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Статья посвящена природе агрессивности учащейся молоде9
жи (на примере юных спортсменов 13–16 лет, которые специа9
лизируются в различных видах спорта). Проанализировано вли9
яние тренировочных нагрузок различной направленности на
формирование агрессивности юных спортсменов по данным ис9
следований индивидуально9типологических особенностей выс9
шей нервной деятельности.
To the nature of the aggressive studying young people (exаmpli9
fied by young sportsmen aged 13–16 specializing in different kinds of
sport). The author of the article analyses the influence of the training
loads of different directions on forming the young sportsmen’s aggre9
ssiveness according to the research of the individual9technological pe9
culiarities of the highest nerve activity.
Загальновідомо, що фізична культура і спорт в нашій державі
стають все більш активнішим фактором у боротьбі за здоров’я лю/
дей, особливо учнівської і студентської молоді, створюють важливі
умови для всебічного гармонійного розвитку нації. У Законі Украї/
ни «Про фізичну культуру і спорт» (від 03.02. 2005 р. № 2416/IV) на/
голошено, що «фізична культура — складова частина загальної
культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, гар/
монійний розвиток, підвищення фізичних, морально/вольових та
інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного форму/
вання її особистості». Зазначимо, що всебічний розвиток людини,
як особистості найчастіше розглядається авторами [1; 2] як ідеал
фізичної, моральної, естетичної й інтелектуальної досконалості.
У системі дитячо/юнацького спорту під гармонійним розвитком осо/
бистості розуміють таке [13]: формування соціальних (накопичення
знань, умінь, навичок, цінностей у збереженні індивідуального здо/
ров’я тощо) і особистісних (характер, емоції, почуття, мотивації
тощо) якостей, всебічний розвиток фізичних якостей (сили, швид/
кості, витривалості, гнучкості, спритності) та духовний розвиток
(розвиток свідомості, світорозуміння, моральність).
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Незважаючи на той факт, що фізична культура є одним зі скла/
дових елементів гармонійного розвитку особистості, створює фун/
дамент для формування духовних та індивідуальних якостей
спортсменів, визначає їх життєву позицію тощо, останнім часом
збільшилася кількість публікацій [16; 18, С. 6], в яких автори вка/
зують, що фізичне самовдосконалення особистості засобами фіз/
культурно/спортивної діяльності нерідко призводить до прояву
агресивності, яка має місце не лише на змаганнях різного ґатун/
ку, але й також у сім’ї, побуті, спортивному колективі тощо.
Вивчення емоційної сфери особистості (насамперед природи агре/
сивності) є предметом численних досліджень не лише психологів,
а й фізіологів, біохіміків, філософів, соціологів, валеологів та фахів/
ців у галузі фізичної культури та спорту. Більшість авторів вважає,
що причини агресії (природженої, набутої чи інструментальної) пояс/
нюють три основні теорії [8, 5, 3]. Перша теорія — це теорія агресії,
що розуміється як інстинкт (природна якість), найбільш часто асо/
ціюється з іменем Зігмунда Фрейда, пов’язує агресивність з такими
факторами, як спадковість, біохімія крові (на агресивність людини
і тварини впливає вміст у крові чоловічого статевого гормону тес/
тостерону [7, 9]) та типологічні властивості вищої нервової діяль/
ності. Друга — це теорія фрустрації (від лат. frustratio — невдача)
розглядає агресивність як наслідок глибоких розбіжностей між
рівнем потреб і рівнем реальних досягнень індивіда. Інакше кажу/
чи — це той психологічний стан, який може виникнути внаслідок
незадоволення власною професією, працею, творчим пошуком то/
що, а також тоді, коли людина через певніх обставини не може до/
сягти бажаної мети в житті у контексті самореалізації себе як осо/
бистості. І зрештою, третя теорія — це теорія соціального навчання,
яка розглядає агресію як поведінку, набуту шляхом навчання.
Виходячи з викладеного, було поставлено таку мету досліджен/
ня: 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 го/
ловної складової, що характеризує типологічні властивості вищої
нервової діяльності.
Методи та організація дослідження:
— аналіз наукової та науково/методичної літератури з проблем
формування духовних і особистісних якостей спортсменів;
— психофізіологічні дослідження: визначення сили нервових
процесів (працездатності головного мозку) за методикою
В. Д. Небиліцина у модифікації Н. М. Пейсахова [12];
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— психолого/педагогічне тестування: дослідження агресивнос/
ті спортсменів за модифікованим тестом Розенцвейга [11];
— лікарсько/педагогічні спостереження протягом багаторічно/
го періоду підготовки спортсменів, а також аналіз інфор/
мації за даними опитування вчителів і вихователів училища
фізичної культури про формування у спортсменів духовних
та особистісних якостей (агресивності);
— методи математичної статистики [10].
Дослідження проводилися на базі Броварського вищого учили/
ща фізичної культури та загальноосвітньої школи № 9 м. Бровари
(Київська обл.). Під нашим спостереженням перебували юні
спортсмени 13–16 років (147 осіб), які займалися такими видами
спорту: плаванням, легкою атлетикою (біг на короткі і середні від/
стані, стрибки у висоту і довжину, штовхання ядра, метання диску),
велосипедним і лижним спортом, боксом та вільною боротьбою, які
мали спортивний стаж занять від 1 до 5 років і спортивну кваліфіка/
цію від II спортивного розряду до кандидата в майстри спорту. Конт/
рольну групу становили 30 практично здорових учнів загальноос/
вітньої школи того самого віку, які не займалися спортом.
Проведення психофізіологічних досліджень. Дослідження про/
водилися у кабінеті психофізіологічного контролю. Задля забезпе/
чення високої діагностичної валідності методів психофізіологічного
обстеження спортсменів ми дотримувалися таких правил:
— тестування виконувалося у першій половині дня не раніше
ніж через 2 години після вживання їжі;
— за один–два дні до проведення обстеження спортсмену пропо/
нувалося зменшити фізичні навантаження за обсягом та ін/
тенсивністю на 50%, не вживати тонізуючих і заспокійливих
фармакологічних препаратів, а в день тестування — міцного
чаю чи кави;
— для отримання достовірних даних потрібно проводити при/
наймні два–три індивідуальні обстеження;
— достовірними є ті дані, після обробки яких методом матема/
тичної статистики коефіцієнт варіативності (V) не переви/
щуватиме 10%, тобто коли вибірка вважатиметься однорід/
ною [10].
Дослідження сили нервових процесів (СНП) за допомогою ви/
значення простої рухової реакції проводяться так: досліджуваний
перебуває в звукоізольованій кімнаті у руці тримає спеціальний
циліндр із стоп/кнопкою (ключем), на голові навушники. З іншої
502

Розділ V

захисту молоді з вадами здоров’я

кімнати (у разі неможливості цього — на відстані 5–6 м від спортс/
мена) експериментатор надає йому відповідні інструкції, через де/
який час подається звук частотою 1 000 Гц, тривалістю 200 мс
у такій послідовності: 40, 60, 80, 100 і 120 дБ. Інтервал між сигна/
лами 10 с. Проводяться 13 замірів латентних періодів рухових ре/
акцій (3 тренувальних і 10 основних). Для масового обстеження
застосувалися лише дві крайні інтенсивності діапазону звуку —
40 і 120 дБ. Генерація звуку з одночасною його реєстрацією прово/
дилася за допомогою електроміорефлексометра «ЕМР/01».
Оцінка СНП проводилася за значенням показника характеру
нахилу кривої (ХНК/2) за двома інтенсивностями звука, який ви/
значається за формулою:
ХНК/2 =

X 40
X120

,

де ⎯X40,⎯X120 — середнє арифметичне значення часу реакції на звук
інтенсивністю відповідно 40 і 120 дБ, мс.
Психолого/педагогічне тестування також проводилось у кабі/
неті психофізіологічного контролю і само по собі було анонімним.
Оцінка агресивності як риси особистості, що виявляється в більш/
менш постійному ворожому ставленні до людей, тварин, предме/
тів природи і матеріальної культури, схильність до їх руйнування
та неспровокованим агресивним вчинкам [11], проводилася за за/
пропонованим нами індексом якості агресивності (IЯA): кількість
агресивних реакцій поділена на кількість неагресивних. Серед/
ньостатистична кількісно/якісна оцінка стану агресивності інди/
відів визначалася за таким ключем:
— до 0,5 бала — низький рівень агресивності (або агресивність
відсутня);
— від 0,6 до 1,2 — агресивність у «нормі» (умовно);
— від 1,3 і більше — високий рівень агресивності.
При плануванні проведення порівняльного аналізу основних
психофізіологічних показників, що характеризують індивідуаль/
но/типологічні особливості ВНД, з показниками, що, відповідно,
характеризують особистісні якості людини (як, наприклад, якість
агресивності), ми виходили з положення про єдність психічної
і нервової діяльності, на спільність яких вказував ще І. М. Сєче/
нов [14], а академік Б. М. Теплов [15] зробив висновок, що «влас/
тивості нервової системи накладають глибокий відбиток на пси/
хічний стан людини та її поведінку».
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Результати досліджень та їх обговорення. У процесі проведе/
них досліджень знаходимо, що спортсмени з видів спорту на витри/
валість (група I) (згідно з класифікацією видів спорту за О. Г. Дем/
бо [4]) з достовірною вірогідністю (Р < 0,05) відрізняються від
спортсменів із видів спорту, які переважно розвивають якості си/
ли і швидкості (група II). Згідно з оцінкою якості агресивності
(табл.) бігуни (800, 1 500, 3 000 і 5 000 м), плавці, лижники та ве/
лосипедисти мають низький рівень агресивності (середньостатис/
тичні значення IЯA становили 0,1–0,4 бала). Відповідно високий
ступінь агресивності, як і потрібно було б очікувати, спостеріга/
ється у борців та боксерів (Р < 0,001), а також у легкоатлетів, які
спеціалізуються у спринтерському бігу (100, 200 м), стрибках у ви/
соту і довжину, штовханню ядра й метанні диска (Р < 0,001) по/
рівняно як з контрольною групою, так і особливо зі спортсменами
з видів спорту на витривалість. Зазначимо, що учні загальноосвіт/
ньої школи, які не займаються спортом, подібно до представників
I групи, мають також низький рівень агресивності.
Як видно з таблиці, внаслідок проведених психофізіологічних
досліджень, спрямованих на вивчення індивідуально/типологічних
особливостей ВНД (за даними реєстрації показника ХНК/2, що ха/
рактеризує силу нервових процесів), установлено, що спортсмени,
тренувальний процес яких спрямований переважно на розвиток
швидкісно/силових якостей, а виконання специфічної для цього
виду спорту роботи пов’язано з включенням механізмів анаеробної
лактатної (гліколітичної) енергопродукції мають збудливу (високо/
чутливу) і слабку нервову систему і, як наслідок, менший латент/
ний період (ЛП) рухових реакцій на звук різної інтенсивності (особ/
ливо на звук 40 дБ), показник ХНК/2 є невисоким (від 1,20 до 1,35).
У представників виду спорту на витривалість, аеробна система
енергопродукції яких є метаболічною основою прояву аеробної вит/
ривалості, відношення ЛП часу реакції на слабкий звук більше,
ніж у представників швидкісно/силових видів спорту, а тому показ/
ник ХНК/2 є високим і перебуває в межах 1,45–1,60 і більше.
Статистична обробка матеріалу психофізіологічних досліджень
показала таке: при порівнянні абсолютних величин ХНК/2 двох
груп спортсменів різної тренувальної спрямованості виявлено, що
різниця між ними є ймовірно достовірною (Р < 0,05); достовірною
(на 0,1% рівні значущості) є різниця у величинах цього показника
між спортсменами швидкісно/силових видів спорту і учнями/не/
спортсменами; не знайдено відмінностей (Р > 0,05) між контроль/
ною групою і групою видів спорту на витривалість.
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Плавання:
100, 200 і
400м
(n = 24)

Лижний
спорт:
гонки 5
і 10 км
(n = 12)

Велоспорт:
гонки 15, 20,
50 і 75 км
(n = 19)

Контроль
(n = 30)

Л/атлетика:
біг: 100, 200 м;
стрибки;
штовхання
ядра і метання
диска (n = 28)

Примітка. У дужках наводяться дані показника ХНК/2

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

Бокс
(n = 22)

Швидкісно/силові види спорту (ІІ)

0,4 + 0,05
0,1 + 0,02
0,3 + 0,03
0,3 + 0,03
0,7 + 0,19
1,7 + 0,16
(1,53 + 0,035) (1,47 + 0,028) (1,59 + 0,067) (1,50 + 0,051) (1,48 + 0,025) (1,23 + 0,022)

Л/атлетика:
біг: 800, 1
500, 3 000
і 5 000 м
(n = 17)

Види спорту на витривалість (І)

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

Вільна
боротьба
(n = 25)

Характеристика показника ХНК92 та ступінь виявлення агресивності (за індексом якості
агресивності) у юних спортсменів 13–16 років та їх однолітків — учнів загальноосвітньої
школи, які не займаються спортом (контроль), X + m

захисту молоді з вадами здоров’я
Розділ V
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Результати лонгітудинальних (динамічних) досліджень, де
один і той самий обстежуваний бере участь у повторних (протягом
багатьох років) обстеженнях, показали, що між показниками
ХНК/2 і спрямованістю тренувального процесу наявний високий
ступінь взаємозв’язку, що, у свою чергу, вказує на те, що назва/
ний показник є генетично детермінований. Не випадково щойно
висвітлений факт надав нам змогу розробити модельну характерис/
тику показників психофізіологічного тестування для проведення
відбору перспективних підлітків для занять різними видами спор/
ту [17]. Більше того, як це видно з наведеної таблиці, між показ/
никами ХНК/2 та IЯA спостерігається переважно негативний ко/
реляційний зв’язок, тобто коли меншим значенням величини
ХНК/2 відповідають більші значення показника IЯA (агресив/
ність більша) і, навпаки, більшим величинам ХНК/2 відповідають
менші значення IЯA (агресивність менша).
Для того, щоб переконатися у тому, що спортсмени не лише
конкретного виду спорту, а й також й видів спорту різної трену/
вальної спрямованості (швидкісно/силових видів спорту та видів
спорту на витривалість) характеризуються певними, властивими
лише для них якостями особистості та психофізіологічними функ/
ціями, ми зробили спробу проаналізувати характер цих змін
у спортсменів двох груп: одна група — види спорту на витривалість,
друга — швидкісно/силові види спорту. Результати порівняльного
аналізу показано на рисунку, з якого видно, що показники юних
спортсменів видів спорту на витривалість [легка атлетика (біг на се/
редні та довгі дистанції), плавання, вірогідністю на високому (0,1%)
рівні статистичної значущості (при Р < 0,001) відрізнялися від ана/
логічних 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: висо/
кі 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 І групи. Це означає,
що спортсмени/підлітки, які представляють швидкісно/силові ви/
ди спорту, більш агресивні, ніж їх однолітки — спортсмени видів
спорту на витривалість.
Висновки
1. Специфіка видів спорту зумовлює різний прояв агресивності
юних спортсменів. За даними тесту Розенцвейга високий рівень
506

захисту молоді з вадами здоров’я

Розділ V

агресивності спостерігається у представників тих видів спорту,
які переважно розвивають швидкісно/силові якості, переважно
характеризуються ациклічністю роботи, а за потужністю самої
роботи у тренувальному процесі належать до видів спорту (згідно
з класифікацією видів спорту за О. Г. Дембо), які здебільшого мають
максимальну та субмаксимальну потужність роботи. У більшості
з них (особливо спортсменів видів єдиноборства) з придбанням од/
них, так потрібних для досягнення високих спортивних результа/
тів, психічних якостей (сміливість, наполегливість, цілеспрямо/
ваність, воля до перемоги тощо) спостерігається «втрата» інших
(як, наприклад, добросердечності).
2. Визначення сили/чутливості нервової системи за даними ре/
єстрації психофізіологічного показника ХНК/2 (характеристику
нахилів кривої за двома інтенсивностями звуку), на нашу думку,
може бути одним із прогностичних показників у визначенні
схильності до агресії.

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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3. Нерівномірність розвитку особистісних якостей ( як, наприк/
лад, агресивності) юних спортсменів під впливом тренувальних
навантажень різної спрямованості визначає необхідність корекції
тренувального процесу через використання засобів виховної робо/
ти, які повинні бути гарантом у досягненні гармонії духовного та
фізичного через гармонійний розвиток особистості.
Подальші дослідження в цьому напрямі потрібно спрямувати на
поглиблене вивчення характеру зміни особистісних якостей спорт/
сменів/підлітків під впливом занять спортом різної тренувальної
спрямованості.
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УДК 316.34

В. М. Шиян
МЕТОДИ РЕСТИТУЦІЙНОГО ПРАВОСУДДЯ У ПРАКТИЦІ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ
ПРАВОПОРУШНИКАМИ
В статье рассмотрены особенности социальной работы с ма9
лолетними правонарушителями, а также их социально9педаго9
гической реабилитации.
The article reviews specifics of social work with juvenile offenders
and their social and pedagogical rehabilitation.
На рубежі ХХ–ХХІ ст. злочинність стала однією з найгостріших
проблем внутрішнього розвитку в усіх країнах світу незалежно від
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