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СПОРТ ЯК ГОЛОВНА СУБСТАНЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
У зв’язку з сучасними змінами, що сьогодні відбулися у цілому у світі спорту за
останні десятиліття, виникає закономірно питання: як можуть відобразитися сучасні зміни
на самому феномені спорту. Перш за все, слід відмітити, що у новій ситуації ринку і
комерціалізації спорту мова не йде про зміну основних ідеалів і цінностей спорту, які
направлені на гармонічний розвиток особистості. Тому, на нашу думку, спорт повинен
культивувати ідеали етики, культури і виховання, поєднуватися з культурою і освітою,
базуватися на цінностях образу життя, що базується на радості від досягнення спортивних
успіхів, на виховних цінностях доброго прикладу, на повазі і самоповазі до всезагальних
етичних принципів. Як справедливо вважає K.Volkwein [1995], лозунги і заклики
дотримуватися принципів моральної поведінки у спорті навряд чи внесуть серйозні зміни
у ту реальну ситуацію, яка існує сьогодні в сучасному спорті, де панує лозунг «успіх будьякою ціною». Спорт – це фундамент трудового і морального виховання людини, який
формує цілеспрямованість, комплекс вольових компонентів, морально-етичні нормативи.
Головні фактори спортивного успіху: 1) природа людини, його біологічні схильності; 2)
працелюбство спортсмена, упертість і наполегливість на тренуваннях; 3) психологічна
налаштованість на перемогу, яка задається згори (незрозуміле джерело сили); 4)
психологічні можливості, які управляють нашим організмом.
Велику роль відіграють:
1. Мотивація спортсмена як одна з самих важливих ролей у досягненні результатів
спортсменів. Проте на слід вважати, що чим вищою є мотивація спортсмена, тим він є
результативнішим. Нагорода є стимулом, а уявлення про неї є мотивацією. Занадто висока
мотивація підвищує рівень тривоги і страху спортсмена, потребує стійкості, швидкості
реакції.
2. Психологічне забезпечення являється вирішальним фактором у досягненні
успіху, тому необхідна тісна співпраця лікаря, психолога і тренера, що забезпечують
створення гідного психоемоційного клімату у колективі, ефективну психодіагностику, що
сприяє вибору оптимального стилю діяльності спортсмена з врахуванням типології
нервової системи, особистісних особливостей особистості і спорту. Для початку доцільно
навчити спортсмена мистецтву самоконтролю і саморегуляції, свідомо управляти собою на
всіх етапах спортивної діяльності [1, С.91].
На думку О.Групе, ці ідеали слід звести до наступних характеристик:1) концепція
гармонічного розвитку особистості; 2) можливість удосконалення на шляху до високих
спортивних досягнень; 3) принцип самодисципліни; 4) відмова від матеріальної користі;
5) етичний кодекс спорту; 6) формування спортивної еліти. На думку Групе (1985), у
сучасному спорті практично ці ідеали все рідше використовуються в Олімпійському
спорті: удосконалення вже не розцінюється вище перемоги на Олімпійських іграх; все
рідше зустрічається орієнтація на гармонійний розвиток; небагато спортсменів є
прихильниками єдності фізичного, інтелектуального і духовного розвитку особистості [4].
Тим більше, що сьогодні висловлюється думка, що соціокультурна ситуація
потребує послаблення гуманістичної орієнтації олімпійської філософії, відмови від раніше
проголошених цінностей. Тому в сучасних умовах слід посилювати гуманістичну

спрямованість олімпійської філософії, більш чітко визначити гуманістичні цілі і
пріоритети. Так, неодноразово ставилося питання змінити олімпійський девіз: "Citius.
Altius. Fortius", постільки він формує у спортсменів бажання добитися перемоги будьякою ціною, часто шляхом порушення здоров’я чи морально-етичних принципів. Тому
необхідна нова філософія спорту в цілому, в основі якої краса і гармонічний розвиток
особистості. Гуманістичні тенденції у світі спорту пов’язані з формуванням краси,
тілесності, здоров’я людини. Сьогодні, на жаль, відсутня концепція цього формування
Філософський дискурс є найбільш адекватним у дослідженні проблем спорту, постільки
розкриває
антропологічну,
аксіологічну,
метафізичну,
онтологічну
глибину,
неоднозначність і багатовимірність спорту як соціального і культурного феномена.
Сьогодні в умовах глобалізації спорт є невід’ємною частиною глобальної культури, а
поняття «великий спорт» перетворилося на легітимну частину поняття «велика політика».
Спорт у сучасному світі виконує роль впливової сили, здатної як консолідувати, так і
роз’єднати великі групи людей. Отже, потенціал спорту щодо створення колективних
ідентичностей не міг залишитися поза увагою творців Європейського проекту, оскільки «зі
вступом людства в постіндустріальну епоху спорт у масовій свідомості людей став дедалі
більше виражати соціальну та культурну солідарність народів» [5,С.74]. Як відмічає
Н.Пелагеша, саме спорт є важливим елементом культури та одним з найпоширеніших
видів діяльності в європейських країнах, ним займаються постійно, час від часу, люди
похилого віку, люди з обмеженими можливостями, діти, молодь та дорослі. Близько 20 %
населення в перших 15 країнах–членах ЄС є членами спортивних клубів. Інакше кажучи, в
700000 спортивних клубах Європи займаються спортом близько 70 мільйонів осіб. Як
найбільший соціальний рух у країнах–членах Європейського Союзу він пов’язаний не
тільки із соціальною та культурною сферами, а й з бізнесом, наприклад, 36 % світової
спортивної торгівлі відбувається в Європейському Союзі. Попереду тільки Сполучені
Штати, які мають 42 %. Як підкреслює в дослідженнях та аналітичних матеріалах
Єврокомісія, спорт має безпосереднє відношення до економічного розвитку об’єднання,
оскільки він пов’язаний із здоров’ям, а отже, з рівнем соціальної та трудової активності
громадян та витратами на медицину.У спортивних клубах, школах, на групових заняттях
«переборюються» культурні відмінності, що сприяє соціальній інтеграції. Завдяки спорту
встановлюються контакти не тільки між професійними спортсменами з різних країн, а й
між пересічними громадянами різних країн. Що стосується ролі професійних спортсменів,
то вони, з одного боку, сприяють ідентифікації громадян з власними державами–націями, а
з іншого –примушують думати наднаціональними та глобальними категоріями. Участь
представників різних етнічних груп у складі єдиної спортивної команди зміцнює
міжетнічну солідарність і толерантність у суспільстві. Крім того, люди, які займаються
спортом у вільний час, роблять це і поза національними кордонами. Таким чином, якщо
«брати до уваги розміри спортивної індустрії в Європі, спорт, якщо його культивувати на
пан’європейському рівні, спроможний відігравати об’єднуючу роль» .
Спорт як головна субстанція людської життєдіяльності направлений на посилення
тілесності і духовності свого «Я», яке намагається вийти за свої межі, розширяє
горизонти свого буття, фізичні і творчі можливості своєї буттєвості.
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