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РЕФЕРАТ 

 

Алисевич Дарья Дмитриевна 

 

«Агрессивность детей, занимающихся контактными и бесконтактными 

видами единоборств» 

 

Дипломная работа: 77 с., 62 источника, 4 прил. 

 

Ключевые слова: АГРЕССИВНОСТЬ, УРОВЕНЬ АГРЕССИИ, 

НЕСДЕРЖАННОСТЬ, ДЕТИ, КОНТАКТНЫЙ ВИД ЕДИНОБОРСТВ, 

БЕСКОНТАКТНЫЙ ВИД ЕДИНОБОРСТВ. 

Объект исследования – агрессивность детей, занимающихся 

контактными и бесконтактными видами единоборств. 

Цель работы – изучить агрессивность детей, занимающихся 

контактными и бесконтактными видами единоборств. 

Методы исследования: метод теоретической реконструкции, 

проблемный анализ, метод тестирования, проективная методика, 

анкетирование, методы математической обработки данных. 

Полученные результаты и их новизна: заключаются в раскрытии 

сущности агрессии и агрессивности; определении влияния занятий 

контактными видами единоборств и бесконтактными видами единоборств на 

уровень агрессии спортсмена. 

Область возможного практического применения: результаты, 

полученные в процессе эмпирического исследования, могут быть полезны в 

индивидуальном консультировании, в групповом консультировании. Также 

данные результаты могут найти применение в построении программ 

тренировок для спортсменов, а также при работе с детьми, которые 

занимаются единоборствами. 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

 

_____________________  

 

 



РЭФЕРАТ 

 

Алісевіч Дар’я Дзмітрыўна 

 

«Агрэсіўнасць дзяцей, якія займаюцца кантактнымі і бескантактавымі 

відамі адзінаборстваў» 

 

Дыпломная работа: 77 с., 62 крыніц, 4 прыкл. 

 

Ключавыя словы: АГРЭСІЎНАСЦЬ, УЗРОВЕНЬ АГРЭСІІ, 

НЯСТРЫМАНАСЦЬ, ДЗЕЦІ, КАНТАКТНЫ ВІД АДЗІНАБОРСТВАЎ, 

БЕСКАНТАКТАВЫ ВІД АДЗІНАБОРСТВАЎ. 

Аб'ект даследавання – агрэсіўнасць дзяцей, якія займаюцца 

кантактнымі і бескантактавымі відамі адзінаборстваў. 

Мэта работы – вывучыць агрэсіўнасць дзяцей, якія займаюцца 

кантактнымі і бескантактавымі відамі адзінаборстваў. 

Метады даследавання: метад тэарэтычнай рэканструкцыі, праблемны 

аналіз, метад тэставання, праектыўная методыка, анкетаванне, метады 

матэматычнай апрацоўкі дадзеных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: заключаюцца ў раскрыцці сутнасці 

агрэсіі і агрэсіўнасці; вызначэнні ўплыву заняткаў кантактнымі відамі 

адзінаборстваў і бескантактавымі відамі адзінаборстваў на ўзровень агрэсіі 

спартсмена. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: вынікі, атрыманыя ў 

працэсе эмпірычнага даследавання, могуць быць карысныя ў індывідуальным 

кансультаванні, у групавым кансультаванні. Таксама дадзеныя вынікі могуць 

знайсці прымяненне ў пабудове праграм трэніровак для спартсменаў, а 

таксама пры працы з дзецьмі, якія займаюцца адзінаборствамі. 

 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншыхкрыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

_____________________  

 

 



ANNOTATION 

 

Alisevich Darya Dmitriyevna 

 

«Aggression of the children who are engaged in contact and contactless types 

of single combats» 

 

Degree paper: 77 p., 62 sources, 4 app. 

 

Key words: AGGRESSION, AGGRESSION LEVEL, FIERINESS, 

CHILDREN, CONTACT TYPE OF SINGLE COMBATS, CONTACTLESS 

TYPE OF SINGLE COMBATS. 

Object of research – aggression of the children who are engaged in contact 

and contactless types of single combats. 

Purpose of research - to study aggression of the children who are engaged 

in contact and contactless types of single combats. 

Research methods: method of theoretical reconstruction, problem analysis, 

testing method, projective technique, questioning, methods of mathematical data 

processing. 

Obtained results and their novelty: consist in disclosure of essence of 

aggression and aggression; definition of influence of occupations contact types of 

single combats and contactless types of single combats on the level of aggression 

of the athlete. 

Area of possible practical application: the results received in the course of 

the empirical research can be useful in individual consultation, in group 

consultation. Also these results can find application in creation of programs of 

trainings for athletes and also during the work with children who do martial arts. 

 

The author of work confirms that the material given in work correctly and 

objectively reflects a condition of the studied process, and all theoretical, 

methodological and methodical provisions and concepts borrowed from literary 

and other sources are followed by references to their authors. 
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