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Анотації:
Представлено аналіз і розділ 
юних спортсменів підліткового 
віку за кількістю скоєних ними 
кримінальних правопорушень. 
Проаналізовано результати ре-
троспективних спостережень, 
здійснених нами протягом 30 
років (з 1981 по 2011р.р.). Вста-
новлено факт специфічності 
впливу тренувальних наванта-
жень різної спрямованості на 
прояви девіантної поведінки 
спортсменів. Висвітлено думку 
автора статті, що підлітки ви-
дів спорту швидкісно-силового 
характеру і, зокрема, видів 
єдиноборств (бокс,вільна бо-
ротьба), які схильні до скоєння 
правопорушень,можуть склада-
ти «групу підвищеного ризику». 

Хорошуха М.Ф. Изучение взаимосвязи меж-
ду девиантным поведением и направлен-
ностью тренировочного процесса юных 
спортсменов (с результатов ретроспектив-
ных исследований автора). Представлен 
анализ и распределение юных спортсменов 
подросткового возраста за количеством со-
вершенных ими криминальных правонару-
шений. Проанализированы результаты ре-
троспективных наблюдений, совершенных 
нами на протяжении 30 лет (с 1981 по 2011 
г.г.). Установлено факт специфичности воз-
действия тренировочных нагрузок различной 
направленности на проявление девиантного 
поведения спортсменов. Высветлена мысль 
автора статьи, что подростки видов спорта 
скоростно–силового характера и, в частности, 
видов единоборств (бокс, вольная борьба), 
которые склонные к совершению правонару-
шений, могут составлять «группу повышенно-
го риска».

Khoroshukha M.F. Studying the 
interconnection between the deviant 
behaviour and the direction of the 
young sportsmen`s training process 
(due to the author`s retrospective 
observations). There is presented the 
analysis and the distribution of young 
sportsmen teenagers according to the 
number of crimes committed by them. The 
results of the retrospective observations 
conducted for 30 years (1981-2011) have 
been analyzed. The fact, of the specific 
influence of the training loadings having 
different directions has been established. 
There has been enlightened the author`s 
point of view that the teenagers engaged 
in the speed-and-force sporting activities 
and, particularly, in single combat ones 
(boxing, freestyle wrestling) inclined to 
breaking laws may compose “the group of 
the excessive risk”.
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Вступ.1

На сучасному етапі розвитку суспільства, для якого 
притаманним є корупція, наркоманія, нестабільність 
соціально-економічного та політичного розвитку, 
криза та інші асоціальні явища, як ніколи збільшується 
кількість як правопорушень серед молоді, так і тих 
хто попадає до в`язниць та психіатричних лікарень. 
Наглядним може бути той факт, що підлітки у віці 
14-17 років складають всього 7% населення країни, 
а скоюють більше 14% всіх злочинів та близько 20% 
підлітків, що відносяться до “групи ризику”, стоять на 
обліку в органах МВС [7]. Емпіричними досліджен-
нями зарубіжних авторів[17] доведено, що майже в 
усіх литовських школах (в рівній мірі це стосується й 
українських шкіл – авт.) існують непоодинокі випадки 
прояву знущання серед підлітків, які  займаються і не 
займаються спортом.

До цих пір залишається спірним питання: чи за-
няття різними видами спорту впливають на особистіс-
ні характеристики індивіда чи, навпаки, особистісні 
якості з самого початку впливають на вибір спортив-
ної спеціалізації.

Без сумніву, заняття спортом впливають як на роз-
виток суспільства, так і особистості зокрема. При цьо-
му варто відмітити, що сучасні теоретики спорту ви-
щих досягнень вбачають двоїсту природу спорту. Так, 
наприклад, Дутчак М.В. висвітлює це так: «У фізично-
му вихованні з античних часів до сьогодення спостері-
гається діалектична єдність та протистояння гуманіс-
тичної та  дегуманістичної орієнтації розвитку. Рівень 
домінування того чи іншого напряму залежить від ба-
гатьох чинників, серед яких провідне місце посідають 
соціально-економічні відносини у суспільстві та цілі, 
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які визначаються перед системою фізичного вихован-
ня різних груп населення» [6, c. 13]. Інші стверджують, 
що спорт реально забезпечує «динамічний баланс 
між асоціативними і конфліктними елементами» 
[16, с.256-264] і тим самим виступає в ролі, з одного 
боку, «дезінтегратора», а з іншого – «згуртовувача» в 
суспільстві. І дальше, як відмічає Візитей М.М. [3], 
спорт має двоїсту соціальну природу: з одного боку 
він виступає як антиварварський чи антисадистський 
засіб по відношенню до слабкої людини, з іншого 
здатний визивати агресію, грубість, садизм тощо.

У підсумку до вище висвітленого автори 
зазначають: «…що спорт вищих досягнень має 
величезний, ще повністю незрозумілий, потенціал, 
завдяки якому він здатен впливати не тільки на 
фізичне здоров`я та вдосконалення людського тіла, 
але й на особистість людини – її відчуття, емоції, 
цінності, настанови, поведінку, моральні принципи 
тощо. В сучасних умовах змагальна діяльність у спорті 
вищих досягнень є для сучасної людини джерелом 
самоствердження, моральної сили, філософії успіху, 
перемоги й гідного програшу не тільки на спортивній 
арені, але й у буденному житті. Спортивна діяльність 
вчить членів соціуму демократичності, толерантності, 
професіоналізму, вмінню конкурувати, перемагати 
й програвати, конфліктувати й співпрацювати між 
собою» [4,с.31].

Можна вважати, що сказане вище в рівній мірі  
відноситься й до дитячо-юнацького спорту. Адже 
саме цей  спорт готовить тих, кого ми називаємо 
«резервістами Олімпійського спорту». Невипадково, 
що раніше існуючі школи-інтернати спортивного 
профілю у свій час були реорганізовані в училища 
олімпійського резерву.
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роль різних форм агресії як одного із факторів, що 
негативно відбивається на здоров`ї підростаючого 
покоління [9], а також може бути однією із причин їх 
кримінальних правопорушень[10] .

В попередніх наших дослідженнях [14] встанов-
лено, що між спрямованістю тренувального процесу 
юних спортсменів та розвитком агресивності існує 
взаємозв`язок. Але при цьому фактично не вивченою за-
лишається  проблема впливу  тренувальних навантажень 
різної спрямованості на прояви девіантної поведінки та 
можливості профілактики її у спортсменів –підлітків.

Робота виконана за планом НДР Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – вивчити вплив тренувальних на-

вантажень різної спрямованості на можливість розви-
тку девіантної поведінки юних спортсменів підлітко-
вого віку за даними  багаторічних спостережень.

Методи та організація дослідження. Методоло-
гічною основою дослідження є аналіз наукової літера-
тури з проблем вивчення різних соціологічних аспек-
тів спорту і, зокрема, впливу спорту на особистість, а 
також власні спостереження автора статті, що ґрунту-
ються на достовірності поданих ним даних.

Дослідження проводилися на базі Броварського ви-
щого училища фізичної культури (раніше Броварської 
школи – інтернату спортивного профілю та Бровар-
ського училища олімпійського резерву) протягом 30 
років (з 1981по 2011р.р.). Під нашим спостереженням 
перебували юні спортсмени (хлопці і дівчата) віком від 
13 до 17 років, які, згідно класифікації видів спорту за 
А.Г.Дембо (1980), були розподілені на дві групи:

група А – види спорту швидкісно-силового харак-• 
теру: легка атлетика (біг 100 і 200 м, стрибки, штов-
хання ядра і метання диска), бокс, вільна боротьба.
група Б – види спорту на витривалість: легка атле-• 
тика (біг 800,1500,3000, і 5000 м, спортивна ходьба), 
плавання, лижний спорт, велосипедний спорт, ака-
демічне веслування;

Результати дослідження.
В практиці сучасних психологічних та педаго-

гічних наук широкого використання набули такі по-
няття як: «девіантність», «делінквентність», «групи 
соціального ризику», врешті «важковиховні» та «ди-
задаптовані» діти. Як  стверджують деякі автори [1], 
серед сучасних дослідників немає єдності підходів  до 
з`ясування суті вищевказаних термінів. А тому ско-
ристаємося даними довідкової літератури. Так, під 
девіантною поведінкою будемо розуміти «дії і вчинки 
людей, соціальних груп, що суперечать соціальним 
нормам або визнаним шаблонам і стандартам поведін-
ки» [13, c.59]. В зв`язку з тим, що «делінквентність» 
є різновидом девіантної поведінки, останнє поняття – 
більш широке в порівнянні з терміном «делінквентна 
поведінка». При цьому варто зазначити, що під 
останнє поняття підпадають як правопорушники, так 
і обдаровані (в тому числі й особи, що займаються 
спортом) діти та підлітки.

Результати багаторічних досліджень (табл.) 
«говорять самі за себе». Юні спортсмени, тренувальний 
процес яких переважно спрямований на розвиток 

швидкісно-силових якостей (група А) мають найбільшу, 
в порівнянні з видами спорту на витривалість (група Б), 
кількість правопорушень, за які передбачається карна 
відповідальність, а саме 88,9 % або 8 із 9 (загальної 
кількості) випадків правопорушень (рис. 1).

Причинами цього, на нашу думку, можуть бути ра-
ніше відомі дані із багатьох робіт. Так однією із при-
чин може бути високий рівень агресивності, який є 
притаманний саме для тих видів спорту, що переваж-
но розвивають швидкісно-силові якості [14]. В свою 
чергу, агресивність, як відмічають дослідники [2], у 
більшості випадків залежить від вмісту у крові чоло-
вічого статевого гормону тестостерону. Рівень у кро-
ві останнього суттєво підвищується в процесі занять 
фізичними навантаженнями лише силового характеру 
[8]. За даними досліджень Сейфулли Р.Д. та Орджо-
нікідзе 3.Г. [11], тестостерон, як відомо,відповідає не 
лише за розвиток статевих органів чоловіка, його спе-
цифічну чоловічу (еректильну) функцію та дизфунк-
цію, фізичних якостей (сили,швидкості, витривалос-
ті), але також за прояв агресивності та кримінальну 
поведінку його. Не випадково, що синтетичні аналоги 
тестостерону – анаболічні стероїди включені до спис-
ку допінгових засобів у відповідності з класифікацією 
ВАДА (Всесвітнє антидопінгове агентство) [5,12].

У представників видів спорту швидкісно-силового 
характеру і, зокрема, видів єдиноборств реєструєть-
ся також низький рівень особистісної тривожнос-
ті [15]. Останній, як відомо, в поєднанні з високою 
агресивністю може безпосередньо впливати на осо-
бистісні і поведінкові характеристики спортсменів, 
одним із яких є епатаж – (фр. epatage – скандальна 
витівка; поведінка, що порушує загальновизнані 
норми та правила). Як відмічають деякі автори [2], 
високий рівень тестостерону, що у більшості випадків 
поєднується з вираженим проявом вербальної агресії, 
саме й відмічається у спортсменів видів єдиноборств 
(боксерів та борців). Останні – спільнотні, напорисні, 
самовпевнені в собі, ті , що можуть постояти за себе 
та інших, не бажають дотримуватись звичних правил 
поведінки людини, а також (що можливо є головним 
в їх житті – авт.) мати високий авторитет серед 
однолітків, колег тощо. 

Той факт, що серед спортсменів-підлітків, що 
скоїли кримінальні правопорушення (див. табл.), не 
було жодної спортсменки, наводить нас на думку, що 
такі правопорушення у більшості випадків можуть 
бути результатом гормональних впливів на організм. 
Як відомо, вміст тестостерону у крові чоловіків більш 
ніж в 10 разів вищий, ніж у жінок.

Висновки.
Результати ретроспективних спостережень в цілому 1. 
вказують на факт специфічності впливу тренуваль-
них навантажень різної спрямованості на прояв 
девіантної поведінки юних спортсменів.
Той факт, що серед правопорушників були лише 2. 
спортсмени чоловічої статі , який раз свідчить про 
те, що на формування агресивності і девіантної 
поведінки підлітків, як уже відмічалося раніше 
[2,11], не останню роль відіграє чоловічий статевий 
гормон тестостерон.
І на кінець, те що, високий рівень кримінальних 3. 
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Таблиця 1
Характеристика кримінальних правопорушень та їх розподіл серед юних спортсменів 13-17 років  
видів спорту швидкісно-силового характеру (група А) та видів спорту на витривалість (група Б)  

за даними ретроспективних досліджень (1981-2011р.р.)

№
п/п Види правопорушень

Стаття
Кримінального 

кодексу 
України

Правопорушники  
(види спорту) Дата скоєння 

правопорушень, 
роки*Група А Група Б

1

Хуліганство(часті групові роз-
борки інколи за погодженням 
обох сторін-авт.), тобто грубе 
порушення громадського поряд-
ку з мотивів явної не поваги до 
суспільства вчинені групою осіб

Ч.2,ст.296 Бокс, вільна 
боротьба − 80-і рр.

2
Згвалтування, тобто статеві зно-
сини із застосуванням фізичного 
насильства… вчинені групою осіб

Ч.3, ст.152 Вільна  
боротьба − 80-і рр.

3
Групове зараження венеричною 
хворобою як наслідок згвалтування Ч.3, ст..152 Вільна бороть-

ба − 80-і рр.

4 Хуліганство (див.№1) Ч.2, ст.296 Бокс, вільна 
боротьба − 90-і рр.

5

Публічне або вчинення групою 
осіб незаконне вживання нар-
котичних засобів у місцях, що 
призначенні для проведення 
навчальних, спортивних і культур-
них заходів (у гуртожитку-авт.)

ст.316 Вільна бороть-
ба − 90-і рр.

6
Незаконне заволодіння транспор-
тним засобом Ч.1, ст.289 Легка атлетика − 90-і рр.

7
Умисне середньої тяжкості 
тілесне ушкодження (побиття 
тренера його вихованцями-авт.)

ст.122 Легка атлетика − 90-і рр.

8
Хуліганство….(вулична бійка-авт.) 
(див.№1) Ч.2, ст.296 Бокс − 2000-і рр.

9

Вживання алкогольних напоїв у 
місцях, що призначені для про-
ведення навчальних, спортивних і 
культурних заходів…
(у гуртожитку-авт.)

ст.316 − Лижні гонки 2000-і рр.

* Дата скоєння правопорушень наводиться у хронологічному порядку

Рис. 1. Питома вага скоєних юними спортсменами кримінальних правопорушень (в %)

11,1%  

89,9%  

швидкісно -силові види спорту 

види спорту на витривалість  
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правопорушень спостерігається серед спортсменів 
видів спорту, що переважно розвивають швидкісно-
силові якості і, зокрема, видів єдиноборств ( бокс, 
вільна боротьба), на думку автора статті, ці спор-
тсмени, скоріше за все, можуть поповнити «групу 
підвищеного ризику».

Подальші дослідження передбачається провести у 
напряму вивчення взаємозв’язку між випадками рап-
тової смерті спортсменів у молодому віці та спрямо-
ваністю їх тренувального процесу.
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