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ОЦІНКА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ТА РЕАКТИВНОЇ ТРИВОЖНОСТІ
КУРСАНТІВ В КОНТЕКСТІ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ
ТРЕНУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ
З ВІЙСЬКОВО-АВІАЦІЙНОГО П’ЯТИБОРСТВА
Мета. Оцінка, емоційно-вольової сфери, реактивної тривожності а також їх зміни за умов
ознак втоми після стрес-тесту методом кросфіту у курсантів в контексті планування тренувальної
діяльності з військово-авіаційного п’ятиборства. Методи. В дослідженні використані наступні методи: анкетування, психологічне тестування, математично-статистичний аналіз. У педагогічному експерименті приймали участь 48 курсантів першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (чоловіки), віком 17–18 років, з них 38 кандидатів в майстри та 10
майстрів спорту. Рівень ситуативної (реактивної) тривожності визначали за тестом Ч. Спілбергера.
Для оцінки стабільності емоційної сфери використовували показник емоційної лабільності за шкалою
самопочуття В.А. Доскіна. Статистичну обробку отриманих даних проводили параметричним методом, а перевірку значущості отриманих даних здійснювали за допомогою t-критерія Стьюдента (для
n < 100) при заданому рівні надійності р = 0,95. Результати. Встановлені вихідні показники курсантівспортсменів, кандидатів для подальшої тренувальної діяльності з військово-авіаційного п’ятиборства.
Проведено розподіл кандидатів за такими видами спорту як ігрові, циклічні, складно-координаційні види
та спортивні єдиноборства. Враховуючи те, що емоційно-вольова сфера, реактивна тривожність та
когнітивні здібності є інтегрольними показниками прояву індивідуальних якостей кожного із спортсменів, були відібрані психофізичні тести, дані яких свідчать про найважливіші властивості емоційновольової сфери спортсменів, що можуть бути використані для прогнозування результату головних
змагань з військово-авіаційного п’ятиборства. Висновок. Встановлена гетерогенність вихідних показників емоційно-вольової сфери, реактивної тривожності та когнітивних здібностей кандидатів в збірну
команду з військово-авіаційного п’ятиборства. Обгрунтована необхідність розробки єдиного універсального алгоритму тренування з визначенням обов’язкових контрольних точок – періодів оцінки провідних
психофізичних здібностей та розроблено комплекс допоміжних спортивних вправ (кросфіту) для
покращення тих чи інших показників емоційно-вольової сфери, реактивної тривожності та когнітивних
здібностей курсантів у відповідності до конкретного виду спорту.
Ключові слова: військово-авіаційне п’ятиборство, смуга перешкод, кросфіт, емоційно-вольова
сфера, реактивна тривожність, курсанти.
Aim. Assessment of emotional and volitional sphere, reactive anxiety and their changes in terms of
signs of fatigue after the stress test by the crossfit method in cadets in the context of planning training activities
in military aviation pentathlon. Methods. The following methods were used in the study: questionnaires,
psychological testing, mathematical and statistical analysis. The pedagogical experiment was attended by 48
first-year cadets of the Ivan Kozhedub Kharkiv National University of the Air Force (men), aged 17–18,
including 38 candidates for masters and 10 masters of sports. The level of situational (reactive) anxiety was
determined by the Spielberger test. To assess the stability of the emotional sphere used an indicator of emotional
lability on the scale of well-being VA Doskin. Statistical processing of the obtained data was performed by the
parametric method, and verification of the significance of the obtained data was performed using Student’s t-test
(for n <100) at a given level of reliability p = 0.95. Results. The initial indicators of cadets-athletes, candidates
for further training activities in military aviation pentathlon have been set. The distribution of candidates by
such sports as game, cyclic, complex-coordination sports and martial arts is carried out. Given that the
emotional-volitional sphere, reactive anxiety and cognitive abilities are integral indicators of the manifestation
of individual qualities of each athlete, psychophysical tests were selected, which show the most important
properties of the emotional-volitional sphere of athletes that can be used to predict the outcome. in military
aviation pentathlon. Conclusion. The heterogeneity of the initial indicators of the emotional and volitional
sphere, reactive anxiety and cognitive abilities of the candidates for the national team in military aviation
pentathlon has been established. Necessity of development of the uniform universal algorithm of training with
definition of obligatory control points – periods of an estimation of leading psychophysical abilities is proved
and the complex of auxiliary sports exercises (crossfit) for improvement of these or those indicators of emotional
and volitional sphere, reactive anxiety and cognitive abilities to cadets is developed. sport.
Key words: military aviation pentathlon, obstacle course, crossfit, emotional and volitional sphere,
reactive anxiety, cadets.
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Постановка проблеми й аналіз результатів останніх досліджень. Відомо, що
однією із найбільш складних компетенцій, якою повинен володіти спортсмен з військово-авіаційного п’ятиборства (ВАП), є подолання смуги перешкод в комплексі із
спортивним орієнтуванням [10, 11].
Під час проходження смуги перешкод організм спортсмена зазнає психофізичного стресу, що в більшості випадків, при відсутності спеціальної попередньої
підготовки, може призводити до погіршення лабільності емоційно-вольової сфери й
зниженню когнітивних можливостей спортсмена [10, 19].
Незаперечним є те, що спортивне орієнтування є одним з найбільш специфічних
видів спорту, в якому поєднуються високі фізичні і розумові навантаження на тлі
великих вольових і емоційних напружень, спрямованих на самостійне вирішення низки
практичних завдань [1, 11]. Саме тому цей сегмент змагань спортивного конкурсу з
ВАП пред’являє високі вимоги до механізмів пам’яті (сприйняття, синтезу, аналізу
інформації) та уваги – здатності спортсмена спрямовувати свою рухову діяльність на
вирішення завдань, пов’язаних з проходженням дистанції в складних географічних
умовах [13]. При підвищенні складності дистанцій в орієнтуванні навантаження на
фізіологічні механізми сприйняття і переробки інформації є безперервним. Відтак,
застосування спеціальних вправ, спрямованих на розвиток пам’яті та уваги у спортсменів з ВАП є обов’язковою умовою для підвищення ефективності тренувальної і
змагальної діяльності [20].
Важливим критерієм успішної реалізації в умовах змагань розвинутих психофізичних здібностей під час тренувань є здатність керувати таким емоційним станом,
як тривожність [8]. Змагання зі спортивного орієнтування є серйозним випробуванням
для основних фізичних якостей спортсмена – витривалості, силових і швидкісних здібностей, вольових якостей, здатності якісно виконувати операції мислення, приймати
правильні рішення на тлі втоми, яка прогресує під час спортивних змагань з ВАП [26,
27]. При цьому причиною помилок в орієнтуванні є також підвищена ситуативна тривожність та послабленням уваги [23,25]. Враховуючи вище викладене, важливим є розвиток у спортсменів під час тренувань резистентності до психоемоційного стресу, який
посилюється під впливом зміни гормонального фону внутрішнього середовища організму під час змагань з ВАП.
Провідною концепцією нашого дослідження є той факт, що для отримання функціональних ефектів (формування фізіологічних резервів головних фізіологічних систем,
досягнення економізації функцій) потрібні тренувальні впливи з відповідною тривалістю, частотою та інтенсивністю, які постійно змінюються з урахуванням досягнутого
рівня розвитку рухових здібностей [24]. Однак, безперервний розвиток будь-якої якості
є неможливий. Удосконалення структурно-функціональних властивостей організму
спортсмена може бути реалізовано через застосування засобів і методів, спрямованих
на удосконалення інших психофізичних здібностей [7], в тому числі складових емоційно-вольової сфери та когнітивних механізмів.
Мета дослідження – оцінка, емоційно-вольової сфери, реактивної тривожності у
курсантів, а також їх зміни за умов ознак втоми після стрес-тесту методом кросфіту в
контексті планування тренувальної діяльності з військово-авіаційного п’ятиборства.
Методи дослідження. В дослідженні приймали участь 48 курсантів першого
курсу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
(чоловіки), віком 17-–8 років, з них 38 кандидатів у майстри та 10 майстрів спорту. Всі
курсанти для подальшої тренувальної діяльності з військово-авіаційного п’ятиборства
були розподілені на чотири групи за видами спорту, а саме: ігрові (група І – 12 курсантів), циклічні (група ІІ – 14 курсантів), складно-координаційні (група ІІІ – 10 курсан-
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тів), спортивні єдиноборства (група IV – 12 курсантів). Курсанти, що приймали участь
у досліджені були рандомізовані за віком, антропометричними показниками та станом
соматичного здоров’я.
Для визначення рівня психофізичної готовності курсантів до досягнення високих результатів під час змагань з ВАП (смуга перешкод, спортивне орієнтування) використовували коловий стрес-тест методом кросфіту (біг 400 м, L-підтягування 10 разів,
бурпі 20 разів, стрибки на скакалці 30 с, згинання і розгинання рук в упорі лежачи 20
разів, стрибок на тумбу висотою 45 см 10 разів). Підраховували кількість повних
кругів за умов якісного виконання вправ протягом 30 хвилин. Обов’язковою складовою
стрес-тесту методом кросфіту було правильне виконання вправ з прагненням здійснити
максимально можливу кількість кругів.
Рівень ситуативної (реактивної) тривожності (РТ) визначали за тестом Ч. Спілбергера [14].
Для оцінки стабільності емоційної сфери використовували показник емоційної
лабільності за шкалою самопочуття В.А. Доскіна [2].
Статистичну обробку отриманих даних проводили параметричним методом [6].
Перевірку значущості отриманих даних здійснювали за допомогою t-критерія Стьюдента (для n < 100) при заданому рівні надійності р = 0,95. Для можливості використання критерія Стьюдента обчислювали критерій Фішера-Снедекора – відношення
більшої дисперсії до меншої. Усі математичні операції і графічні побудови проведені з
використанням програмних пакетів “Microsoft Office XP”: “Microsoft XP Home” і
“Microsoft Excel XP” на персональному комп’ютері.
Результати дослідження. В табл. 1 наведені дані щодо вихідного рівня ситуативної тривожності курсантів-спортсменів.
Таблиця 1
Стан реактивної тривожності курсантів першого курсу за тестом
Ч. Спілбергера, +m
Рівень ситуативної
Групи
тривожності, бали
І (n=12)
ІІ (n=14)
ІІІ (n=10)
IV (n=12)
≤30 балів – низький
26,1±0,7
28,2±1,2
28,4±0,9
29,1±0,8
рівень
Низький рівень:
t1,2=1,54 (р1,2>0,05); t1,3=1,41 (р1,3>0,05);
t, р
t1,4=1,59 (р1,4>0,05); t2,3=1,39 (р2,3>0,05);
t2,4=1,45 (р2,4>0,05); t3,4=0,56 (р3,4>0,05)
31 – 44 бали – середній
33,6±1,4
38,2±1,1
35,4±0,9
42,6±1,1
рівень
Середній рівень:
t1,2=2,21 (р1,2<0,05); t1,3=1,44 (р1,3>0,05);
t, р
t1,4=2,53 (р1,4<0,05); t2,3=2,57 (р2,3<0,05);
t2,4=2,42 (р2,4<0,05); t3,4=2,23 (р3,4<0,05);
≥45 балів – високий
0
45,8±0,4
45,9±0,7
46,1±0,9
рівень
Високий рівень:
t1,2=1,52 (р1,2>0,05); t1,3=1,43 (р1,3>0,05);
t, р
t1,4=1,57 (р1,4>0,05); t2,3=1,37 (р2,3>0,05);
t2,4=1,44 (р2,4>0,05); t3,4=0,58 (р3,4>0,05)

При проведенні аналізу даних табл. 1 встановлено, що низький рівень ситуативної тривожності характерний для 6 (50%) спортсменів-представників ігрових видів
спорту – І група, 3 (30%) спортсменів ІІІ групи (складно-координаційні види спорту),
4 (28%) спортсменів ІІ групи, (ігрові види спорту) та у 2 (17%) курсантів ІV групи
(спортивні єдиноборства). при цьому вірогідних відмінностей між групами не
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виявлено. При цьому вірогідних відмінностей між групами не встановлено (див.
табл.1).
Середній рівень РТ у І групі був виявлений у 6 (50%) спортсменів, в ІІ групі – у
5 (36%) курсантів і вірогідно (р<0,05) був нижчим від даного показника в ІV групі, де
таких спортсменів було 7 (58%) Необхідно відзначити, що ІІ групі спортсменів
ситуативна тривожність була вірогідно більшою ніж в ІІІ групі і меншою за
представників ІV групи (див. табл.1).
В свою чергу, у курсантів ІІІ групи показник РТ виявився вірогідно більшим ніж
в І, ІІ і ІІІ групах (див. табл.1).
Отже можна констатувати, що найбільше спортсменів з середнім рівнем ситуативної тривожності, який наближався до високого, виявлено в ІV групі, а найменше,
що наближався до низького – у спортсменів І групи.
Високий рівень реактивної тривожності виявлено у 5 (36%) спортсменів ІІ
групи, 3 (30%) курсантів ІІІ групи і 3 (25%) представників ІV групи, без вірогідної
різниці між групами (див. табл. 1).
Таким чином, незважаючи на високі спортивні досягнення під час зарахування
до навчального закладу, значний тренувально-змагальний стаж та психологічну підготовленість до участі в змаганнях, перед проходженням стрес-тесту методом кросфіт,
який був майже прототипом за скороченим варіантом смуги перешкод – провідного
змагального етапу з ВАП, нами були отримані гетерогенні показники ситуативної
тривожності в досліджуваних групах курсантів. Так, найбільша кількість спортсменів з
максимальними показниками в діапазонах середніх/високих значень РТ була виявлена
в IV групі (спортивні єдиноборства), що може бути зумовлено специфікою даного виду
спорту. Водночас, в ігрових (командних) видах спорту (І група), не було виявлено
жодного випадку РТ високого рівня. В ІІ і ІІІ групах (циклічні та складно-координаційні види спорту), розподіл курсантів за виразністю РТ був майже ідентичним –
кількість досліджуваних з низьким, середнім та високим рівнем даного показника
складала 30–40%.
При визначенні стабільності емоційної сфери опитування проводили до та після
стрес-тесту методом кросфіт. Враховуючи, що останній день змагань з ВАП
складається з двох етапів – подолання смуги перешкод та “легенди” із спортивного
орієнтування – важливою умовою для отримання кращого результату є стабільність
показників самопочуття, активності і настрою, який ми проводили після проходження
стрес-тесту, який вважався нами прототипом смуги перешкод.
При проведенні аналізу даних табл. 2 щодо показників самопочуття, які
відображають суб’єктивну оцінку сили, загального здоров’я та стомлення, активності,
що характеризують рухливість, швидкість і темп протікання функцій та настрою, що
вказують на емоційний стан не встановлено вірогідних відмінностей між групами
досліджуваних і зафіксовано їх добрі величини (виключно у всіх курсантів вони були у
діапазоні 5,5–7,0 балів). При цьому, як було відзначено вище, показник рівня ситуативної тривожності перед стрес-тестом методом кросфіт мав вірогідні відмінності між
групами, що залежало від виду спортивної діяльності курсантів.
І так, після стрес-тесту у спортсменів І групи (ігрові види спорту) самопочуття
характеризувалося як добре, в жодному разі кількість балів не зменшувалось до
діапазону, що характеризує середній рівень В ІІ групі середній рівень самопочуття був
вірогідно меншим від даного показника в ІІІ і IV групах, що вказує на менший рівень
відчуття стомлення у курсантів, які на момент вступу до навчального закладу мали
високі спортивні досягнення в складно-координаційних видах спорту та спортивних
єдиноборствах.
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При проведенні аналізу показника активності після стрес-тесту методом кросфіт
у всіх групах досліджуваних виявлено його “добрий стан”. При цьому у 30% курсантів
І групи виявлено середній рівень активності, який був вірогідно меншим, порівняно зі
спортсменами IV групи. В ІІ групі активність виявилася на доброму рівні у 60% курсантів, а в 4% мала середню величину і була вірогідно меншою, ніж в IV групі. Щодо
ІІІ групи, то показник активності у 30% спортсменів відповідав діапазону “дуже
добре”, а в 70% – “добре” (див. табл. 2).
Таблиця 2
Стан емоційної лабільності курсантів-спортсменів першого курсу за шкалою
самопочуття до і після стрес-тесту, +m
Рівень емоційної лабільності, бали
Групи
І (n=12)
ІІ (n=14)
ІІІ (n=10)
IV (n=12)
Самопочуття
До стрес-тесту
6,2±0,7
6,4±0,6
6,1±0,4
6,4±0,7
Самопочуття до стрес-тесту: t, р
t1,2=0,11 (р1,2>0,05); t1,3=1,42 (р1,3>0,05);
t1,4=0,27 (р1,4>0,05); t2,3=0,23 (р2,3>0,05);
t2,4=0,14 (р2,4>0,05); t3,4=0,62 (р3,4>0,05)
Після стрес-тесту
4,9±0,4
4,6±0,2
5,2±0,2
5,1±0,2
Самопочуття після стрес-тесту: t, р
t1,2=0,31 (р1,2>0,05); t1,3=1,46 (р1,3>0,05);
t1,4=1,62 (р1,4>0,05); t2,3=2,19 (р2,3<0,05);
t2,4=2,42 р2,4<0,05; t3,4=0,38 (р3,4>0,05)
Активність
До стрес-тесту
6,4±0,4
6,6±0,4
6,4±0,6
6,3±0,2
Активність до стрес-тесту:
t1,2=0,10 (р1,2>0,05); t1,3=1,44 (р1,3>0,05);
t, р
t1,4=0,26 (р1,4>0,05); t2,3=0,21 (р2,3>0,05);
t2,4=0,13 (р2,4>0,05); t3,4=0,63 (р3,4>0,05)
Після стрес-тесту
4,5±0,4
4,6±0,3
5,1±0,6
5,2±0,2
Активність після стрес-тесту: t, р
t1,2=0,32 (р1,2>0,05); t1,3=1,41 (р1,3>0,05);
t1,4=3,26 (р1,4<0,01); t2,3=0,21 (р2,3>0,05);
t2,4=2,44 (р2,4<0,05); t3,4=0,36 (р3,4>0,05)
Настрій
До стрес-тесту
6,4±0,4
6,3±0,6
6,1±0,2
6,4±0,6
Настрій до стрес-тесту:
t1,2=0,12 (р1,2>0,05); t1,3=1,42 (р1,3>0,05);
t, р
t1,4=0,28 (р1,4>0,05); t2,3=0,22 (р2,3>0,05);
t2,4=0,16 (р2,4>0,05); t3,4=0,61 (р3,4>0,05)
Після стрес-тесту
4,5±0,4
4,6±0,6
5,8±0,2
6,1±0,4
Настрій після стрес-тесту:
t1,2=0,11 (р1,2>0,05); t1,3=3,25 (р1,3<0,05);
t, р
t1,4=3,27 (р1,4<0,01); t2,3=3,21 (р2,3<0,01);
t2,4=2,46 (р2,4<0,05); t3,4=0,62 (р3,4>0,05)

Аналіз даних щодо стану настрою після стрес-тесту було виявлено найбільшу
кількість вірогідних відмінностей між досліджуваними групами. Так, у 80% курсантів
І і ІІ груп цей показник мав середній і у 20% добрий рівень. У ІІІ і IV групах, навпаки,
показник “настрій” після проходження стрес-тесту методом кросфіт залишався на
доброму та дуже доброму рівні у переважної кількості досліджуваних. При цьому
вірогідними були відмінності емоційного стану після стрес-тесту між показниками
настрою в групах І і ІІІ, І і IV, ІІ і ІІІ, ІІ і IV (див. табл. 2).
При проведенні аналізу показника “стан настрою” після стрес-тесту було
виявлено найбільшу кількість вірогідних відмінностей між досліджуваними групами.
Відтак, у 80% спортсменів І і ІІ груп констатовано середній, а в 20% добрий рівень
цього показника. У ІІІ і IV групах, навпаки, настрій після проходження стрес-тесту
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методом кросфіт залишався на доброму та дуже доброму рівні у переважної кількості
досліджуваних. При цьому, вірогідними були відмінності емоційного стану після стрестесту між показниками настрою в І і ІІІ, І і IV, ІІ і ІІІ, ІІ і IV групах (див. табл. 2).
Зважаючи на отримані показники емоційної сфери у курсантів-спортсменів всіх
4-х груп після проходження стрес-тесту методом кросфіт, який був застосований нами
як прототип смуги перешкод, можна констатувати, що вони є важливими для
прогнозування швидкості проходження і якості вирішення “легенди” в спортивному
орієнтуванні і безпосередньо впливає на загальний результат змагань з військовоавіаційного п’ятиборства..
Дискусія.
За даними досліджень В.І. Воронової [5], інтелектуальний розвиток, емоційна
зрілість і соціалізація особистості є підґрунтям для формування психологічної
готовності спортсменів до участі в спортивній діяльності: в сукупності з розвитком
здатності до максимальної реалізації фізичних можливостей, формуються механізми
економізації витрат психоенергетичного потенціалу особистості [27].
Поряд із функціональною та техніко-тактичною готовністю, до специфічного
передстартового комплексу, що утворює структуру готовності спортсмена до виступу у
змаганнях, вчені відносять: емоційно-вольову стійкість, цілеспрямованість особистості,
наполегливість, здатність до мобілізації, психологічну витривалість (в умовах наростання втоми та стомлення), самоконтроль, рішучість, волю до перемоги, спортивну
злість, а також самоконтроль та активну саморегуляцію [12, 16]. Отримані нами результати ще раз доводять необхідність застосування психологічних тестувань спортсменів
на різних етапах підготовки і особливо при підготовці до головних змагань.
У психологічних дослідженнях здійснюється диференціація двох видів тривожності – особистісної та ситуативної (реактивної) тривожності [8]. У контексті мети
нашого дослідження на особливий інтерес заслуговують роботи, присвячені вивченню
тривожності як стійкого емоційно-особистісного утворення [4, 15]. Цими дослідниками
тривожність розглядається як своєрідний сигнал, попередження про можливі порушення в психофізичній сфері особистості. Спортсмен, який спеціалізується в військовоавіаційному п’ятиборстві, особливо зі стійким підвищеним рівнем тривожності, поступово починає спотворювати сприймання реальності, а отже, тривожність є проявом
конфлікту “Я-концепції”. Це підтверджується результатами досліджень, присвячених
вивченню як самої тривожності, так і психологічних утворень, до складу яких вона
включена. Необхідно підкреслити, що основною причиною тривожності спортсменів є
конфлікт, неузгодженість рівнів самооцінки та особистих домагань [7, 19].
Для розуміння причин тривожності спортсменів актуальним є питання щодо
локалізації її джерел. Результати наших досліджень дозволяють виділити два типи
джерел підвищеної тривожності. Першим і найбільш поширеним джерелом є тривала
зовнішня стресова ситуація, що виникає внаслідок частих переживань суб’єктом станів
тривоги [18]. До другого джерела, що провокує розвиток стійкої тривожності у спортсменів, необхідно віднести внутрішні психофізіологічні чинники (відсутність належного
рівня концентрації уваги та функціональних резервів головних фізіологічних систем).
Причини його виникнення вчені пов’язують із суб’єктивними та об’єктивними факторами: незадовільним станом здоров’я спортсменів, недостатнім рівнем підготовленості, неадекватно високим рівнем відповідальності за результат виступу, досвідом
минулих невдалих виступів, силою суперників, відсутністю особистісної впевненості в
успіху, а також індивідуально-психофізіологічними властивостями собистості спортсмена зокрема, резистентністю до впливу стресогенних факторів [2]. Вважаємо, що
метод кросфіту є таким, який найбільш відповідає вимогам щодо універсального
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комплексу фізичних вправ для підготовки до змагань з військово-авіаційного п’ятиборства так як усуває цілу низку як суб’єктивних, так і об’єктивних факторів підвищеної тривожності у спортсменів.
Висновок.
Встановлена гетерогенність вихідних показників емоційно-вольової сфери, реактивної тривожності та когнітивних здібностей кандидатів в збірну команду з військовоавіаційного п’ятиборства. Обгрунтована необхідність розробки єдиного універсального
алгоритму тренування з визначенням обов’язкових контрольних точок – періодів оцінки провідних психофізичних здібностей та розроблено комплекс допоміжних
спортивних вправ (кросфіту) для покращення тих чи інших показників емоційновольової сфери, реактивної тривожності та когнітивних здібностей курсантів у
відповідності до конкретного виду спорту.
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