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В статті розглядається використання 
аутогенного тренування як засобу пси-
хологічної підготовки в тренувальному 
процесі юнаків 14–15 років, які займа-
ються рукопашним боєм, на етапі базо-
вої підготовки. Психологічна готовність 
юнаків до модельних та підсумкових 
змагань визначалася за допомогою 
тесту Ч. Спілбергера та вимірювання 
частоти серцевих скорочень. Викорис-
тання аутогенного тренування покра-
щує результати змагальної діяльності 
юнаків 14–15 років, які займаються ру-
копашним боєм.
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ния частоты сердечных сокращений. 
Использование аутогенной тренировки 
улучшает результаты соревнователь-
ной деятельности юношей 14–15 лет, 
занимающихся рукопашным боем.
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Вступ.6

Спорт надзвичайно різноманітний як за формою, 
так і за змістом. Це проявляється у багатьох його ви-
дах, у змістовних і процесуальних проявах спортив-
ної діяльності, обумовлених специфічними особли-
востями змагальних вправ і умовами спортивного 
змагання [1]. 
Специфічною ознакою спорту, за даними спеці-

альної літератури, є наявність вираженого психічно-
го напруження, втоми або стресу, при якому можлива 
адаптація до навантажень та високий рівень підготов-
леності спортсмена [1,7]. У зв’язку з цим, постає не-
обхідність конкретного вивчення психологічних осо-
бливостей кожного виду спорту з метою подальшого 
наукового обґрунтування навчально-тренувальних 
методів спортивної діяльності.
На думку фахівців, значення та необхідність пси-

хології спорту для спортивної діяльності є безпере-
чними. В джерелах спеціальної літератури автори під-
креслюють роль психологічної підготовки, особливо 
на попередніх етапах багаторічного тренувального 
процесу в конкретних видах спорту для подальшої 
спеціалізації [5].
Виходячи з цього, визначення методик, які впли-

вають на психічний стан юних спортсменів під час 
тренувальних занять і змагань, є край важливим. Але, 
в спеціальній літературі не достатньо освітлюється ця 
проблема відносно окремих видів спорту. Це стосуєть-
ся рукопашного бою, як одного з видів єдиноборств, 
який останнім часом набув популярності. Цим обу-
мовлюється актуальність проведеного дослідження.
Робота виконана за планом НДР Класичного при-

ватного університету.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – виявити вплив аутогенного 
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тренування на психологічну підготовку юних спортс-
менів 14-15 років, які займаються рукопашним боєм, 
під час змагальної діяльності.
Методи дослідження: аналіз літературних дже-

рел, констатуючий експеримент, педагогічні методи 
дослідження, анкетування, педагогічний експеримент, 
методи математичної статистики та метод аутогенно-
го тренування.

Результати дослідження та їх обговорення.
Відповідно до мети і поставлених завдань, про-

тягом навчального 2008-2009 року проводилися тре-
нування в двох групах юних єдиноборців, що займа-
ються рукопашним боєм в клубі бойових мистецтв 
«Ронін» м. Запоріжжя. Вони склали експерименталь-
ну і контрольну групи, по 10 спортсменів кожна. 
Тренувальні заняття, згідно рекомендаціям спеці-

альної літератури та віку спортсменів, проводились 5 
раз на тиждень, їх тривалість складала 120 хвилин (2 
години). В обох групах (експериментальній і контр-
ольній) заняття проводились по однаковій методиці, і 
відповідали загальній програмі тренувань з рукопаш-
ного бою для даного віку [3, 7]. 
Використовуючи прийоми аутогенного тренування 

(АУТ), за даними літератури, спортсменам необхідно 
оволодіти здатністю управляти власною психікою, 
створюючи у відповідальні моменти оптимальний 
емоційний стан. Ці рекомендації стали вирішальними 
у виборі методу для проведення дослідження, осо-
бливо враховуючи підготовку та участь у змагальній 
діяльності юних спортсменів, які займаються руко-
пашним боєм.
З метою психологічної підготовки в експеримен-

тальній групі був застосований метод аутогенного 
тренування (АУТ), який розділявся на окремі частки: 
заспокійливу та мобілізуючу [4].
Завдання заспокійливої частки АУТ: 
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розслаблення м'язів; 1) 
заспокоєння внутрішніх органів; 2) 
заспокоєння нервової системи 3) 
Завдання мобілізуючої частки АУТ: 
відпрацьовування відчуття прохолоди; 1) 
відпрацьовування відчуття легкості;2) 
активізація організму.3) 
За даними літературних джерел, перша частка, за-

звичай, використовується у випадках, коли потрібно 
заспокоїтись та розслабитись після тренування, перед 
сном, для зняття зайвого хвилювання і напруги перед 
змаганнями і після них.
Друга – для підготовки організму спортсмена до 

змагального виступу, для усунення млявості, апатії, 
зняття напруги тощо.
На думку фахівців, підготовленість спортсмена 

до змагальної діяльності передбачає високий рівень 
розвитку функціональних систем організму, регуля-
торних функцій нервової системи та його психіки, 
сформованості фізичних та рухових якостей, що за-
безпечують ефективність специфічної рухової діяль-
ності [1, 7]. Готовність спортсмена до змагань – це 
його інтегральна характеристика, яка включає наяв-
ність загальних компонентів, одним з яких є функціо-
нальна готовність. 
Для визначення впливу методу аутогенного тре-

нування (АУТ), запропонованого експериментальній 
групі, було проведено тестування спортсменів експе-
риментальної та контрольної груп з використанням 
шкали реактивної тривожності за Ч. Спілбергером [2, 
6]. Головною метою було виявити стан юнаків в да-
ний момент часу, який характеризується емоціями, що 
суб'єктивно переживаються: напругою, неспокоєм, за-
клопотаністю, нервозністю в даній конкретній обста-
новці. За даними спеціальної літератури, він виникає 
як емоційна реакція на екстремальну або стресову си-
туацію [1, 2]. Стосовно проведеного дослідження, та-
кою стресовою ситуацією були модельні та підсумкові 
змагання, які проводились на протязі експерименту.
Тест Ч. Спілбергера належить до методик, що до-

сліджують психологічний феномен тривожності в 
спорті. Він представляє собою опитувальник, який 
складається з 20 висловів, що відносяться до три-
вожності як стану (стан тривожності, реактивна або 
ситуативна тривожність). Стан тривожності харак-
теризується суб’єктивними, свідомо сприйманими 
відчуттями загрози і напруги. Він супроводжується 
пов’язаним з активацією збудження автономної нер-
вової системи. Тривожність, як межа особи, означає 
мотив або придбану поведінкову диспозицію, яка 
зобов’язує індивіда до сприйняття широкого кола 
об’єктивно обумовлених обставин, як що вони міс-
тять загрозу, спонукуючи реагувати на них станами 
тривоги, інтенсивність яких не відповідає величині 
реальної небезпеки. Шкала реактивної тривожності 
Ч. Спілбергера є єдиною методикою, що дозволяє ди-
ференційовано вимірювати тривожність і як особову 
властивість, і як стан [2].
На думку спеціалістів, частота серцевих скорочень 

–легкодоступний показник функціонального стану 
організму, що відображає реакцію серцево-судинної 

системи на психологічний вплив зовні [6]. Цей показ-
ник є достатньо інформативним і доступним для ви-
користання у різних ситуаціях, включаючи стресові. 
Тому було вирішено виявити та проаналізувати 

дані ЧСС у юнаків 14-15 років, які займаються руко-
пашним боєм, що визначалися в стані відносного спо-
кою та перед змагальною діяльністю. 
Виявлення та аналіз показників рівня тривожності 

за тестом Ч. Спілбергера та частоти серцевих скоро-
чень (ЧСС) складався з трьох етапів:
перший етап контролю проводився як констатуючий • 
експеримент, з метою виявлення вихідних даних, 
які характеризують психологічний стан спортсме-
нів 14-15 років експериментальної та контрольної 
груп на момент початку дослідження;
на другому етапі контролю проводилась реєстрація • 
показників в контрольній групі, а також в експери-
ментальній, після застосування методу аутогенного 
тренування (АУТ);
на третьому етапі здійснювалась завершальна реє-• 
страція показників даного дослідження.
Вказані показники виявлялись в стані відносного 

спокою і безпосередньо перед модельними змагання-
ми, які проводились між спортсменами експеримен-
тальної та контрольної груп на початку та в середині 
навчального року. Необхідно зазначити, що наприкін-
ці дослідження третій етап контролю проходив  під час 
проведення підсумкових щорічних змагань для дано-
го віку, в якому прийняли участь спортсмени експери-
ментальної та контрольної груп. Такі змагання запла-
новані тренувальною програмою  з рукопашного бою. 
Отримані результати відображені в таблицях 1 та 2.
Матеріали таблиці №1 свідчать, що дані, отримані 

на першому етапі контролю спортсменів експеримен-
тальної та контрольної груп мали недостовірно зна-
чущі розбіжності. Виявлені показники ЧСС вказують 
на однаковий рівень психологічної готовності юних 
спортсменів до початку експерименту та однакову 
реакцію на стресову ситуацію, якою стали модельні 
змагання. 
Дані таблиці №1, які відображають показники 

ЧСС, отримані на другому і третьому етапах контр-
олю констатують, що результати експериментальної 
групи, в якій був застосований метод аутогенного 
тренування (АУТ), покращились на достовірно значу-
щу величину у порівняні з показниками спортсменів 
контрольної групи, які тренувались по стандартній 
методиці. 
У юних єдиноборців, що складали експеримен-

тальну групу наприкінці дослідження (3 етап контр-
олю) середня арифметична величина показників ре-
активної тривожності за тестом Ч. Спілбергера мала 
значення 31,3+0,74 балів. Тоді як після тестування 
юнаків контрольної групи вона дорівнювала 40,8+0,75 
балів. Це відображено у таблиці №2. Отримані дані 
свідчать, що спортсмени експериментальної групи 
після застосування методу аутогенного тренування 
(АУТ) мали кращій рівень психологічної готовності 
до головних змагань. 
Аналізуючи результати проведеного дослідження, 

можна характеризувати обраний метод аутогенно-
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го тренування (АУТ) і його вплив на психологічний 
стан юних спортсменів, що займаються рукопашним 
боєм, як ефективний, а також зазначити зручність і 
доступність у його використанні під час тренуваль-
ного процесу.
Результати динаміки показників за тестом Ч. Спіл-

бергера представлені у таблиці 2.
Результати підсумкового контролю свідчать, що 

процес мобілізації і відновлення психологічного ста-
ну у юнаків експериментальної групи, в якій був за-
стосований метод аутогенного тренування, більше ви-
ражений, ніж у спортсменів контрольної групи.

Висновки
В результаті вивчення та аналізу джерел спеціаль-

ної літератури, було виявлено, що на сьогоднішній 
день недостатньо уваги приділяється темі психологіч-
ного стану спортсменів 14–15 років, які займаються 
рукопашним боєм, під час тренувальної та змагальної 
діяльності на етапі базової підготовки. Висновок до-
слідження відповідає актуальності обраної теми.
В процесі визначення психологічної підготовки 

юних спортсменів були виявлені зміни показників 
рівня тривожності за тестом Ч. Спілбергера на досто-
вірно значущу величину в експериментальній групі, 
порівняно з контрольною, при використанні метода 
аутогенного тренування.
При виявлені впливу аутогенного тренування на 

психологічний стан єдиноборців  14–15 років під час 
змагань були зареєстровані позитивні зміни показни-
ків частоти серцевих скорочень (ЧСС) на достовірно 
значущу величину, що свідчить про ефективність ви-
користаного методу для даної вікової групи. 

Результати даного дослідження свідчать про мож-
ливість практичного використання методу аутогенно-
го тренування (АУТ) з метою поліпшення психологіч-
ної підготовки та покращення змагальних результатів 
юнаків, які займаються рукопашним боєм, на етапі 
базової підготовки.
Подальші дослідження передбачається провести в 

напрямку вивчення інших проблем аутогенного тре-
нування як засобу психологічної підготовки в руко-
пашному бою.
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Таблиця 1
Динаміка змін ЧСС у єдиноборців  14-15 років перед змаганнями в експериментальній і контрольній групах на 

різних етапах дослідження

Показни-
ки ЧСС

1 етап (констатуючий експе-
римент)

2 етап (дані після проведення 
1 етапу експерименту)

3 етап (дані після проведення 
2 етапу експерименту)

Експери-
менталь-
на група

Контроль-
на група t

Експери-
менталь-
на група

 Кон-
трольна 
група

t
Експери-
менталь-
на група

Кон-
трольна 
група

t

У спокої 74,1+0,61 73,8+0,79 0,29 68,4+0,75
 

73,5+0,47 5,69 57,6+0,65 67,5+0,54 11,6
Перед 
змаган-
нями 94,4+1,35 96,4+1,67 0,93 82,5+1,17 90,6+1,1 5,04 62,3+0,95 77,9+1,26 9,85

Таблиця 2
Динаміка результатів за тестом Ч. Спілбергера в дослідженні реактивної тривожності єдиноборців  14-15 

років на різних етапах контролю дослідження
Етапи

1 етап 2 етап 3 етап

x+m x+m t x+m х+m t x+m x+m t

45,6+1,13 47,5+0,79 1,37 40+1,05 45,6+0,8 3,19 31,3+0,74 40,8+0,75 9,03
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