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складової компетентності вимагає перманентності дії цього освітнього чинника. Курси філософського 

спрямування мають забезпечити чотири фундаментальні складові вищої освіти: 1) критичність мислення; 

2) активну громадянську позицію, зрілість ціннісних засад самовизначення особистості; 3) культурний кругозір, 

що личить сучасній цивілізованій людині; 4) опанування загальнотеоретичних засад наукового пізнання. … 

Читатися такі курси мають не обов’язково філософами, для багатьох тематик доречно залучати інших 

гуманітаріїв чи авторитетних представників самої спеціальності (надто коли йдеться про теоретичні засади 

конкретної науки)» [3].

Насамкінець, ще раз нагадаємо міжнародну освітню норму (ЮНЕСКО, 2005): «Викладання філософії 

має бути збережене або розширене там, де воно існує, створене там, де його ще не існує, і має відкрито 

називатися терміном «філософія» … «Вочевидь, якщо Україна торує собі шлях у цивілізований світ і дійсно 

прагне євроінтеграції (а не лише симулює цей процес), то цей офіційно визнаний світовою спільнотою принцип 

має стати нормативом і для нашої країни» [3].  
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Спорт є складним багатофункціональним явищем, у якому фокусуються та переплітаються процеси 

соціального, культурного й економічного характеру.Спорт традиційно сприймається соціумом як значуще й 

позитивне соціальне явище, бо він має величезні можливості для самовиховання, самовдосконалення, 

самоактуалізації особистості. Однак останнім часом у спорті спостерігається девальвація моральних та 

духовних цінностей. На перший план все частіше виходять цінності, пов’язані з досягненням матеріальних 

благ, слави, переваги однієї людини над іншою, однієї країни над іншою.  Спорт як субстанційна основа 

розвитку особистості – це  відображення у внутрішньому духовному світі людини всієї  багатоманітності 

природи, краси, гідності; культивування самоцінних, смислових засобів людини, зафіксованих переживаннями 

краси, слідування соціальним ідеалам, моральним нормам, всього того, що зветься вселюдськими цінностями; 

це вимоги, звернені до волі, та цілі, які стоять перед людиною; значущість тих чи інших факторів буття для 



22

особистості; ідеали, норми, які задовольняють потреби; почуття, що вказують на культурне, суспільне, чи 

особисте значення явищ і фактів дійсності, які оцінюються з точки зору добра і зла, справедливості і 

несправедливості. Метою дослідження е  аналіз  розвитка  спортивної науки в умовах змін спортивних 

цінностей. Обєктом дослідження е спортивні цінності які  виконують роль аксіологічного ґрунту вибору 

потреб, інтересів, переживань, цілей, планів, способів реалізації спортивної діяльності. Спортивні цінності 

відображають внутрішній стан буття людини у загальнонаціональному аспекті, так як вони є формою існування 

нації, індивідуального і вселюдського. З давніх часів спорт є важливим форумом для спілкування людей. Він є 

важливою частиною життя більшості населення. Спортивні цінності, що продукуються розвитком спорту, – це 

продукти матеріальної, фізичної і духовної діяльності, вартість яких не зменшується і не зникає внаслідок їх 

споживання, як взагалі це буває з матеріальними цінностями. Наука, в якій досліджується природа, походження 

і розвиток, роль цінностей у становленні людини до світу, називається аксіологією (вчення про цінності). Згідно 

загальної теорії цінностей, будь-яка цінність визначається значимістю чи сенсом певного явища культури, 

суспільства, реальної дійсності. Постійна внутрішня активність людської психіки приводить до того, що 

виникає потреба: мріяти, винаходити, творити, інакше кажучи, жити внутрішнім духовним життям. Це життя 

стає не лише обслуговуючим засобом, а й самоцінністю людини, що стає іманентною її сутністю. Спортивне  

життя – це одна з форм емоційної, інтелектуальної та чуттєвої дії, завдяки якій формується спортивна 

свідомість та самосвідомість суб’єкта дії, яка майже ще не вивчена науковцями. Суб’єктами можуть бути не 

тільки окремі індивіди, а цілі спільноти: суспільство, нація, окрема людина. Спортивне життя суспільства 

умовно можна розділити на такі категорії: спортивна діяльність, спортивне виробництво, спортивна культура, 

спортивна свідомість і самосвідомість. Спортивна діяльність являє собою діяльність, яка спрямована на 

вироблення фізичної загартованості, що закріплюється певними результатами у досягненні спортивних цілей, 

Обговорення проблеми. Соціально-філософський аналіз свідчить, що саме тому спорт як субстанційна 

основа розвитку особистості надає смисл індивідуальному буттю, тому що спорт завжди трансформується у 

певних видах спортивної практики і виступає елементом самого життєвого процесу індивіда.  Сутнісний зв’язок 

спорту і духовності виступає опосередкованим початком між інтелектом і інстинктом, переживанням людиною 

свого відношення до світу спорту і до інших людей. Спорт, в кінцевому рахунку приводить до смислової 

гармонії, поєднуючи образи світу з моральними законами особистості. В духовно-екзистенційному смислі, 

спорт – це гармонія душі з індивідуальним світом, реалізація принципів  спортивної діяльності. Спорт як 

субстанційна основа розвитку особистості – це єдність матеріального і духовного елементів людської 

діяльності, в якій основне місце займають спортивні (фізичні)  домінанти культури, моральні складові, що в 

цілому приводить до спортивного прогресу суспільства. Кожна людина має усвідомити тілесність свого 

фізичного буття і своєї духовної цінності, щоб існування і діяльність людини набули смислу, який складається з 

розуміння цінностей спортивного буття. Спортивний розвиток людини і суспільства в кінцевому рахунку 

залежить як від самої людини, так і від тих соціокультурних умов суспільства, в якому живе людина, від 

здатності людини до саморегуляції своєї суті і розкріпачення своїх потенційних можливостей, щоб бути “самою 

собою”.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на яку 

спирається автор . Як свідчать вчені-філософи, спорт як субстанційна основа розвитку особистості – це царина 

самореалізації і спосіб самобудівництва особистості, вільний вибір спортивного буття, вищий рівень розвитку 

саморегуляції особистості, самоутворюючий фактор тієї соціокультурної спільноти, до якої вона належить. 

Спорт як онтологічна реальність кристалізується в  свідомості і самосвідомості особистості, рефлексії, 

виявленні своїх людських якостей. Спорт виступає як форма самореалізації  і самовизначення особистості у 
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певних видах спортивних змагань, необхідний етап становлення індивідуальності. Спорт – це спосіб буття 

людини, націленої духом, а дух – стан активності, який являє собою семантичне поле культури індивіда і не 

може бути розчиненим  у стихії всезагального.

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 будь-якою 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); 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].  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 відіграватиоб’єднуючу роль» [6].
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Коли говорять про дискурсивні практики у певному соціальному чи культурному контексті, це свідчить 

про те, що їх розглядають не у парадигмі філософії дискурсу. Якщо до відомих знакових праць Мішеля Фуко це 

було поширеним і звичайним явищем, то після їхньої появи стверджувати, що не дискурс створює соціальний і 

культурний контекст, а сам знаходиться у якомусь контексті – означає свідомо обмежувати владу дискурсивних 

практик. Якщо приймати позицію Фуко, тоді таке обмеження можливе лише у нашій свідомості – і то як 

самоомана. Якщо ж не приймати позицію Фуко, для цього вже недостатньо сказати, що просто не згоден, а 

доводиться наводити аргументи на користь обмеження влади дискурсивних практик. Дійсно – вони не 

всесильні, хоча у соціокультурному просторі мають велику владу. Велику, але не безмежну.

Передусім, варто коротко визначити природу влади дискурсивних практик – тоді очевидним стане те, 

що може їх обмежувати. Дискурсивні практики – специфічні само відтворювані форми мовленнєвої 

комунікації. Їхня специфічність задається і підтримується певним нормативним вжитком визначеної сукупності 

засобів мовлення – нормативним словником та нормативними способами користування цим словником 

(правилами дискурсу). Цим словником і правилами певного конкретного дискурсу користуються не 

рефлективно, хоча вони можуть бути осмислені і теоретично реконструйовані – це відбувається на певному 

етапі розвитку дискурсивних практик, хоча й не завжди і не обов’язково. Сам дискурс – завжди конкретний, це 

сукупність усіх можливих висловлювань у межах певної дискурсивної формації. Вочевидь, ці формації можуть 

змінювати одна іншу, а можуть і співіснувати. Таким чином історія є послідовністю і часовою сумісністю 

дискурсивних формацій, а соціальний простір визначається сукупністю усіх наявних у даному суспільстві 

дискурсивних формацій. Ці формації знаходяться між собою у складних стосунках, які не можна 

охарактеризувати лише як диференціацію, ієрархію, вибіркову спорідненість, автономію чи взаємне 

проникнення – вочевидь, різною мірою наявні водночас усі ці види стосунків між дискурсивними формаціями. 

Аналогія з марксизмом (виробництво, формаціятощо) доволі умовна, хоча сама ідея саморозвитку дискурсу як 

особливого мовленнєвого виробництва явно навіяна марксизмом.

Тією мірою, якою дискурсивні практики регулюють поведінку людей, можна говорити про їхню владу. 

Ця влада певною мірою абсолютна – люди не можуть успішно здійснювати свою соціальну поведінку, не 

використовуючи той або інший вид дискурсивних практик. Коли ми говоримо про дискурс людей, які не 

можуть використовувати увесь арсенал мовленнєвих здатностей – людей з обмеженими можливостями слуху, 

голосу та іншими складнощами, пов’язаними, наприклад, з біологічними дисфункціями – все ж мова йде про 

дискурс з використанням особливих типів мовлення, таких як жестова мова, мова з використанням шрифту 


