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ З ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ 
СПОРТСМЕНА-ЛЕГКОАТЛЕТА 

 
Стаття висвітлює результати теоретичного аналізу та емпіричного 

дослідження зв’язку індивідуально-психологічних властивостей з 
ефективністю діяльності спортсмена-легкоатлета. Викладено деякі з 
головних наукових підходів щодо мотивації спортивної діяльності. 
Аналізується взаємозв'язок різних властивостей темпераменту зі спортивною 
майстерністю.  

Ключові слова: темперамент, мотивація, індивідуально-психологічні 
властивості спортсмена - легкоатлета.  

 
Статья освещает результаты теоретического анализа и эмпирического 

исследования связи индивидуально-психологических свойств с 
эффективностью деятельности спортсмена-легкоатлета. Изложены 
некоторые из основных научных подходов к мотивации спортивной 
деятельности. Анализируется взаимосвязь разных свойств темперамента со 
спортивным мастерством. 

Ключевые слова: темперамент, мотивация, индивидуально- 
психологические свойства спортсмена-легкоатлета. 

 
The article describes the findings of theoretical analysis and empirical study of 

relationship between individual psychological traits of an athlete and efficiency of 
his/her activity. Some main scientific approaches regarding sport activity motivation 
are expounded. The correlation of different characteristics of temperament with 
sport mastery is analysed. 

Key words: temperament, motivation, individual psychological traits of the 
athlete. 

 
Постановка проблеми. Спорт є одним з видів людської діяльності, 

що містить як основні риси людської діяльності, так і вузько 
специфічні. Специфічною умовою спортивної діяльності є інтенсивні, і 
навіть граничні фізичні навантаження. Невід'ємною ознакою спортивної 
діяльності є прагнення до вищих досягнень.  

В умовах спортивної діяльності, яка вимагає граничної напруги 
резервів організму, зростає залежність ефективності діяльності 
особистості спортсмена від індивідуально-психологічних властивостей.  

Граничний рівень фізичних навантажень в спорті, що поєднується з 
високою емоційною напругою, часто приводить до перенапруження 
фізіологічних систем організму, їх зрушень і зниженню 
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функціонального стану організму в цілому. Оскільки участь 
спортсменів в змаганнях різного рівня вимагає, перш за все, 
внутрішньої стійкості людини, спортивна майстерність дуже залежить 
від функціонування психологічних механізмів побудови рухової  
діяльності, яка в свою чергу пов'язане з індивідуально-психологічними 
особливостями особистості спортсмена та основними властивостями 
його нервової системи [10]. 

На сьогодні взаємозв’язок між індивідуально-психологічними 
властивостями та спортивною майстерністю висвітлено недостатньо, 
хоча водночас це має дуже важливе значення у спортивній сфері, 
оскільки серйозного вивчення психіки спортсмена, без дослідження 
психічних функцій і психологічних якостей особистості, ні тренери, ні 
спортсмени не можуть просуватися вперед у рішенні задач, що стоять 
перед ними:  підвищення спортивних досягнень та досконалого 
володіння технікою спорту [1].  

Отже, метою даної статі є теоретичний аналіз літератури  та 
представлення даних, отриманих нами під час емпіричного дослідження 
зв’язку мотиваційних та психологічних властивостей особистості 
спортсмена, зі спортивною майстерністю (на прикладі спринту). 

Об`єктом дослідження виступали індивідуально-психологічні 
властивості.  

Предметом - зв'язок індивідуально-психологічних властивостей з 
ефективністю діяльності спортсмена-легкоатлета. 

Задачі дослідження полягали у наступному:  
1. Провести теоретичний аналіз стану розробки проблеми  в науковій 

літературі.  
3. Виявити особливості зв’язку індивідуально-психологічних та 

мотиваційних властивостей легкоатлетів з їх спортивною майстерністю, 
залежно від їх статі та спортивної кваліфікації.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Коли говорять про 
темперамент, то мають на увазі багато психічних відмінностей між 
людьми –відмінності  по глибині, інтенсивності, стійкості емоцій, 
емоційної вразливості, темпу, енергійності дій і інші динамічні, 
індивідуально-стійкі особливості психічного життя, поводження і 
діяльності. Проте темперамент і сьогодні залишається багато в чому 
спірною і невирішеною проблемою. Однак при всім різноманітті 
підходів до проблеми, вчені і практики визнають, що темперамент - 
біологічний фундамент, на якому формується особистість як соціальна 
істота. 

Численні типології темпераменту і нервової системи, запропоновані 
вітчизняними і зарубіжними дослідниками, є досить вичерпними, однак 
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жодна з них не набула загального визнання, оскільки не визначено 
прийнятну для всіх основу, на якій має ґрунтуватися така класифікація. 
На думку Б.М.Тєплова [13] в основу класифікації має бути покладений 
показник врівноваженості або неврівноваженості нервових процесів у 
бік переважання як збудження, так і гальмування. 

В.С.Мерліна [9], стверджує, що врівноваженість нервових процесів у 
тій інтерпретації, яка виключає її розуміння к балансу за силою або 
рухливістю, є не що інше, як врівноваженість збудження з гальмування 
за динамічністю цих процесів. Референтним індикатором балансу і 
динамічністю є співвідношення показників вироблення позитивних 
гальмівних мовних реакцій. Виходячи з цього Б.М.Теплов[12,с.424-426] 
називає чотири основні властивості нервової системи - динамічність, 
силу, рухливість, лабільність. При цьому сила нервової системи 
пов'язується з особливостями умовного збуджувального (гальмівного) 
процесу, закономірності перебігу якого розглядаються як окрема 
властивість, що позначається терміном «динамічність» нервової 
системи [12]. 

Залежно від індивідуальних властивостей нервової діяльності - типа 
нервової системи - розрізняється поведінка людини, що особливо 
яскраво виявляється в колективі, зокрема, в спортивній діяльності. 

Властивості темпераменту найбільш стійкі і постійні в порівнянні з 
іншими психічними особливостями людини. Найбільш специфічна 
особливість темпераменту полягає в тім, що різні властивості 
темпераменту даної людини не випадково сполучаться один з одним, а 
закономірно зв'язані між собою. 

Отже, під темпераментом варто розуміти індивідуально своєрідні 
властивості психіки, що визначають динаміку психічної діяльності 
людини, що однаково виявляючись у різноманітній діяльності 
незалежно від її змісту. цілей, мотивів, залишаються постійними в 
зрілому віці і у взаємозв'язку характеризують тип темпераменту. 

Аналіз матеріалу свідчить, що між окремими властивостями 
темпераменту існують певні функціональні залежності, які 
забезпечують людям з різними типами  темпераментів однаковий 
пристосовний ефект: синергії, взаємній компенсації, онтогонізмів, 
взаємного урівноваження. Синергетичні взаємини виявляються в 
співпраці ряду властивостей темпераменту, в їх однонаправленому 
впливі на діяльність шляхом посилення один одного[9]. Так, 
імпульсивність і емоційність сприяють швидкому перемиканню 
відношення взаємної компенсації і виявляються в тому, що ослаблення 
однієї властивості у даної людини компенсується посиленням іншої. 

252 

При будь-якому типу ВНД людини можна розвинути окремі якості 
особиcто.  

Юний спортсмен в процесі учбово-тренувальних занять виробляє 
власний стиль вирішення завдань і тут певну роль грають особливості 
його темпераменту. Але цей процес не йде стихійно, а під  
керівництвом   вихователя [7]. 

Знання особливостей темпераменту є обов'язковою складовою  
індивідуального підходу.  Без оцінки типу ВНД характеристика 
спортсмена втрачає свою рельєфність і повну інформацію про 
можливості. Часто навіть такі прості відомості про спортсмена, як 
«рухливий, енергійний» або «повільний, млявий», дозволяють 
правильно зрозуміти вихованця і визначити методи роботи з ним [2]. 

Залежно від динамічних особливостей психіки спортсмени по 
різному сприймають тренувальний матеріал. Вразливість, кмітливість, 
готовність у одних спортсменів і інертність, повільність, мала 
продуктивність в інших в значній мірі залежить від темпераменту.  

Успішність спортивної діяльності обумовлюється багатьма 
факторами, одним із яких є мотивація. 

Мотивація є провідним чинником регуляції активності особистості, 
її поведінки й діяльності. В основі будь-якого виду діяльності завжди 
лежать мотиви. Найбільш загальним уявленням про сутність мотиву є: 
розуміння мотиву як спонукання,  мотиву як потреби або предмета 
потреби [6]. 

Р. А. Пілоян пише, що мотивація і мотив — взаємозв'язані, 
взаємообумовлені психічні категорії і що мотиви дії формуються на базі 
певної мотивації (тобто мотиви вторинні). І в той же час він стверджує, 
що через вироблення окремих мотивів ми можемо впливати на 
мотивацію в цілому (тобто вже мотивація залежить від мотивів, які 
стають первинними). Крім того, автор вважає, що мотиви відносяться 
до дій, а мотивація — до діяльності, не даючи цьому якого-небудь 
обгрунтування [11]. 

Мотивація у спортивній діяльності визначається як внутрішніми, так 
і зовнішніми чинниками, що міняють своє значення впродовж 
спортивної кар’єри .  

На початковому етапі основними мотивами заняттям спорту 
незалежно від виду спорту можуть бути: 

1.Прагнення до самовдосконалення (зміцнення здоров'я, розвиток 
фізичних і вольових якостей). 

2.Прагнення до самовираження та самоствердження (бажання бути 
не гірше інших, бути схожим на видатного спортсмена; прагнення до 
суспільного визнання; бажання захищати честь колективу). 
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3.Соціальні  установки,  прагнення зберегти родинні спортивні 
традиції. 

4.Задоволення духовних і матеріальних потреб (прагнення відчувати 
себе членом референтної спортивної команди або спортивної школи, 
спілкуватись з товаришами, отримувати нові враження від поїздок по 
різних містах і країнах, бажання отримати матеріальні блага) [11].   

Кожна з перерахованих причин має для конкретного спортсмена 
більший або менший вплив залежно від його ціннісних орієнтацій. 
Проте деякі мотиви є такими що, наприклад, характерні для більшості 
спортсменів-початківців: задоволення, які спортсмени отримують від 
занять спортом, прагнення до здоров'я і фізичному розвитку, до 
спілкування, до самоактуалізацІї і розвитку вольових якостей. [11] 

Багато авторів (Габлер. К., Гошек В., Ильин. Е.П, Матвеев Л.П., 
Пілоян Р.А.) зв'язують спортивні досягнення і відношення до занять 
спортом з мотивом досягнення [3,4,6,8,11]. 

В. Гошек із співавторами відзначають, що розвиток мотиваційної 
структури занять спортом в окремих випадках дуже індивідуальний, її 
періоди у різних особистостей можуть бути різними по своїй 
вираженості і тривалості [4]. 

Р. А. Пілоян  показав, що з віком, відповідно й з спортивним стажем, 
істотно змінюється співвідношення між духовними і матеріальними 
потребами. У підлітків та юнаків  спостерігається значне переважання 
духовних потреб над матеріальними, а в кінці спортивної кар'єри 
починають переважати матеріальні потреби. Характерно, що найбільша 
вираженість тих або інших потреб спостерігається в юніорському віці, 
що пов'язане з переходом спортсменів до самостійного життя, тобто з 
новим етапом дорослішання [11]. 

У спортсменів середньої кваліфікації, які вже займаються спортом 
певний час, виникає стійкий інтерес до обраного виду спорту, що у 
свою чергу сприяє як на фізичний розвиток і формування навичок, так і 
на усвідомлення того, що обраний вид спорту відповідає його 
схильностям. Метою занять спортом стає не лише задоволення від 
самого процесу, але і здобуття високих результатів як наслідок важкої і 
копіткої праці. Фізичні навантаження стають звичними, з'являється 
потреба в них, а їх відсутність (по хворобі, наприклад) викликає 
відчуття фізичного дискомфорту. 

У спортсмена виникає пізнавальний інтерес до даного виду спорту, 
до його техніки і тактики,  він починає пізнавати даний вид спорту 
«зсередини». 

Важливе місце в підтримці мотивації занять спортом починають 
грати стосунки з тренером. При позитивних стосунках, що складаються, 
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у спортсменів друго-третього розрядів, мотив пов'язаний з 
відповідальністю перед тренером, є одним з провідних.   

На стадії спортивної майстерності основними мотиваційними 
чинниками є прагнення підтримати і розвинути, наскільки це можливо, 
свої досягнення, помножити престиж і славу на спортивному олімпі, 
сприяти своїми успіхам прославлянню міста, країни, сприяти розвитку 
даного виду спорту (збагачуючи його техніку і тактику, упроваджуючи 
свій оригінальний стиль і т. п.), а також забезпечити своє матеріальне 
благополуччя [6]. 

На цій стадії спортсмен може вже сам вибирати собі тренера, тому 
його мотивація великою мірою обумовлена відношенням до тренера як 
до фахівця. 

На етапі вищих досягнень спортсмен  планує проміжні, вже знайомі 
йому цілі, проте нові цілі як і раніше ставить тренер. На цьому етапі 
більшість спортсменів мають ясні цілі; при цьому лише трохи більше 
половини їх повністю довіряють тренеру як людині, яка краще знає, що 
і як потрібно робити. 

Сімдесят відсотків спортсменів відзначили, що цілі, які перед ними 
ставили тренери, швидше приймалися, ніж не приймалися, в той же час 
15%  повністю не приймали їх. Таким чином, у процесі ціле покладання  
є недоліки, що заважають мотивації спортсменів для досягнення 
високих результатів [5]. 

Вказані аспекти особливостей темпераменту, ВНД та мотивації, їх 
зв`язок з ефективністю спортивної діяльності залежно від вікових 
статевих відмінностей і рівня спортивної майстерності у легкоатлетів, 
їх недостатня вивченість зумовили наше дослідження.  

Тому дослідження спрямовані на виявлення взаємозв’язку між 
властивостями нервової системи і психологічними та індивідуально 
типологічними особливостями  спортсмена, зі спортивною 
майстерністю - є  актуальними  як для розвитку загально - 
психологічної теорії, так і для практичної реалізації психологічних 
знань у різноманітних сферах навчальної та спортивної  діяльності.  

Організація дослідження.  
В емпіричному дослідженні взяли участь 40 чоловік. З них, 20 

спортсменів: 10 чоловіків і 10 жінок,  що займаються професійно 
легкою атлетикою. І 20 спортсменів початкового класу або спортсменів 
любителів з них 10 чоловіків і 10 жінок. Віком від 14 до 25 років.  

 Учасники дослідження, а саме професійні спортсмени,  мають 
високу спортивну кваліфікацію (майстри спорту (МС), кандидати в 
майстри спорту (КМС) та майстри спорту міжнародного 
класу(МСМК)), які є членами олімпійської збірної України.  



255 

В якості індивідуально-психологічних властивостей спортсмена 
нами вибрані властивості темпераменту та особливості мотивації. 

В якості методичного інструментарію для дослідження були 
відібрані, на наш погляд, найбільш надійні, репрезентативні та 
значущо-результативні методики:   

1.Для виявлення типу нервової діяльності людей юнацького та 
дорослого віку,  використовувався опитувальник Яна Стреляу.  
Пропоновані питання  у даному тесті, відносяться  до різних 
властивостей темпераменту. Опитувальник Яна Стріляу спрямований 
на виявлення: сили по збудженню, сили по гальмуванню та  рухливості 
нервових процесів.  

2.Опитувальник Айзенка використовувався для виявлення 
індивідуально-психологічних особливостей, а саме - екстраверсії- 
інтроверсії, нейротизму. 

3.Для визначення особливостей мотивації використовується 
методика «вивчення мотивів занять спортом». Методика розроблена 
В.І. Тропніковим для виявлення міри важливості різних причин 
(ситуацій),  які спонукали та спонукають спортсмена продовжувати 
займатися вибраним видом  спорту. Ця методика вимірює наступні 
мотиви: спілкування, пізнання, матеріальні блага, мотиви  спрямовані 
на фізичну досконалість, поліпшення самопочуття і здоров'я, естетичне 
задоволення, отримання корисних знань для життя, потребу у 
схваленні, збільшення престижу, бажання слави, колективна 
спрямованість. 

4. Методика «Мотивації до уникнення невдач». Ця методика була 
розроблена Т. Елерсом. Спрямована на виявлення міри виваженості 
мотивації до уникнення невдач.  

5. Методика «мотивації до Успіху». Автор методики Т.Елерс. 
Опитувальник дає можливість оцінити силу спрямованості до 
досягненню успіху.  

У якості показника ефективності спортивної діяльності у нашому 
випадку виступав результат бігу спортсменів  на 100м.  

В ході дослідження були взяті кращі результати а саме - особистісні 
рекорди спортсменів бігу на 100м.  

Емпіричні дані були оброблені за допомогою Т-критерія Стюдента, 
достатнім рівнем статистичної значущості виявленних відмінностей 
вважався p ≤ 0,05.  

В основу нашого дослідження були покладені припущення:  
1. Існує зв`язок між особливостями темпераменту і мотивації, як 

прояву індивідуально психологічних властивостей спортсмена 
легкоатлета і його результативністю і цей зв`язок опосередкований 
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статевими відмінностями спортсмена та рівням його кваліфікації. 
Результат бігу на короткі дистанції, залежать від: рухливості нервових 
процесів, рівня екстраверсії.  

2. Спортсмени з вищим рівнем кваліфікації більш  врівноважені, 
мають більшу вираженість сили збудження, ніж спортсмени середнього 
та низького рівня кваліфікації.  

Результати досліджень 
В результаті проведеного дослідження нами були визначені 

особливості властивостей темпераменту та мотивації спортсменів-
легкоатлетів. за допомогою Т-критерія Стюдента ми виявили, що 
чоловіки спортсмени з вищим рівнем кваліфікації мають сильнішу силу 
збудження  (t= -2.46, p ≤ 0,05).  більшу рухливість нервових процесів (t= -
2.72, p ≤ 0,05).  більшу збудливість (t= -2.6,  меншу педантичність (t=-
231, p ≤ 0,05).  меншу неврівноваженість   t= -2.4,  p  ≤ 0,05).  меншу 
тривожність (t= -2.36, p ≤ 0,05).  більшу активність  (t= -2.78, p ≤ 0,05).  
більшу фізичну (t= -2.91, p ≤ 0,05).   більшу врівноваженість (t=-2.6, p ≤ 
0,05).   товариськість на 8,  фізичну в досконалість  (t= -2.295, p ≤ 0,05).   
потребу у схваленні  (t= -2.370, p ≤ 0,05).   по середньому значенню ніж 
чоловіки з середнім та низьким рівнем кваліфікації. 

Також чоловіки спортсмени з вищим рівнем кваліфікації мають 
більшу силу збудження,  більшу рухливість нервових процесів (t= -2.138 
p ≤ 0,05)., Більший рівень екстраверсії (t= -2.5, p ≤ 0,05).   гіпертимні (t= -
2.6, p ≤ 0,05).  менш збудливі (t= -2.76, p ≤ 0,05).  циклотимні (t= -2.74, p 
≤ 0,05).  менш неврівноважені  (t= -2.111, більш активні (t= -2.04, p ≤ 
0,05).  фізично активні (t= -2.31, p ≤ 0,05).  більш розвинені лідерські 
якості (t= -2.12, p ≤ 0,05).  більш врівноваженні (t= -2.21, p ≤ 0,05).  менш 
рефлексивні (t= -2.5, p ≤ 0,05).  та більш мотивовані до фізичної 
досконалості (t= -2.015, p ≤ 0,05).  жінки спортсменки вищого рівня 
класифікації, по середньому показнику. Також жінки з вищим рівнем 
кваліфікації:  більш:  екстраверсійні (t= -2.6, p ≤ 0,05) емотивні (t= -2.400, 
p ≤ 0,05).  тривожні (t= -2.3, p ≤ 0,05). активні (t= -2.8, p ≤ 0,05).  фізично 
активні (t= -2.25, p ≤ 0,05). імпульсивні (t= -2.2, p ≤ 0,05).  врівноваженні 
(t= -2.42, p ≤ 0,05).  рефлексивні (t= -2.7, p ≤ 0,05). мотивовані до 
фізичної досконалості (t= -2.53, p ≤ 0,05).  більш розвинені лідерські 
якості (t= -2.125 p ≤ 0,05).   менш:  демонстративні (t= -2,33, p ≤ 0,05).  та 
екзальтовані (t= -2.7 p ≤ 0,05).  ніж жінки середньої та низької 
кваліфікації по середньому показнику.  

Порівняльний аналіз Т-критерія Стюдента чоловіків середнього та 
нижчого рівня класифікації з жінками вищого рівня класифікації показав 
що  нульова гіпотеза об однаковості 2ох вибірок не підтвердилася, по 
наступним показникам: рухливість нервових процесів, більшу 
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гіпертимність, емотивність, демонстративність, фізичну активність, 
товариськість, імпульсивність,  рефлективність. Також на основі 
порівняльного аналізу Т-критерія Студента та коефіцієнта порівняння ми 
можемо стверджувати, що чоловіки з середнім та нижчим рівнем 
класифікації мають: більшу силу гальмування (t= -2.32, p ≤ 0,05).  більш 
неврівноважені (t= -2.13, p ≤ 0,05).  більш екзальтовані (t= -2.11, p ≤ 
0,05).  більш мотивовані до естетичного задоволення (t= -2.32, p ≤ 0,05). 
мають більшу бажання слави (t= -2.03, p ≤ 0,05).  мають меншу 
мотивацію до колективної направленості (t= -2.11 p ≤ 0,05).  менш: 
тривожні (t= -2.4, p ≤ 0,05).   менш не врівноваженні (t= -2.334, менш 
імпульсивні (t= -2.129, p ≤ 0,05).  менш мотивовані до спілкування (t= -
2.877. p ≤ 0,05).  ніж жінки середньої та нижчої класифікації по 
середньому значенню. 

Висновки.  
Отже в ході нашого дослідження ми виконали поставленні задачі: 

провели теоретичний аналіз стану наукової розробленості даної 
проблеми в літературі, виявили особливості зв’язку темпераменту та 
мотивації спортсменів легкоатлетів з їх спортивною майстерністю, 
залежно від статті.  Також ми досягли поставлену мети розкрили 
особливості  зв’язку індивідуально типологічних та психологічних 
властивостей особистості спортсмена, зі спортивною майстерністю (на 
прикладі спринту). 

Таким чином спортсмени які займаються професійним спортом 
мають більшу рухливість нервових процесів, менш тривожні,  а також 
мають більший рівень екстраверсії.  

На основі цих даних ми можемо стверджувати, що професійні 
спортсмени  переважно мають психічні властивості, характерні для 
холериків і сангвініків, що може, імовірно свідчити про те, що 
систематичні і довготривалі заняття певним видом діяльності, зокрема 
спортом, сприяють становленню типологічного портрета людини.   

Врахування індивідуально-психологічних особливостей особистості 
спортсмена  при заняттях спортом дозволить ефективніше будувати 
тренувальний процес, допомагаючи тренерові розширити складові 
індивідуального підходу і визначити методи роботи з кожним 
спортсменом. 
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Цап В. Й. (Київ)  

 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДІАГНОСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ- 

ЗАЛЕЖНОСТІ  
 

 В статті робиться спроба описати діагностичний інструментарій  для 
дослідження ризиків користувачів Інтернет-технологій. Це потрібно для 
профілактики та психокорекції комп’ютерної залежності. 

Ключові слова: інформаційні технології, адаптація, Інтернет- 
залежність, тестування. 

 
В статье делается попытка описать диагностический инструментарий 

для исследования рисков пользователей Интернет-технологий. Это 
необходимо для профилактики и психокоррекции компьютерной зависимости. 

Ключевые слова: информационные технологии, адаптация, Интернет-
зависимость, тестирование. 

 
  The article describes the attempt of development of diagnostic tools for 

investigation of risks of Internet users. The purpose of this attempt is to develop  
means for prevention and correction of computer addiction. 

 
Key words: information technologies, adaptation, Internet addiction, testing. 

 


