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Вплив тренувальних навантажень різної спрямованості на 
рівень тривожності юних спортсменів 13-16 років

Хорошуха М.Ф.
Національний педагогічний університет  імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Розглянуто динаміку, структуру 
та показники рівня особистісної 
тривожності підлітків, які спеціа-
лізуються у видах спорту: легка 
атлетика, лижний спорт, вело-
спорт, плавання,  бокс та вільна 
боротьба. В експерименті при-
ймали участь 123 юних спортс-
менів і 30 учнів загальноосвіт-
ньої школи, які не займалися 
спортом у віці 13-16 років. Про-
ведено порівняльний аналіз рів-
нів тривожності двох експери-
ментальних груп: перша група 
- швидкісно-силові види спорту, 
друга - види спорту та витрива-
лість. Встановлено факт спе-
цифічності впливу тренувань 
різної спрямованості на прояви 
тривожності спортсменів.

Хорошуха М.Ф. Влияние тренировочных 
нагрузок различной направленности на 
уровень тревожности юных спортсме-
нов 13-16 лет. Рассмотрены динамика, 
структура и показатели уровня личностной 
тревожности подростков, которые специ-
ализируются в видах спорта: легкая атле-
тика, лыжный спорт, велоспорт, плаванье, 
бокс и вольная борьба. В эксперименте 
принимали участие 123 юных спортсменов 
и 30 учеников общеобразовательной школы 
незанимающихся спортом в возрасте 13-16 
лет. Проведен сравнительный анализ уров-
ней тревожности двух экспериментальных 
групп:  первая группа - скоростно-силовые 
виды спорта, вторая - виды спорта на 
выносливость. Установленный факт спе-
цифичности воздействия тренировочных 
нагрузок различной направленности на 
проявление тревожности спортсменов.

Khoroshukha M.F. The influence of 
the training loads of different on the 
nervousness level of the young sportsmen 
aged 13-16. The dynamics, structure and the 
indexes of the level of the teenagers’ personal 
nervousness are considered. The teenagers 
are specialized in the following sporting 
activities: light athletics, skiing, cycling, 
swimming, boxing and free style fighting. 123 
young sportsmen and 30 secondary school 
pupils, who don’t go in for sports, aged 13-16 
took part in the experiment. The comparative 
analysis nervousness level of the two groups 
was conducted: the first group – the speedy 
and powerful sporting activities and the 
second – the sporting activities concerning 
endurance. The fact of the specific influence of 
the loads of different directions on displaying 
the nervousness by young sportsmen was 
established.
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Вступ.1

Для ефективного використання засобів фізич-
ної культури та спорту з метою гармонійного розви-
тку дітей і підлітків, зміцнення здоров'я, необхідно 
вияснити як взаємодіють зміни, що виникають під 
впливом тренувальних занять з процесами вікового 
розвитку організму.

Відомо, що організм спортсменів підліткового 
віку характеризується не лише інтенсивністю 
морфофункціональної перебудови його, але й тими 
змінами, що проходять в їх психоемоційній сфері. 
Останні нерідко проявляються в неадекватних 
поведінкових реакціях не лише на змаганнях різного 
ґатунку, але  також у сім’ї, побуті, спортивному колек-
тиві тощо [10,1].

У науковій літературі достатньо вивченими є ві-
кові та статеві індивідуально-типологічні особливості 
людського організму, але залишаються поза увагою 
аналогічні дослідження учнівської і студентської мо-
лоді з вираженою складністю їх адаптаційних проце-
сів і, зокрема, таких негативних проявів психічного 
стану як непомірно високі рівні тривожності та агре-
сивності  [4,2].

В контексті вище висвітленого, неабияке значення 
має вивчення впливу занять різними видами спорту 
на формування особистісних якостей підлітків, якщо 
відомо, що, з одного боку, високі прояви тривоги та 
агресії неминуче ведуть до психоемоційного напру-
ження, що відбивається на психічному здоров'ї під-
ростаючого покоління і передається на їх зрілі роки 
[7], а, з іншого, раніше установлений нами [9] факт 
специфічності  впливу тренувальних навантажень різ-
ної спрямованості на організм юних спортсменів.

Дослідженню агресивності спортсменів-підлітків у 
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зазначеному аспекті проблем відведено ряд опубліко-
ваних раніше нами робіт (М.Ф.Хорошуха, 2007-2010). 
Що стосується вивчення впливу занять різними вида-
ми спорту на формування тривожності спортсменів, 
то вони залишаються поки що маловивченими.

Необхідність проведення такого роду досліджень 
обумовлена, з одного боку, як самою актуальністю 
поставленої проблеми, з іншого, полярністю думок 
різних авторів [3,6] щодо впливу тренувальних наван-
тажень різного характеру на формування рівнів три-
вожності у спортсменів.

Робота виконана відповідно плану НДР На-
ціонального педагогічного університету  імені 
М.П.Драгоманова

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження - виявити специфічність впли-

ву тренувальних навантажень різної спрямованості на 
показники тривожності юних спортсменів 13-16 ро-
ків.

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

з проблем дослідження психічного стану людини;
 психодіагностичний метод - дослідження осо-

бистісної тривожності за методикою Ч.Д.Спілбергера 
[див.5];

 методи статистики.
Дослідження проводилися на базі Броварського 

вищого училища фізичної культури (Київська обл.) 
та загальноосвітньої школи №3 м.Бровари. В експе-
рименті прийняло участь 153 підлітка (хлопців) у віці 
13-16 років (123 спортсменів і 30 практично здорових 
учнів, які не займалися спортом). Обстеження здій-
снювалося у два етапи на початку (вересень-жовтень 
місяці) кожного навчального року (у 2008-09 рр.). 
Було сформовано дві експериментальні (ЕГ) і одна 
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контрольна (КГ) групи. Спортсмени, згідно з класи-
фікації видів спорту за А.Г.Дембо (1980), склали дві 
перші групи: група А - види спорту на витривалість 
(лижний спорт, велоспорт, плавання); група Б - види 
спорту, тренувальний процес яких переважно спрямо-
ваний на розвиток швидкісно-силових якостей (бокс, 
вільна боротьба, легка атлетика: спринтерський біг, 
стрибки, штовхання ядра та метання диска); відповід-
но, учні ЗОШ - контрольну групу.

З метою більш поглибленого вивчення проблеми 
тривожності у спорті принципового значення 
набуває уточнення понять тривоги та тривожності. 
Із  навчально-методичної літератури [8] знаходимо 
наступне. Тривога -  це емоційний стан, який виникає 
в ситуаціях невизначеної небезпеки, пов’язаної 
з очікуванням невдач у соціальній взаємодії та 
несприятливого розвитку подій. Тривожність - це 
властивість людини знаходитися у стані підвищеного 

занепокоєння, відчуття страху й тривоги у специфічних 
соціальних ситуаціях. Відповідно, особистісна 
тривожність, як риса особистості, що пов’язана з 
генетично детермінованими властивостями людини, 
характеризується схильністю сприймати велику 
кількість ситуацій як загрозливих та реагувати на такі 
ситуації підвищеним рівнем емоційного збудження та 
станом тривоги.

Результати дослідження.
В результаті проведених нами лонгітюдинальних 

досліджень було виявлено, що між показниками 
рівня особистісної тривожності (РОТ) трьох груп 
обстежуваних не існує статистично достовірних 
відмінностей (Р>0,05) як за даними першого (табл.1), 
так і другого етапів спостережень (табл.2).

Що стосується розподілу обстежуваних за рівнями 
тривожності, то як можна бачити із представленого 
нами ілюстративного матеріалу (рис. 1 і 2) більшість 

Таблиця 1
Характеристика прояву рівнів особистісної тривожності у юних спортсменів 13-16 років та їх однолітків-

учнів загальноосвітньої школи, які не займаються спортом (контроль) за даними першого етапу 
досліджень: Х±m, %

Показники 
тривожності

Види спорту на витривалість (А) Швидкісно-силові види спорту (Б)
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РОТ 40,1 ± 1,99 41,2 ± 1,57 41,9 ± 1,74 40,3 ± 1,24 40,0 ± 1,00 41,1 ± 1,68 39,2 ± 1,03

Низький р. — — 4,5(1) — — — 3,3(1)

Середній р. 66,7(8) 65,0(13) 59,1(13) 83,3(20) 81,8(18) 82,6(19) 86,7(26)

Високий р. 33,3(4) 35,0(7) 36,4(8) 16,7(4) 18,2(4) 17,4(4) 10,0(3)

Примітка. У дужках наведено дані про кількість осіб.
Таблиця 2

Характеристика прояву рівнів особистісної тривожності у юних спортсменів 13-16 років та їх однолітків-
учнів загальноосвітньої школи, які не займаються спортом (контроль) за даними другого етапу досліджень: 

Х±m, %

Показники 
тривожності

Види спорту на витривалість (А) Швидкісно-силові види спорту (Б)
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РОТ 42,4 ± 1,84 44,0 ± 1,62 40,1 ± 1,42 43,0 ± 0,90 39,6 ± 0,92
42,8 ± 
0,60

40,9 ± 1,08

Низький р. — — 4,5(1) — — — 3,3(1)

Середній р. 58,3(7) 55,0(11) 59,1(13) 87,5(21) 90,9(20) 91,3(21) 73,3(22)

Високий р. 41,7(5) 45,0(9) 36,4(8) 12,5(3) 9,1(2) 8,7(2) 23,3(7)

Примітка. У дужках наведено дані про кількість осіб.
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підлітків ЕГ і КГ мали середній рівень тривожнос-
ті:  спортсмени групи А - 62,9% на першому етапі 
та 57,4% - на другому, відповідно, групи Б - 82,6% і 
89,9% та контрольної групи: 86,7% і 73,3%. Порів-

няльний аналіз показників РОТ ЕГ і КГ вказує на те, 
що більш високі показники середнього рівня тривож-
ності мають спортсмени групи Б та КГ.

Рис. 1. Характеристика розподілу юних спортсменів 13-16 років та їх однолітків - учнів загальноосвітньої 
школи, які не займаються спортом (контроль) за рівнями особистісної тривожності за даними першого 

етапу досліджень

Рис.2. Характеристика розподілу юних спортсменів 13-16 років та їх однолітків - учнів загальноосвітньої 
школи, які не займаються спортом (контроль) за рівнями особистісної тривожності за даними другого 

етапу досліджень
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Низького рівня тривожності практично немає. Як 
виняток, він реєструється лише у плавців та учнів 
ЗОШ. За даними двох етапів дослідження він стано-
вить 1,9% (1 чол.) у плавців (група А) та 3,3% (1 чол.) 
у КГ.

Більш високий рівень тривожності з тенденцією 
до подальшого підвищення його спостерігається у 
спортсменів групи А (35,2% на першому етапі та 
40,7% - на другому) в порівнянні з групою Б, в якій 
відмічається тенденція до зниження цього показника 
(відповідно, 17,4% на першому етапі та 10,1% на 
другому етапах дослідження). Відмітимо також, що у 
представників КГ відмічається однотипний з видами 
спорту на витривалість характер зміни показників 
високого РОТ, тобто має тенденцію до підвищення (з 
10,0% на першому етапі до 23,3% на другому).

Таким чином, можна констатувати, що високі 
рівні особистісної тривожності мають спортсмени 
циклічних видів спорту, які переважно розвивають 
якість витривалості, а низькі показники РОТ і, 
відповідно, більш низькі рівні тривожності в цілому 
- представники циклічних та ациклічних видів спорту, 
тренувальний процес яких переважно спрямований 
на розвиток швидкісно-силових якостей.

Відзначимо також, що результати наших досліджень 
частково узгоджуються з даними досліджень інших 
авторів [6]. Останні приходять до висновку, що най-
більш низькі показники РОТ виявляються у представ-
ників ациклічних видів спорту (спортивні ігри, єди-
ноборства), які є більш адаптованими до стресових 
ситуацій в умовах дефіциту часу. В наших досліджен-
нях виявлено, що більш низькі показники тривожності 
мають не лише представники ациклічних видів спорту, 
що приймали участь в експерименті (див. раніше), але 
також й циклічних видів, які мають однотипну з аци-
клічними видами спорту спрямованість тренувально-
го процесу (маємо на увазі бігунів на короткі відстані, 
тренувальний процес яких переважно спрямований 
на розвиток швидкісно-силових якостей).

Висновки.
1. Рівень особистісної тривожності в більшій мірі 

залежить від спрямованості тренувальних занять, ніж 
від характеру (циклічності чи ациклічності) роботи.

2. Більш високий рівень особистісної тривожності 
відмічається у юних спортсменів під впливом трену-

вальних навантажень циклічного характеру, які пере-
важно спрямовані на розвиток якості витривалості і, 
навпаки, більш низький рівень - у представників ци-
клічних та ациклічних видів спорту, що переважно 
розвивають швидкісно-силові якості.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку визначення корелятивних зв'язків між по-
казниками тривожності та агресивності юних спортс-
менів.
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