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Фрагменти, що вийшли з-під пера й Аристотеля і його учнів, були частинами 

грандіозного задуму – охопити в єдиній схемі увесь тваринний світ: спочатку на 

описовому рівні («Історія тварин»), потім на каузальному («Про частини тварин» і «Про 

виникнення тварин»). І цей задум здійснився! 
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Білогур В.Є.  

 

ДУАЛІСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ПРИРОДИ СПОРТИВНОЇ ЛЮДИНИ В  

УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ  

 

      Дуалістичний характер природи спортивної людини в умовах сучасної цивілізації 

пов'язаний з характером взаємодії природи, суспільства і людини. Характер цієї взаємодії 

все більше підтверджує висновок про те, що сутність людської природи характеризується 

невпинним стремлінням людини вийти за межі себе і свого світу, намагаючись навіть 

обійти закони природи та історії. Ця характерна особливість людської природи, яка 

являється закономірністю формування своїх відносин з оточуючим світом, пов’язана з 

антропологічними вимірами спорту як реалізації родової сутності людини. Спорт – це 

вихід за межі людського існування, в контексті якого долається доцільність 

повсякденності. Спортивні інтенції людини розвиваються і культивуються її 

смисложиттєвими запитами, без розкриття яких неможливо зрозуміти антропологічні 

виміри людиновимірності спорту. О. Хакслі не випадково висловив думку, що спорт може 

виконувати як творчі, так і руйнівні функції у суспільстві, а в полікультурному соціумі 

вони все частіше підтверджуються на практиці. На думку К. Бленчерда, агресивні 

інстинкти завжди являлись невід’ємною частиною людської природи, спортивні 

відносини є вираженням тиску, влади, підкорення і привілеїв що в цілому порушує 

антропологічні виміри спорту, так як спорт виступає як інструмент сублімації агресії.  

      Тому у контексті соціального простору спорту застосовується нова парадигма 

людиновимірності, яка дозволяє виявити міру співвіднесеності тенденцій спорту і потреб 

у розвитку сутнісних сил людини як їх родової сутності, направлених на формування 

цілісної особистості спортсмена. Все це дозволяє поглибити теоретичні уявлення про 

основні характеристики феномена спорту, більш точно визначити складові і тенденції 

розвитку сучасного спортивного мислення і практики спорту, концептуалізації сучасних 
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знань про спорт, що базуються на антропологічних засадах. Адекватне осмислення 

даного, достатньо визначального блоку проблем, дозволяє розібратися в особливостях 

сучасного етапу розвитку спорту, особливостях протистояння світоглядних установок, 

цінностей, регулятивів і практик, що характеризують спортивне життя сьогодні. Тому 

сама логіка проблем, особливостей та тенденцій розвитку спорту як специфічної 

соціальної практики потребує звернення до більш широкого контексту – 

соціантропологічного і соціокультурного, що базуються на концепті людиновимірності. 

Саме з цієї точки зору актуальною є проблема, яка потребує всебічного і ґрунтовного 

дослідження антропологічних засад спорту (спортивної антропології, фізичної 

антропології), з однієї сторони, наближення сучасного спорту до меж людиновимірності, а 

з другої, подолання зростання загроз, пов’язаних з деструктивними явищами у середовищі 

спорту, що вивчає антропологія, предметом якої є людина як особливий рід сущого та 

осмислення проблем людської природи, модусів людського існування, потенціал 

антропологічної картини світу, у даному випадку спорту. У наш час зростає значення 

такого виду антропології, як спортивна, яка вивчає закономірності морфологічних і 

функціональних змін, що відбуваються в організмі людини під впливом спортивної 

діяльності.  Основний її метод - метод антропометрії чи соматометрії – вимірів живої 

людини, для якого велику роль відіграють такі науки, як анатомія і фізіологія, генетика і 

психологія, біометрія і біофізика. У наш час без антропології не мислима ні медицина, ні 

археологія. Нами досліджується проблематика, пов’язана з аналізом місця людини у 

сучасному спорті і міри співвідношення різних сторін його природи в дихотомії 

«біологічне-соціальне», «фізичне-духовне», що також те, що впливає на розвиток родової 

сутності людини. Вітчизняна філософія спорту намагається подолати вузькі рамки 

відношення до індивіда тільки як носія лише фізичних якостей базуючись на ідеї 

біосоціальної природи людини, але й можливості формувати особистість як духовно-

тілесну цілісність. Аналіз літератури засвідчив, що нині осмислення природи людини, що 

реалізується у спорті, все більшою мірою прориває вузький горизонт суто земного, 

природно-тваринного існування людини, входячи в простір більш глибинних 

інтерпретацій реалізації родової сутності людини. Сучасний спорт упритул підійшов до 

виявлення меж людиновимірності, так як він дає максимальні навантаження для тіла і 

духу, що дозволяє вважати його одним з ареалів антропологічної межі (термін С.  

Хоружого). За межами цієї межі - вихід в інший вимір по відношенню до нормального 

людського життя: в смерть, травму, кризу самосвідомості. Порушення людиновимірності 

вносить у спорт елемент антигуманності, руйнування всього людського, породження 

негативних стимулів для розвитку особистості. Дух змагальності моделює ситуацію 

людського самовизначення, яке здійснюється в системі «Я-Інший» чи «Я-Інші», тому 

самовизначення можливо, якщо «Я» спів ставляє свої показники з Іншими. Самореалізація 

особистості у спорті як головний мегатренд глобального суспільства виходять на 

концепцію міри людського роду, яка є зв’язуючою ланкою між гуманітарною наукою 

антропономією і суспільною наукою антропологією. Діалектичний зав’язок загального і 

окремого дозволяє відмітити, що якості людського роду (загальне) властиві і кожному 

людському індивіду (окреме). Дослідження міри людського роду передбачає виявлення і 

обґрунтування таких якостей людини, які являються його родовими сутнісними силами і 

як соціальні константи характеризують кожну людину. Дослідження сукупності якостей, 

ознак людського роду дають можливість виявити чотири таких соціальних константи: 

свідомість, мова, спілкування і діяльність, так як всі інші якості не являються родовими, 

чи являються модусами, видами названих якостей як сутнісних. Слід виділити чотири 

родових ознак людини, націлених на виявлення її родової сутності: 1) свідомість як 

властивість мозку спортсмена відображати дійсність в спортивних образах і мові, що 

слугує регулятором людської життєдіяльності на спортивному рівні і володіє різним 

об’ємом; 2) мова спортсмена як знакова система для вираження думок, здійснення 

соціальних комунікацій і творчого мислення, що виконує функції – експресивну, 
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комунікативну, творчу і меморіальну; 3) спілкування як вся сукупність комунікацій 

спортсмена, яка визначається інформаційними, праксеологічними та аксіологічними 

відносинами, що виражають три підсистеми соціального досвіду людства – знання, уміння 

і соціальні установки; 4) діяльність як доцільна взаємодія людини з предметним 

спортивним світом, що базується на свідомості, мові і спілкуванні, що являє собою 

інтегративну якість людини і об’єднує у функціональному комплексі. Ця характерна 

особливість людської природи, яка являється основою людиновимірності спорту, 

породжує проблему дуалізму трансгресивної творчості, яка, з однієї сторони, є 

позитивною, так як розширює сферу самореалізації людини та її родової сутності, а з 

іншої, – діє негативно, – так як часто руйнує людську природу і сприяє виходу 

деструктивних інтенцій людини. Саме у цьому закладена основа проблематизації 

людивимірності світу у його антропологічних засадах, сформованих людиною у вигляді 

різноманітних соціальних практик, однією з яких і є спорт. Головна загроза, яка може 

виникнути перед людиною, - це загроза людини перейти у вимір нелюдиновимірний, у 

якому стикаються людина, природа і суспільство.  
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КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ 

СФЕРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Після майдану гідності український народ свідомо обрав шлях розбудови 

суверенної, незалежної, демократичної, правової, соціальної держави, метою якої є 

піднесення української спільноти до найвищого для сучасної епохи рівня цивілізації і 

культури та інтегрування України у європейське співтовариство. Реалізація означених 

перспектив розвитку нашої країни актуалізує потребу у вихованні громадянина-патріота, 

гуманіста і демократа. Очевидно, що без таких універсальних моральних і патріотичних 

цінностей як чесність, совість, відповідальність, гідність, толерантність, свобода, 

патріотизм не можна сподіватися на поліпшення ситуації у країні. Проблема моралі і 

патріотизму це вже не просто сфери філософії чи педагогіки. Це прерогатива національної 

безпеки. 

Розробка педагогічної теорії, проектування педагогічних систем і змісту та 

відповідних технологій  навчання можуть бути успішними лише за чіткого уявлення про 

те, на яких засадах ґрунтується взаємодія людини і держави, якого суспільства ми 

прагнемо, для життя в якій країні готуємо молоде покоління, від повторення яких помилок 

застерігаємо громадян, наскільки правильно розуміємо, що для цього потрібно зробити [1, 

с.24].  

Сучасна освіта повинна відігравати випереджальну роль у розбудові демократичного 

процесу. Вона має ґрунтуватись на кращих світових здобутках та запобігати соціальній 

деградації і диференціації, сприяти самоорганізації та особистій ініціативності і водночас 

відповідальності людей, бути гарантом громадянського миру і злагоди у суспільстві, 


