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тетах, а до этого времени дети посещают спортивные 
секции по собственному выбору во внеурочное время.

На наш взгляд, наиболее характерными для всей 
современной системы детско-юношеского спорта 
есть следующие проблемы:

1) недостаточная двигательная активность 
детей, связанная с подменой физической нагруз-
ки другими видами деятельности, не связанными с 
физической культурой и спортом, и, как следствие, 
неудовлетворительное состояние здоровья подрас-
тающего поколения;

2) преждевременная спортивная специализа-
ция и стремление как можно быстрее достичь на-
ивысшего результата;

3) во многих странах мира, особенно в странах 
с недостаточным уровнем развития экономики, пока 
что не стал доминирующим положительный взгляд 
на значение физического воспитания в развитии 
подрастающего поколения;

4) дефицит профессиональных кадров по ра-
боте с детьми и молодежью;

5) проблемы, связанные с морально-этически-
ми аспектами спорта высших достижений среди де-
тей и молодежи и др.

Причины возникновения данного ряда проблем 
носят, в основном, экономический характер. В их 
основе лежит стремление быстрейшего достижения 
максимальных спортивных результатов при мини-
мальном уровне использования ресурсов.

Выводы. Детско-юношеский спорт, как и спорт 
высших достижений, является составной частью сфе-
ры нематериального производства хозяйственного 
комплекса любой страны. Социально-экономические 
отношения, которые складываются между субъектами 
исследуемой сферы, имеют общие педагогические, 
психологические и этические аспекты. Но вместе с 
тем, каждая национальная система подготовки детей, 
имеет и свои отличительные особенности.

Перспективы дальнейших исследований. Для 
дальнейшего выявления и решения имеющихся про-
блем необходимо формирование общей стратегии 
спортивной подготовки детей и молодежи, а так же 

осуществление более глубокой интеграции националь-
ных систем подготовки спортивного резерва. Для этого 
необходимо расширение сети международных спор-
тивных организаций, занимающихся проблемами де-
тско-юношеского спорта; совершенствование системы 
проведения международных соревнований среди детей 
и молодежи, организация и проведение научных мероп-
риятий по вопросам детского спорта на международном 
уровне и др.
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Анотація. Автор статті аналізує вплив тренувальних навантажень різної спрямованості на форму-
вання агресивності юних спортсменів за даними досліджень індивідуально-типологічних особливостей 
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Аннотация. Автор статьи анализирует влияние тренировочных нагрузок различной направленности 
на формирование агрессивности юных спортсменов за данными исследований индивидуально-типологи-
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Abstract. The author of the article analyses the influence of the training loads of different directions on forming 
the young sportsmen’s aggressiveness according to the research of the individual-technological peculiarities of the 
highest nerve activity.
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Постановка проблеми. Аналіз останніх 
досліджень і публікацій. Загальновідомо, що 
фізична культура і спорт в нашій державі стають 
активнішим фактором у боротьбі за здоров’я людей, 
особливо учнівської і студентської молоді, створюють 
необхідні умови для всебічного гармонійного розвитку 
нації. У Законі України „Про фізичну культуру і спорт” 
(від 3 лютого 2005 р. № 2416 – IV) наголошується, 
що „фізична культура – складова частина загальної 
культури суспільства, яка спрямована на зміцнення 
здоров’я, гармонійний розвиток, підвищення 
фізичних, морально-вольових та інтелектуальних 
здібностей людини з метою гармонійного формування 
її особистості”. Зазначимо, що всебічний розвиток 
людини, як особистості, найчастіше розглядається 
авторами [4, 1] як ідеал фізичної, моральної, есте-
тичної та інтелектуальної досконалості. У системі 
дитячо-юнацького спорту під гармонічним розвитком 
особистості розуміють наступне [22]: формування 
соціальних (накопичення знань, умінь, навичок, 
цінностей у збереженні індивідуального здоров’я 
тощо) і особових (характер, емоції, почуття, мотивації 
тощо) якостей, всебічний розвиток фізичних якостей 
(сили, швидкості, витривалості, гнучкості, спритності) 
та духовний розвиток (розвиток свідомості, 
світорозуміння, моральність).

Незважаючи на той факт, що фізична культура є 
одним із складових елементів гармонійного розвитку 
особистості, створює фундамент для формування 
духовних та особових якостей спортсменів, визначає 
їх життєву позицію тощо, в останній час збільшилося 
число публікацій в яких автори вказують на те, що 
фізичне самовдосконалення особистості засобами 
фізкультурно-спортивної діяльності нерідко 
приводить до прояву агресивності, яка має місце не 
лише на змаганнях різного ґатунку, але також у сім’ї, 
побуті, спортивному колективі тощо [26, 30, 8] .

Вивчення емоційної сфери особистості 
(насамперед, природи агресивності) є предметом 
багаточисельних досліджень не лише психологів, 
але й фізіологів, біохіміків, філософів, соціологів, 
валеологів та фахівців в області фізичної культури 
і спорту. Більшість авторів вважає, що причини 
агресії (природженої і набутої чи інструментальної) 
пояснюють три основні теорії [11, 7, 5]. Перша теорія 
– теорія агресії, що розуміється як інстинкт (природна 
якість), найбільш часто асоціюється з іменем Зігмунда 
Фрейда, К. Лоренця, Т. Гоббса та Ч. Дарвіна, пов’язує 
агресивність з такими факторами, як спадковість, 
біохімія крові (на агресивність людини і тварини 
впливає вміст у крові чоловічого статевого гормону 
тестостерону [9, 16]) та типологічні властивості 
вищої нервової діяльності. Друга – теорія фрустрації 
(від лат. frustratio – невдача) розглядає агресивність 
як наслідок глибоких розбіжностей між рівнем 
потреб і рівнем реальних досягнень індивіда. 
Іншими словами – це той психологічний стан, який 
може виникнути внаслідок незадоволення власною 
професією, працею, творчим пошуком тощо, а також 
тоді коли людина із-за певних обставин не може 
досягти бажаної мети у житті в плані самореалізації 
себе як особистості (концепція “фрустрації – агресії” 
Дж. Долларда, Л. Берковітца і Н. Міллера). І на 
кінець, третя теорія – теорія соціального навчання 
розглядає агресію як поведінку, набуту шляхом 

навчання. Близькою до останньої є також теорія 
соціокультурного оточення (концепція “tabula rasa” 
Дж. Локка) [7].

Виходячи із вищесказаного, була поставлена 
наступна мета дослідження – виявити специфічність 
дії тренувальних навантажень різної спрямованості 
(на прикладі занять видами спорту циклічного та 
ациклічного характеру) на формування агресивності 
спортсменів-підлітків за даними досліджень сили 
нервових процесів, як головної складової, що 
характеризує типологічні властивості вищої нервової 
діяльності.

Методи та організація дослідження:
• аналіз наукової та науково-методичної 

літератури з проблем формування духовних і 
особових якостей спортсменів;

• психофізіологічні дослідження: визначення 
сили нервових процесів (працездатності головного 
мозку) за методикою В.Д. Небиліцина у модифікації 
Н.М. Пейсахова [20];

• психолого-педагогічне тестування: 
дослідження агресивності спортсменів за 
модифікованим тестом Розенцвейга [18];

• лікарсько-педагогічні спостереження 
протягом багаторічного періоду підготовки 
спортсменів та аналіз інформації за даними 
опитування вчителів і вихователів училища фізичної 
культури про формування у спортсменів духовних та 
особистих якостей (агресивності);

• методи математичної статистики [17].
Дослідження проводилися на базі Броварського 

вищого училища фізичної культури та загальноосвіт-
ньої школи № 9 м.Бровари (Київська обл.). Під нашим 
спостереженням знаходилися юні спортсмени 13-16 
років (147 чол.), які займалися наступними видами 
спорту: плаванням, легкою атлетикою (біг на короткі 
і середні відстані, стрибки у висоту та довжину, штов-
хання ядра, метання диску), велосипедним і лижним 
спортом, боксом та вільною боротьбою, які мали 
спортивний стаж занять від 1 до 5 років і спортивну 
кваліфікацію від II спортивного розряду до кандидата 
в майстри спорту. Контрольну групу склали 30 прак-
тично здорових учнів загальноосвітньої школи того ж 
віку, які не займалися спортом.

Проведення психофізіологічних досліджень. 
Дослідження проводиться в кабінеті психофізіоло-
гічного контролю. З метою забезпечення високої 
діагностичної валідності методів психофізіологічного 
обстеження спортсменів ми дотримувалися наступ-
них правил:

• тестування проводилося у першій половині 
дня не раніше ніж через 2 години після приймання їжі;

• за один-два дні до проведення обстеження 
спортсмену пропонувалося зменшити фізичні наванта-
ження за обсягом та інтенсивністю на 50 %, не вживати 
тонізуючих та заспокійливих фармакологічних препа-
ратів, а в день тестування – міцного чаю чи кави;

• для отримання достовірних даних необхідно 
проводити щонайменше два-три індивідуальні об-
стежень;

• достовірними є ті дані, після обробки яких 
методом математичної статистики коефіцієнт варіа-
тивності (V) не перевищує 10 %, тобто коли вибірка 
вважається однорідною [17].

Дослідження сили нервових процесів (СНП) за 
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допомогою визначення простої рухової реакції прово-
дяться так: досліджуваний знаходиться в ізольованій 
кімнаті чи шумопоглинаючій кабіні, в руці тримає спе-
ціальний циліндрі із стоп-кнопкою (ключем), на голо-
ві навушники. З другої кімнати (у разі неможливості 
– на відстані 5-6 м від спортсмена) експериментатор 
дає відповідні інструкції і через деякий час подаєть-
ся звук частотою 1000 Гц, тривалістю 200 мс в такій 
послідовності: 40, 60, 80, 100 і 120 дБ. Інтервал між 
сигналами 10 с. Проводилося 13 замірів латентних 
періодів рухових реакцій (3 тренувальних і 10 основ-
них). Для масового обстеження застосувалися лише 
дві крайні інтенсивності діапазону звуку (40 і 120 дБ). 
Генерація звуку з одночасною його реєстрацією про-
водилася за допомогою електроміорефлексометра 
„ЕМР-01”.

Оцінка СНП проводилася за величиною показни-
ка характеру нахилу кривої (ХНК-2) за двома інтен-
сивностями звуку, який визначається за формулою:

                       ХНК-2 = 

де  –  

Психолого-педагогічне тестування також про-
водилось в кабінеті психофізіологічного контролю і 
само по собі було анонімним. Оцінка агресивності 
як риси особистості, що проявляється в більш чи 
менш постійному ворожому відношенні до людей, 
тварин, предметів природи і матеріальної культури, 
схильність до їх руйнування та неспровокованим 
агресивним вчинкам [18] проводилася за запропо-
нованим нами індексом якості агресивності (IЯA): 
кількість агресивних реакцій ділилась на кількість 
неагресивних. Середньостатистична кількісно-якісна 
оцінка стану агресивності індивідів визначалася за 
таким ключем:

0 балів – агресивність відсутня;
до 0,5 балів – низький рівень агресивності;
від 0,6 до 1,2 – агресивність у „нормі” (умовно);
від 1,3 і більше – високий рівень агресивності.
При плануванні проведення порівняльного аналі-

зу основних психофізіологічних показників, що ха-
рактеризують індивідуально-типологічні особливості 
ВНД з показниками, що, відповідно, характеризують 
особові якості людини (як, наприклад, якість агресив-
ності) ми виходили з положення про єдність психічної 
і нервової діяльності, на спільність яких вказував ще 
І.М. Сєченов [23], а академік Б.М. Теплов [25] робить 
висновок про те, що „властивості нервової системи 
накладають глибокий відбиток на психічний стан лю-
дини і її поведінку”.

Результати досліджень та їх обговорення. 
В процесі проведених досліджень знаходимо, що 
спортсмени видів спорту на витривалість (група 
I) (згідно класифікації видів спорту за О.Г. Дембо 
[6]) з достовірною вірогідністю (p‹0,05) відрізня-
ються від видів спорту, які переважно розвива-
ють якості сили і швидкості (група II). Згідно оцінки 
якості агресивності (табл.1) бігуни (800, 1500, 3000 

і 5000м), плавці, лижники та велосипедисти мають 
низький рівень агресивності (середньостатистичні 
значення IЯA становили 0,1-0,4 бал.). Відповідно, 
високий ступінь агресивності, як і потрібно було 
б очікувати, спостерігається у борців та боксерів 
(p<0,001), а також у легкоатлетів, які спеціалізуються 
у спринтерському бігу (100, 200м), стрибках у висоту 
і довжину, штовханню ядра і метанню диска (p<0,001) 
у порівнянні як з контрольною групою, так і, особливо, 
зі спортсменами видів спорту на витривалість. 
Зазначимо, що учні загальноосвітньої школи, які не 
займаються спортом подібно до представників групи 
I мають також низький рівень агресивності.

Як видно із табл. 1, у результаті проведених 
психофізіологічних досліджень, спрямованих на 
вивчення індивідуально-типологічних особливостей 
ВНД (за даними реєстрації показника ХНК-2, що 
характеризує силу нервових процесів) установлено, 
що спортсмени, тренувальний процес яких 
спрямований переважно на розвиток швидкісно-
силових якостей, а виконання специфічної для даного 
виду спорту роботи пов’язане з включенням механізмів 
анаеробної лактатної (гліколітичної) енергопродукції 
мають збудливу (високочутливу) і слабку нервову 
систему і, як наслідок, менший латентний період 
(ЛП) рухових реакцій на звук різної інтенсивності 
(особливо на звук 40 дБ), показник ХНК-2 не високий 
(від 1,20 до 1,35). У представників виду спорту на 
витривалість, аеробна система енергопродукції котрих 
є метаболічною основою прояву аеробної витривалості, 
відношення ЛП часу реакції на слабкий звук більше, 
ніж у представників швидкісно-силових видів спорту, 
а тому показник ХНК-2 високий і знаходиться в межах 
1,45-1,60 і більше.

Статистична обробка матеріалу психофізіологіч-
них досліджень показала наступне: при порівнянні 
абсолютних величин ХНК-2 двох груп спортсменів 
різної тренувальної спрямованості, виявлено, що 
різниця між ними є вірогідно достовірною (p<0,05); 
достовірною (на 0,1% рівні значимості) є різниця у 
величинах цього показника між спортсменами швид-
кісно-силових видів спорту і учнями-неспортсмена-
ми; не знайдено відмінностей (p>0,05) між контроль-
ною групою і групою видів спорту на витривалість.

Результати лонгітудинальних (динамічних) 
досліджень, де один і той же обстежуваний бере 
участь у повторних (протягом багатьох років) 
обстеженнях, показали, що між показниками ХНК-2 і 
спрямованістю тренувального процесу існує високий 
ступінь взаємозв’язку, що, в свою чергу, вказує на те, 
що названий показник є генетично детермінований. 
Не випадково, що вище висвітлений факт дозволив 
нам розробити модельну характеристику показників 
психофізіологічного тестування з метою проведення 
відбору перспективних підлітків для занять різними 
видами спорту [28]. Більше того, як це видно із таб-
лиці, між показниками ХНК-2 та IЯA спостерігається 
переважно негативний кореляційний зв’язок, тобто 
коли меншим значенням величини ХНК-2 відповідають 
більші значення показника IЯA (агресивність більша) 
і, навпаки, більшим величинам ХНК-2 відповідають 
менші значення IЯA (агресивність менша).

Наведено кілька прикладів з наших спостережень, 
які є свідченням того, що психофізіологічний показник 
ХНК-2 (подібно до гістологічної будови м’язових волокон 

середнє арифметичне значення часу 
реакції на звук інтенсивністю 40 дБ, мс;

– на звук інтенсивністю 120 дБ, мс.
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(розподіл їх на „швидкі” та „повільні” міофібріли), 
стійкості організму до гіпоксії, чутливості до вмісту СО2 
в крові тощо) не тільки не змінюється при тренінгу [29], 
але й відносно має тісний взаємозв’язок з агресивністю 
спортсменів (табл.2).

Приклад перший. Майстер спор-
ту з бігу на середні та довгі дистанції 
А. Гладишев, 1970 р.н. (тренер – В. Гамов) розпочав 
свою спортивну кар’єру, маючи результат на рівні II 
розряду. Наполегливий труд і, безумовно, природ-
жені задатки до бігу дозволили йому виконати норму 
майстра спорту.

Протягом всього періоду тренувань декілька разів 
проводилось психофізіологічне тестування. При 
порівнянні значень показника ХНК-2, зареєстрованих 
у різні роки обстеження спортсмена, виявлено, що 
достовірної різниці немає (p›0,05). Не відмічалися 
суттєві відмінності й у психічному стані. За даними 
опитування тренерів, вихователів училища, колег по 
спорту він відноситься до групи індивідів, що мають 
низький рівень агресивності.

Приклад другий. Царьова Г., 1986 р.н., КМС з 
плавання: 200, 400 і 800 м вільним стилем (тренер – Є. 
Зінченко) поступила на відділення плавання названого 
училища у 2000 р. з II спортивним розрядом. У квітні 
місяці цього ж року виконує норму кандидата у майстри 
спорту з плавання на 200 м брасом. Через рік, будучи 
студенткою Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини „Україна” (Броварська філія), припиняє 
активні заняття спортом. Незважаючи на те, що майже 
п’ять років не займається плаванням, показники ХНК-2 
практично залишаються на одному рівні. Відмічається 
лише збільшення часу ЛП рухових реакцій на звук 40 
і 120 дБ (за даними останніх досліджень). За даними 
тесту Розенцвейга та особистими спостереженнями за 
спортсменкою стан агресивності її оцінюється як низький.

Приклад третій. Враховуючи значення 

організмічної теорії біології особистості у проведенні 
досліджень (засновником даного напрямку досліджень 
є німецький невролог і психолог Курт Гольдштейн), 
згідно якої на основі вичерпного вивчення однієї 
людини можна узнати більше, ніж на основі 
екстенсивного вивчення окремих психофізичних 
функцій багатьох індивідів, автор даної роботи 
аналізує особисту динаміку змін показників ХНК-2 та 
стану агресивності протягом 20 років (з 1985 по 2005 
р.) дослідження після того як він закінчив спортивну 
кар’єру (в минулому КМС з футболу).

Як видно із даних, що наведені в табл. 2, 
значення показника ХНК-2 залишаються практично 
незмінними. За даними самооцінки психічного стану 
відносить себе до категорії тих, хто має самий низький 
рівень агресивності в побуті. Свідченням цього, що 
говорить само за себе, є один із найулюбленіших 
афоризмів автора: „Totium atrium ars dimittere nobilis-
sima est” („З усіх видів мистецтв найвизначнішим є 
„мистецтво” прощати”).*1

Що стосується спортивної діяльності, себе 
відносить до тієї категорії спортсменів, які наділені 
морально-вольовими якостями та рисами (емоціями) 
спортивної боротьби. 

Для того щоб переконатися в тому, що 
спортсмени не лише конкретного виду спорту, 
але також й видів спорту різної тренувальної 
спрямованості (швидкісно-силових видів спорту та 
видів на витривалість) характеризуються певними, 
властивими лише для них, якостями особистості та 
психофізіологічними функціями, ми зробили спробу 
проаналізувати характер цих змін у спортсменів 
двох груп: одна група – види спорту на витривалість, 
інша – швидкісно-силові види спорту. Результати 
порівняльного аналізу ілюструються на рис. 1. 

* Хорошуха М.Ф. Скринька власних афоризмів: 
Вислови.-К.: Університет „Україна”, 2005.-61с.

Рис.1. Характеристика індексу якості агресивності (ІЯА) та показника характеру нахилу кривої 
(ХНК-2) у юних спортсменів 13-16 років, які спеціалізуються у видах спорту на витривалість (сірі 

стовпчики) та швидкісно силових видах спорту (чорні стовпчики )
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На цьому рисунку видно, що у юних спортсменів 
видів спорту на витривалість (легка атлетика (біг 
на середні та довгі дистанції), плавання, лижний 
спорт, велосипедний спорт) показники ІЯА і ХНК-
2 з достовірною вірогідністю на високому (0,1%) 
рівні статистичної значимості (при p>0,001) 
відрізнялися від аналогічних показників, які були 
зареєстровані у представників видів спорту, 
що переважно розвивають швидкісно – силові 
якості [види єдиноборств (бокс, вільна боротьба), 
легка атлетика (біг на короткі дистанції, стрибки, 
штовхання ядра і метання диска)], а саме: високі 
показники ІЯА (2,5±0,18) і низькі ХНК-2 (1,26±0,027) 
мали спортсмени групи ІІ і, відповідно, низькі 
показники ІЯА (0,3±0,03) і високі ХНК-2(1,52±0,045) 
– спортсмени групи І. Це означає, що спортсмени-
підлітки, які представляють швидкісно-силові види 
спорту більш агресивні, ніж їх однолітки видів спорту 
на витривалість.

У контексті вищевисвітленого неабияке значення 
має вивчення впливу різних видів єдиноборств: 
східного (карате, дзюдо, джіу джіцу, айкідо, теквандо 
тощо) і „західного” (бокс та боротьба вільна, греко-
римська, самбо тощо) на формування особових 
якостей, в тому числі якості агресивності.

Зазначено, що думки різних авторів з даної 
проблеми є полярними. Так, одні фахівці [30] 
прийшли того висновку, що в процесі занять східним 
єдиноборством у підлітків формуються високі рівні 
агресивності, жорстокості та тривожності не лише 
у відношенні до свого суперника, але і до своїх 
товаришів, рідних та близьких людей і навіть до 
тварин; інші вказують на протилежне, а саме, що 
філософія бойових мистецтв Сходу ставить на 
перше місце не використання ударів чи блоків при 
виникненні конфліктної ситуації, а вміння уникнути її, 
більше того, основною метою цих єдиноборств є не 
перемога або поразка, а удосконалювання характеру 

Таблиця 1
Характеристика показника ХНК-2 та ступінь виявлення агресивності 

(за індексом якості агресивності) у юних спортсменів 13-16 років та у їх однолітків–учнів 
загальноосвітньої школи, які не займаються спортом (контроль), mХ

Таблиця 2
Лонгітудинальні дослідження показників, що характеризують силу нервових процесів та 

агресивність спортсменів різних видів спорту за періоди їх багаторічної підготовки та припинення 
занять спортом

Спортсмен Дата
Показники СНП

Умови
Стани: 

агресивний 
неагресивнийЧР40 ЧР120 ХНК-2

А. Гладишев
1985. ІІІ
1992.ІІІ
1999.ІV

204,6
211,4
197,7

114,9
122,2
113,2

1,78
1,73
1,75

Звичайні тренування
-----
-----

Не агресивний
-----
-----

Г. Царьова

2000.IV
2003. IV

2004. IV

187,4
209,1

203,4

122,8
136,6

131,9

1,52
1,53

1,54

Звичайні тренування
Припинила заняття спортом

-----

Не агресивний
-----
-----

М. Хорошуха

1985. ІХ
1991. ІХ
1997. ІХ
2001. ІХ
2005. ІХ

164,2
176,4
172,8
169,0
188,3

108,0
118,4
113,4
109,7
125,5

1,52
1,49
1,52
1,54
1,50

Припинила заняття спортом
-----
-----
-----

Не агресивний
-----
-----
-----
-----

Види спорту на витривалість (І) Швидкісно-силові види спорту (ІІ)
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0,4 0,05 
(1,53 0,035)

0,1 0,02* 
(1,47 0,028)

0,3 0,03 
(1,59 0,067)

0,3 0,03 
(1,50 0,051)

0,7 0,19 
(1,48
0,025)

1,7 0,16* (1,23
0,022)*

2,4 0,21* 
(1,30
0,033)*

3,5 0,18* 
(1,25
0,027)*

Примітка. У дужках приводяться дані показника ХНК - 2
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особистості, виховання сили духу та підвищення 
духовності спортсмена [19]. Невипадково, що у 
більшості назв східних єдиноборств присутнім 
є частина слова „до”. „До” – це шлях, манера 
триматися, точка зору і склад розуму. Для прикладу, 
айкідо перекладається як „шлях до гармонії духу”, 
карате „шлях пустої руки” тощо.

Під нашим спостереженням перебували юні 
спортсмени наступних спортивних клубів Українських 
федерацій східного єдиноборства: „Кіокушин-кан 
шогакукай карате” (м. Бровари; тренер – В.Шевчук) 
(n=18); „Кіокушин карате” (м. Київ; тренер – 
О.Слєпков) (n=12) та „Айкідо йо шин-кан” (м. Київ; 
тренер – В.Кравченко) (n=11). Загальна кількість 
респондентів – 41 особа.

Аналізуючи результати дослідження (табл.3), 
було виявлено, що юні боксери і борці з достовірною 
вірогідністю (р<0,001) відрізняються від своїх 
однолітків-спортсменів східного єдиноборства. За 
даними ІЯА у них реєструється самий високий ступінь 
агресивності (від 2,4 балів – у боксерів до 3,5 балів 
– у борців). При цьому варто вказати на той факт, що 
за величиною цього показника, спортсмени східного 
єдиноборства абсолютно нічим не відрізняються 
від спортсменів видів спорту на витривалість. У 
представників цих груп видів спорту відмічається 
самий низький ступінь агресивності.

Перш ніж зробити узагальнюючі висновки 
результатів наших досліджень, спробуємо коротко 
проаналізувати фактори, які можуть сприяти 
формуванню агресивності юних спортсменів. 
До таких відносимо наступні: спадковість як 
природжена властивість людини і тварини (концепції 
З.Фрейда і К.Лоренця і Т.Гоббса); природжені 
індивідуально-типологічні властивості ВНД [5]; 
природжений, що асоціюється з дослідженнями 
Олвенса (1988) [5] та набутий в процесі занять 
фізичними навантаженнями силового характеру [9] 
високий вміст у крові чоловічого статевого гормону 
тестостерону; штучне підвищення андрогенів у крові 
за рахунок використання анаболічних стероїдів [16], 
які у спорті відносяться до розряду допінгових засобів 
і є забороненими у застосуванні [21]; гіперкінезія, 
що ґрунтується на виконанні великих за об’ємом 

та інтенсивністю фізичних навантажень (за даними 
авторів [10] такі навантаження можуть сприяти 
розвитку вегето-судинного рефлексу з тривалими 
спазмами судин головного мозку); високий рівень 
травматизації [14, 2] та застудних захворювань 
(гострі респіраторні захворювання, ангіни, бронхіти 
тощо) [12, 24, 13], що згідно концепції „фрустрації 
– агресії” Дж. Долларда, Н.Міллера і Л.Берковітца 
[7] може перешкодити досягненню мети у спорті; 
незадовільні, що порушують морально-етичні 
норми та наносять шкоду вихованню підростаючого 
покоління, судійства ”любительських” змагань, 
зокрема з таких видів спорту як бокс, боротьба, 
художня гімнастика та багато інших [10].

Існують також відомості, які свідчать про 
незаперечний факт специфічного впливу 
фізичних навантажень різних за спрямованістю та 
біомеханічною структурою рухів на організм людей 
різного віку і професійної зайнятості [15, 3]. Як 
показали в минулому результати наших досліджень 
[27] заняття спортом у підлітків 13-16 років приз-
водить до формування специфічних, зумовлених 
тренуваннями фізичних якостей, а також до нерів-
номірного розвитку серцево-судинної та дихальної 
систем, працездатності тощо. Більше того, в процесі 
багаторічних спостережень вияснилося, що в них, 
подібного до того, як під час занять фізичними впра-
вами в людей похилого віку [15] і в дорослих високок-
валіфікованих спортсменів [6], поряд з придбанням 
одних функціональних здібностей організму „втрача-
ються” інші.

На нашу думку, факт специфічного впливу на-
вантажень на організм (якщо під специфічністю мож-
на розуміти наступне: біомеханічну структуру рухів; 
переважний розвиток тих чи інших рухових якостей; 
переважну циклічність та ациклічність роботи; пе-
реважну потужність роботи, яка досягається в тре-
нувальному процесі (максимальна, субмаксималь-
на, велика, помірна), а також ті зміни (фізіологічні, 
біохімічні тощо), які виникають при цьому в організ-
мі спортсменів) може бути додатковим до вищеви-
світлених чинників, що сприятиме формуванню агре-
сивності.

Таблиця 3
Ступінь виявлення агресивності (за індексом якості агресивності – ІЯА) у юних спортсменів 13-16 

років різних видів єдиноборств, mХ

Показник

Східне єдиноборство Західне єдиноборство

Карате (n=30) Айкідо (n=11) Бокс (n=22) Вільна 
боротьба (n=25)

ІЯА, бали

Коефіцієнти 
достовірності
відмінностей:

t; p 1-3
t; p 1-4
t; p 2-3
t; p 2-4

0,2 0,03
(1)

0,4 0,14
(2)

2,4 0,21
(3)

10,37; < 0,001

7,93; < 0,001

3,5 0,18
(4)

18,09; < 0,001

13,60; < 0,001
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Висновки:
1. Специфіка видів спорту обумовлює різний 

прояв агресивності юних спортсменів. За даними 
тесту Розенцвейга, високий рівень агресивності 
спостерігається у представників тих видів спорту, які 
переважно розвивають швидкісно-силові якості, пе-
реважно характеризуються ациклічністю роботи, а 
за потужністю самої роботи в тренувальному процесі 
відносяться до видів спорту (згідно з класифікацією 
видів спорту за О.Г.Дембо), які переважно мають 
максимальну та субмаксимальну потужність роботи. 
У більшості з них (особливо спортсменів видів єди-
ноборства) з придбанням одних, так необхідних для 
досягнення високих спортивних результатів, психіч-
них якостей (сміливість, наполегливість, цілеспря-
мованість, воля до перемоги тощо) спостерігається 
„втрата” інших (як, наприклад, добросердечності). 

2. Визначення сили – чутливості нервової сис-
теми за даними реєстрації психофізіологічного по-
казника ХНК-2 (характеристику нахили кривої за 
двома інтенсивностями звуку), на нашу думку, може 
бути одним із прогностичних показників у визначенні 
схильності до агресії.

3. Аналіз результатів дослідження показує, що за 
даними рівня агресивності східне єдиноборство не 
несе агресії, не є засобом нападу, а тому може ефек-
тивно впливати на формування особових якостей та 
підвищення духовності юних спортсменів.

4. Нерівномірність розвитку особових якостей 
(як, наприклад, агресивності) юних спортсменів під 
впливом тренувальних навантажень різної спрямо-
ваності визначає необхідність корекції тренувально-
го процесу за рахунок використання засобів вихов-
ної роботи, які повинні бути гарантом у досягненні 
гармонії духовного та фізичного через гармонійний 
розвиток особистості.

Подальші дослідження в даному напрямі не-
обхідно спрямувати на більш глибоке вивчення ха-
рактеру зміни особових якостей спортсменів-підліт-
ків під впливом занять спортом різної тренувальної 
спрямованості.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ІНСПЕКТОРІВ 
ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О.М. Івлєв
Донецький юридичний інститут ЛДУВС

Анотація. У статті надана експериментально обґрунтована методика підготовки інспекторів до-
рожньо-патрульної служби до професійної діяльності. Кращий рівень підготовленості забезпечується за-
вдяки комплексному впливу на її основні складові: фізичну, тактико-спеціальну, правову та психологічну 
підготовки. 

Ключові слова: професійно-прикладна підготовка, методика, вправи.
Аннотация. В статье представлена экспериментально обоснованная методика подготовки инспек-

торов дорожно-патрульной службы к профессиональной деятельности. Более высокий уровень подго-
товленности обеспечивается путем комплексного влияния на ее основные составляющие: физическую, 
тактико-специальную, правовую и психологическую подготовки.  

Ключевые слова: профессионально-прикладная подготовка, методика, упражнения. 
Abstract. In clause is submitted experimentally proved technique of preparation of the inspectors of a road-

patrol police to application of force influence. More high level preparation is provided by complex influence on its 
basic components: physical, special tactics, law and psychological preparations.

Key words: рrofessional-applied preparation, technique, exercise.

Постановка проблеми. Співробітник міліції по-
винен вправно і грамотно протистояти агресії правопо-
рушника, знати, чи має він право в тієї або іншій кон-
кретній ситуації застосувати фізичну силу, спеціальні 
засоби або вогнепальну зброю. Проте, бракування 
практичних навичок, правова невпевненість у прий-
нятті рішень на застосування сили, недостатній рівень 
психологічної готовності – основні недоліки в підготовці 
які потребують першочергового усунення [3].

Робота виконана згідно наказу МВС України від 
05.07.04 №755 «Про затвердження пріоритетних на-
прямків наукових і дисертаційних досліджень, які ма-
ють потребу в першочерговій розробці й впровадженні 
в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на пе-
ріод 2004-2009 років», по проблемі вдосконалення ме-
тодики професійної підготовки особового складу ОВС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ефективність дій працівників міліції в ситуаціях 
пов’язаних із виконанням службових обов’язків 
значно знижується під впливом різних об’єктивних і 
суб’єктивних факторів. Передбачається, що трену-
вання в подоланні цих факторів повинно позитив-
но впливати на ефективність (В.І. Косяченко, 2000; 
А. Лущак, 2000; П.В. Мишакін, 1994, Ю.А. Чистяков, 
1994). Послідовність дій працівників міліції в цих си-
туаціях можна представити схематично: право – так-
тика – техніка. Де: право – підстави для застосування 

силового впливу; тактика – вибір рішення виниклої 
задачі (вибір позиції, поведінка, ухвалення рішення, 
вибір засобів впливу); техніка – безпосередньо ре-
алізація прийнятого рішення (застосування заходів 
фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї). Опти-
мальність підготовки за вищевказаними складовими 
у сполученні зі стабілізацією реакції на екстремальні 
ситуації може дати високий результат ефективності 
дій працівників міліції при виконанням службових 
обов’язків. 

Систематичне тренування в умовах дії різних 
несприятливих факторів удосконалюють перешко-
достійкість рухових дій у реальних умовах застосу-
вання сили, забезпечує високий рівень результатив-
ності рухових здібностей співробітників міліції [1, 6].

Таким чином, для педагогічного впливу на процес 
професійно-прикладної підготовки (ППП) працівни-
ків міліції, ми визначили чотири основних напрямки: 
спеціальна фізична підготовка (СФП), правова підго-
товка (ПП), тактична підготовка (ТСП), психологічна 
підготовка.

На наш погляд, що підтверджено і передовою пе-
дагогічною практикою, ефективний шлях удоскона-
лення викладання професійно-прикладної підготов-
ки в ОВС – проведення занять в умовах наближених 
до реальних, які додають навчанню акцентований 
професійно-прикладний характер, виховують у спів-




