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ФАРМІРАВАННЕ НАВУКІ ПРА СПОРТ У ХХ СТАГОДДЗІ:
ГАЛОЎНЫЯ МЭТЫ І ЗАДАЧЫ
Адносна працяглы час феномен спорту вывучаўся самымi рознымi навукамi. Такое становішча
паспрыяла таму, што ў дадзенай галiне чалавечых ведаў былi напрацаваны адпаведныя тэорыi, назапашаны факты i фактары, створаны тэрмiналагiчны навуковы апарат. Аналiзаваць праблемы спорту
можна і неабходна ў суадносiнах з агульнымi праблемамi функцыянавання грамадства ў цэлым. Пытаннi «навошта», «чаму», «што з’яўляецца мэтай» i г.д. паўстаюць у якасці фундаментальных праблемаў
чалавечага жыцця ўвогуле. Задаваць іх важна з антрапалагiчнага пункту гледжання, таму што сацыяльная дзейнасць мае пэўны сэнс, накiрунак i адказнасць. Заўсёды ў гiсторыi чалавечага грамадства людзi пыталiся самi ў сябе: чаму мы як чалавечыя iстоты з’яўляемся такiмi дзiўнымi? Чаму мы заўсёды
хочам ведаць больш i пастаянна павялічваем колькасць навуковай iнфармацыi i ведаў? На працягу ХХ ст.
адбываўся інтэнсіўны працэс вызначэння галоўных мэтаў і задач навукі аб спорце.

Уводзіны
Развіццё навуковых ведаў на працягу ХХ ст. значна пашырыла абсяг інфармацыйных вымярэнняў у самых розных накірунках даследніцкіх палёў. Калi такi феномен, як спорт, дасягае ўсё большага i большага сацыяльнага прызнання з боку чалавечай супольнасцi і расце яго значнасць, то становiцца зразумелым навуковая зацікаўленасць у намаганнях пастаянна прадукаваць новыя веды. Такiм чынам, натуральна паставiць фундаментальнае пытанне для перцэпцыйнага агляду па магчымасці ўсіх назапашаных комплексных навуковых ведаў у галіне спорту, на якіх падставах яны базіруюцца і ў чым заключаецца іх прызначэнне?
Тут могуць быць прааналізаваны самыя розныя велiчынi, i ўсе яны патэнцыяльна з’яўляюцца адказам на гэтае пытанне. Усе яны будуць нараджаць i стымуляваць разнастайныя падыходы, прадукаваць шырокую вобласць распаўсюджвання тых аспектаў,
што складаюць усебаковыя i па магчымасці вычарпальныя спробы адэкватнага ўспрымання. Хоць навуковыя веды аб спорце пачалі складацца ў адпаведную сістэму адносна
нядаўна з храналагічнага пункту гледжання, гiсторыя спартыўнай навукi, цi, больш дакладна, навукi аб фiзiчнай актыўнасцi, альбо фізічнай адукацыі, можа быць прасочана
ад пачатку ХХ ст., калi не браць пад увагу шматлiкiя iнтэрпрэтацыi, якiя былi дадзеныя
некаторымi фiлосафамi i медыкамi да 1900 г. Раннія экскурсы прадугледжваюць больш
шырокiя варыяцыi ў пошуках адказу на пытанне: «Цi можа садзейнiчаць лепшаму разуменню і ўспрыманню сённяшняга дня для навуковых ведаў пра спорт вызначэнне яшчэ болей рацыянальных падыходаў да характарыстыкі спорту як сацыяльнай з’явы?».
На ўзроўні фенаменалагічнай перцэпцыі існаванне размаiтых сфер грамадскага
побыту азначае размежаванне чалавечай адзiнкi i сiстэмы, спрыяе падзелу на выкананне роляў вонкавых i ўнутраных. Такое адрозненне паўстае як стратэгiя, што запэўнiвае
знешнi i ўнутраны раздзел працы, а таксама тыя яе накiрункi, якія маюць дачыненне
да ўзмацнення высiлкаў праз магчымую ўнутраную арганiзацыю, што функцыянуе паводле ўласных правiльных i абавязковых законаў. Чым больш спорт арыентуецца на атрыманне найвышэйшых дасягненняў, тым больш ён павiннен арганiзавацца паводле
ўласных унутраных правiлаў i адысцi ад вонкавых праблемаў. Мэта максiмальнай актыўнасцi можа быць рэалiзавана тады, калi ўсе правiлы i нормы будуць падпарадкава-
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ны спорту як прылады для сям’i i сяброў, культавых рытуалаў, групавых i пляменных
спаборнiцтваў.
Навука пра спорт у гарызантальнай перспектыве
Гарызантальная перспектыва бярэ пад увагу параўнальную велічыню. Гэта
ў поўнай меры адносiцца да згаданага вышэй пытання i дае адказы па меншай меры
па двух розных сацыякультурных накiрунках, якія таксама могуць разглядацца ў якасці
прыкладаў на сістэмах функцыянавання спорту ў некаторых дзяржавах. У працэсе збору iнфармацыi для адказу на пытанне з пункту гледжання розных краiн альбо разнастайных аспектаў, iдэяў цi рашэнняў, узроўнi параўнання могуць павялiчвацца велiзарна. Карысць ад рэалiзацыi параўнальнага падыходу заключаецца ў наступным:
1) атрыманне большай iнфармацыi пра iншыя краiны i iх сiстэмы функцыянавання спорту;
2) лепшае ўспрыманне і разуменне кожнай з сiстэм;
3) перайманне iдэяў па ўдасканаленні функцыянавання спорту альбо новых імпульсаў у разглядзе той ці іншай праблемы ў гэтай галіне.
Такiм чынам, параўнальныя даследаваннi могуць дапамагчы дасягнуць добра абгрунтаванага i ўпэўненага адказу на галоўнае пытанне: як выглядае спорт з пункту гледжання сістэмы навуковых ведаў. Адказ на яго не можа быць абмежаваны аналiзам
толькі адной асобна ўзятай краiны. З таго часу, як рух, гульня i спорт сталі тыповым
мiжнародным феноменам, вельмi карысным i неабходным падаецца супрацоўнiцтва
ў акрэсленым накірунку з улікам шырокай мiжнароднай параўнальнай перспектывы.
Адказ на пытанне аб месцы спорта ў сістэме навуковых ведаў пераважна будзе складацца з аналiзу прэзентаванай лiтаратуры, якая адносiцца да тэмы спорту. Нават калi
працэс развiцця навукi аб спорце поўнасцю ўсталяваны i яна прызнана акадэмiчнай
дысцыплiнай, гэтага яшчэ недастаткова. Атрыманыя веды адпаведна пашырэння навуковага поля ўступаюць у супярэчнасць з раней дасягнутымі вынікамі, i прывядзенне
ў спраўны стан сваёй асабiстай метатэорыi ў адносiнах да дасягнення патрэбнага развiцця навуковага поля застаецца актуальным пытаннем.
Яшчэ адна заўвага, але не апошняя. Некаторыя спасылкі на футурыстычную велiчыню могуць дапамагчы ў акрэсленні і вызначэнні мэты i задач навуковых ведаў
аб спорце. Гэтая велiчыня мае больш гiпатэтычную прыроду і не з’яўляецца ісцінай
у апошняй інстанцыі. Тым не менш задача галiны вышэйшай адукацыi i навукоўцаў,
якія працуюць на ўнiверсiтэцкім узроўні, – думаць наперад, развiваць перспектывы i працаваць на наступныя будучыя канцэпцыi, што базіруюцца на дакладных гiстарычных
ведах i на добра збалансаванай сённяшняй перцэпцыі.
Розныя велiчынi спрыяюць прадукаванню думак i iдэй, што могуць стаць дапамогай у адносiнах да працэсу напрацоўкi карысных адказаў, якiя датычацца пытання
«што ўключае ў сябе паняцце “спорт”?». У гэтым выпадку падтрымка стварэння метатэорыi навуковых ведаў аб спорце можа быць вынiкам, якi прадукуе далейшае развiццё
ўжо нават цэлага акадэмiчнага поля навуковых даследаванняў.
У дадзеным кантэксце «гiстарычнае вымярэнне» не можа азначаць расцягнуты
аналiз тэксту, дакументаў i лiтаратуры, якiя маюць справу з мэтамi i задачамi навуковых ведаў. У аглядзе лiтаратуры ў межах папярэдняга абмеркавання прадугледжаны кароткi перагляд некаторых аспектаў навуковай тэорыi (метатэорыi) у спартыўнай лiтаратуры. Гэты кароткi агляд таксама дае некаторыя iдэi адносна шэрагу пазiцый у межах
самой навуковай тэорыi ведаў аб спорце з пункту гледжання гiстарычнай перспектывы.
У гэтым кароткiм аналiзе робiцца спроба ўключыць сюды часткi дакументаў,
якiя паказваюць развiццё спорту, спартыўнай адукацыi i навуковых ведаў на нацыянальным i мiжнародным узроўнi. Пры выкарыстаннi гэтых выбраных тэкстаў можа зда-
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вацца, што задачы i функцыянаванне навуковых ведаў не з’яўляюцца новымi адкрыццямі i што кожная праблема можа вывучацца ад больш раннiх пунктаў гледжання ў адносiнах да сённяшняга стану рэчаў i магчымасцi ўплываць на будучае развiццё азначанай галіны.
Як ужо падкрэслівалася вышэй, сістэма навуковых ведаў аб спорце стала фарміравацца адносна нядаўна, i таму гiсторыя ў яе даволi кароткая. Найперш гiстарычны
экскурс можа быць звязаны з дзейнасцю найбуйнейшай на сёння арганiзацыi ў свеце,
а менавiта Мiжнароднай рады спартыўнай навукi i фiзiчнай адукацыi (ICSSPE), якая
была заснавана ў Парыжы ў 1958 г. Рада каардынуе працу даследчыкаў розных галін
спорту, развiвае пэўныя кiрункi спартыўнай навукi i фiзiчнай адукацыi. Сёння Рада
прадстаўляе з сябе як мiжнародную арганiзацыю, што мае яскрава вызначаны параўнальны профiль у адпаведнасцi са сваiмi мэтамi i структурай. ICSSPE стварыла рэгiянальныя бюро ў Афрыцы, Азii, у арабскiх краiнах, Аўстралii i Акiянii, ва Усходняй Еўропе, у Лацiнскай Амерыцы, Паўночнай Амерыцы i Заходняй Еўропе. Галоўнай мэтай
Рады з’яўляецца стварэнне такой мiжнароднай арганiзацыi, якая б канцэнтравала ў сабе
стратэгію спрыяння і набыцця новых навуковых ведаў, распаўсюджвала б iх вынiкі,
а таксама была накiравана на пошукi іншых даследніцкіх палёў спартыўнай навукi і іх
практычнай рэалiзацыi ў культурна-адукацыйным кантэксце. Да мэтаў ICSSPE адносяцца таксама: 1) садзейнiчанне ў распаўсюджванні чалавечых каштоўнасцей, якiя ўласцiвы спорту; 2) паляпшэнне здароўя i павышэнне ўзроўню спартыўнай актыўнасцi;
3) развiццё фiзiчнай адукацыi i спорту ва ўсiх краiнах. На шляху да гэтых мэтаў Рада
дапамагае абараняць i развiваць канцэпцыю Fair play i спартыўнай этыкi i садзейнiчае
мiру i ўзаемапаразуменню памiж людзьмi. Як мiжнародная арганiзацыя, ICSSPE спрабуе наладзiць адносiны памiж развiтымi краiнамi i дзяржавамi, якiя развiваюцца, а таксама садзейнiчаць супрацоўнiцтву навукоўцаў i арганiзацый з усяго свету [1, p. 4–5].
Асноўнымi задачамi Мiжнароднай рады спартыўнай навукi i фiзiчнай адукацыi
з’яўляюцца наступныя:
1) падтрымка мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы спартыўнай навукi;
2) садзейнiчанне, стымуляванне i каардынацыя навуковых даследаванняў у сферы фiзiчнай адукацыi i спорту паўсюль на свеце i падтрымка ў рэалiзацыi iх вынiкаў
у разнастайных сферах спорту на практыцы;
3) укараненне навуковых ведаў аб спорце i іх практычная рэалізацыя даступнымi
для ўсiх зацiкаўленых нацыянальных i мiжнародных арганiзацый i iнстытутаў спартыўнай навукi (асабліва гэта адносiцца да краiн, якiя развiваюцца);
4) падтрымка i выкананне Мiжнароднай хартыi фiзiчнай адукацыi i спорту, якая
ўхвалена 20-й Генеральнай канферэнцыяй UNESCO (арт. 2);
5) садзейнiчанне дыферэнцыяцыi ў спартыўнай навуцы i ў той жа час спрыянне
iнтэграцыi ў развiтых галiнах [2].
Каб вырашыць гэтыя задачы, ICSSPE iмкнецца падтрымлiваць i развiваць каардынацыю, якая датычыцца дзейнасцi ў сферы навукi аб спорце па зборы, аналiзе i распаўсюджванні ведаў у галіне спартыўнай навукi i спартыўнай практыкi. Немалая ўвага
надаецца iнiцыяванню, каардынацыi i арганiзацыi мiжнародных канферэнцый, сiмпозiўмаў, сходаў i семiнараў. Падтрымлiваюцца i iнiцыююцца праекты, што адносяцца
да сферы трэнiнгу i фiзiчнай адукацыi. Тое ж самае датычыцца праектаў па ўдасканаленні спартыўнай экiпiроўкi i iнвентару. Павышаецца таксама значэнне супрацоўнiцтва
памiж установамi вышэйшай адукацыі i даследчыкамі ў галіне спорта i фiзiчнай адукацыi. Разам з гэтым узрастае роля iнфарматыўнасцi i дакументацыi ў спартыўнай навуцы, а таксама тых зменаў, што адбываюцца на ўзроўнi нацыянальных iнстытутаў. Стымулюецца апублiкаванне вынікаў даследаванняў па спартыўнай навуцы, заахвочваюцца
сродкi масавай iнфармацыi, якiя распаўсюджваюць гэтыя iдэi i вынiкi. Нарэшце, вялiкае
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значэнне надаецца нацыянальным i мiжнародным арганiзацыям у сферы фiзiчнай адукацыi i спорту, спартыўнай навукi i iншых навук і маюць дачыненне да спорту [2]. Трэба таксама абавязкова дадаць, што ICSSPE працуе ў шчыльнай сувязi з UNESCO, WHO
(Сусветная арганiзацыя здароўя) i IOC (Мiжнародны алiмпiйскi камiтэт).
Такiм чынам, гiсторыя навукi аб спорце, хоць i з’яўляецца кароткай, але ўжо нават зараз дае магчымасць меркаваць пра пэўныя тэндэнцыi свайго развiцця, што праяўляецца ў працэсах дыферэнцыяцыi i iнтэграцыi навук, якiя маюць адносiны да спорту,
на чым акцэнтуецца ўвага ў шматлікіх дакументах, матэрыялах і публікацыях.
Папярэдне рабiлася заўвага наконт умоў, пры якiх параўнальная велiчыня можа
генераваць далейшыя навуковыя распрацоўкi мэтаў, задач i функцый сістэмы навуковых ведаў аб спорце. У параўнаннi з даследнiцкай парадыгмай яна можа быць выкарыстана пад рознымi сацыякультурнымi пунктамi гледжання – на такі працяглы тэрмiн,
на які, дарэчы, два розныя сацыякультурныя асяродкi падыходзяць да параўнання. Гэта
робіцца магчымым пры выкарыстаннi такой схемы, дзе напачатку тлумачыцца даследнiцкая парадыгма. Такiм чынам, гэта можа быць ужыта ў адносiнах да мэтаў, задач
i функцый сістэмы навуковых ведаў аб спорце.
Таблiца. – Параўнанне як даследнiцкая парадыгма [3, p. 28]
РОЎНАСЦЬ

ПАДАБЕНСТВА

АДРОЗНЕННЕ

АДНОСНАСЦЬ

ПАРАМЕТРЫ
ДЛЯ ПАРАЎНАННЯ

АБСАЛЮТНАСЦЬ
(БЕЗУМОЎНАСЦЬ)

ПАРАЎНАННЕ З ДРУГІМ

ПАРАЎНАННЕ З ІНШЫМІ

САМАПАРАЎНАННЕ

МЭТЫ СПАРТЫЎНАЙ НАВУКІ НА МІЖНАРОДНЫМ УЗРОЎНІ
ВЕДЫ:
ПАРАЗУМЕННЕ:
Замежны спорт
Параўнальная
Спартыўная навука спартыўная навука

КАМУНІКАЦЫЯ:
Інтэрнацыянальная
спартыўная навука

РАЗВІЦЦЁ:
Развітая
спартыўная навука

З гэтай схемы вынікае, што ў параўнальнай даследнiцкай парадыгме прымаюцца пад увагу многiя аспекты. I асаблiва важна зразумець, што даследаваннi на мiжнародным узроўнi з’яўляюцца нечым большым, чым простае параўнанне. Веды як узор
(замежная спартыўная навука) папярэднiчаюць разуменню мадэлi (параўнальная спартыўная навука). Сувязь i развiццё ўзору можа фiксавацца ў якасцi спецыяльнай задачы.
У межах гэтага кароткага агляду параўнальнага вымярэння абмеркаванне мэтаў, задач
i функцый спартыўнай навукi ў ЗША дае пэўны прыклад, якi ажыццяўляецца ў межах
т.зв. замежнай спартыўнай навукi. Параўнальнае вымярэнне адносна тэмы (прадмета,
тэматыкi), мэтаў, задач i функцый спартыўнай навукi могуць быць лепш зразумелымi,
калi да iх дастасуецца аналiз адпаведнага становiшча, напрыклад, у сучаснай Беларусi.
Мэты, задачы i функцыi спартыўнай навукi ў ЗША абмяркоўваюцца пераважна
ў часопiсах «Quest» i «The Academy Papers». М.Ф. Хэнры, галоўны аўтарытэт у галіне
фiзiчнай адукацыi ў ЗША, заўважыў: як акадэмiчная дысцыплiна фiзiчная адукацыя iснавала не заўсёды, але само жыццё змусiла вынайсцi яе [4, p. 277–282]. Працяглы час
яшчэ дыскутавалася пытанне, цi ёсць нешта падобнае на такую акадэмiчную дысцыплiну, як фiзiчная адукацыя? Р. Эбэрнэцi i М. Вальц разглядаюць галоўную функцыю фiзiчнай адукацыi як акадэмiчнай дысцыплiны падчас заняткаў гуманiстычнага зместу
i суадносяць яе з катэгорыямi фiзiчных абмежаванняў, рухавых дасведчанняў, структуры асобы, персанальнага ўспрымання і сацыякультурнага асяроддзя [5, s. 179–186].
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С. Кляйнман мяркуе, што тэорыя фiзiчнай адукацыi не можа быць абмежаванай, i структура руху, гульнi i спорту не павінна выглядаць вузкай i фiксаванай [6, p. 29–34]. Ён
з’яўляецца прыхiльнiкам адкрытай дыскусii аб спартыўнай навуцы. С.Л. Грындорфэр
прытрымліваецца той думкі, што шлях да спецыялiзацыi i фрагментарызацыi спартыўнай навукi робiць iнтэграцыйную канцэпцыю немагчымай [7, p. 36–64], а ў Д.А. Роўза
пераважае пункт гледжання на будучы накiрунак спартыўнай навукi ў мiждысцыплiнарным аспекце як даследнiцка арыентаваную канцэпцыю з выкарыстаннем паняцця
«рух» у значэнні экспрэсii i, адпаведна, як ядро навуковых ведаў аб спорце [8, p. 1–21].
Калi зрабiць некаторыя высновы адносна даследаванняў навукоўцаў ЗША, то зразумела, што функцыi навуковых ведаў аб спорце рэфармаваны ў дачыненнi даследнiцкiх падыходаў у напрамку пазнання навакольнага асяроддзя такiм чынам, каб вызначыць яго разнастайнасць, яго экалагiчную рэчаiснасць i г.д. Спартыўная навука звяртаецца больш да даследаванняў у iнтэграцыйным накiрунку, i, такiм чынам, з’яўляецца
магчымасць атрымаць вынiкi больш блiзкiя да рэальнасцi ў межах даследнiцкага працэсу. Увогуле, мэты, задачы i функцыi спартыўнай навукi фарміруюцца у значнай ступенi пад крытэрыямi гнуткасцi, блiзкасцi да рэальнасцi, паглыбленага, а не толькi спецыфiчнага падыходу, сацыяльнага вопыту, доўгатэрмiновых эфектаў, грамадскай адказнасцi i ўнёску ў адносінах да спрыяння развіцця гуманiзму. Гэтыя фрагментарныя
аспекты навуковай дзейнасцi ў ЗША маюць значэнне для спартыўнай навукi ў тым сэнсе, што дазваляюць зрабiць супастаўленне з iдэямi развiцця ў асобна ўзятай краiне адносна тэматыкi мэтаў, задач i функцый спартыўнай навукi i, такiм чынам, выкарыстаць
параўнальны падыход.
Зразумела, што параўнальны падыход можа быць здзейснены таксама ў iншых
кiрунках спартыўнай навукi ў адносiнах да сiстэмы чалавечых ведаў (даследнiцкая метадалогiя, пераход ад тэорыi да практыкi). Параўнальныя вымярэннi ў дадзеным падыходзе патрэбны для таго, каб акцэнтаваць увагу на iх парадыгматычным характары. Мэты, задачы i функцыi спартыўнай навукi – тэма для апiсання чатырох станаў спорту
i сістэмы навуковых ведаў аб спорце (гiстарычны, параўнальны, сучасны i будучы) з iх
спецыфiчнымi рысамi i агульнымi прыкметамi.
Варта таксама дадаць, што мэты і задачы навуковых ведаў аб спорце часткова
выкладзены ў «Еўрапейскай спартыўнай хартыі», дзе асабліва моцна падкрэсліваецца
важнасць спартыўнага і жыццяздольнага развіцця. Такі падыход павінен быць здзейснены на падставе забеспячэння і паляпшэння нацыянальнага фізічнага, сацыяльнага
і інтэлектуальнага дабрабыту і міжгенерацыйнай трансляцыі асноўных вітальных прынцыпаў функцыянавання грамадства. У прыватнасці, гэта датычыцца фарміравання адпаведных структур і сродкаў для патрэб напрацоўкі, назапашвання і распаўсюджвання
адпаведнай інфармацыі адносна спорту на лакальным, нацыянальным і міжнародным
узроўнях. Навуковае шматаспектнае даследаванне спорту павінна няўхільна развівацца,
у выніку чаго рэалізацыя атрыманых дадзеных будзе спрыяць абмену інфармацыяй паміж усімі зацікаўленымі структурамі [9].
Заключэнне
Калi паспрабаваць прасачыць, як функцыянуе сучасны спорт, а таксама прааналiзаваць значэнне спорту як асаблiвай аўтаномнай сiстэмы, то перадусiм прыйдзецца
звярнуцца да наступных трох асноўных узроўняў: культурнага, сацыяльна-структурнага i персанальнага.
Акрэсленне культурнага ўзроўню абазначае тое, што спорт з’яўляецца арганiзаваным у адпаведнасцi з уласнымі ўнутранымi абавязацельствамi i нормамi, якiя дзейнiчаюць толькi ў яго сферы. Гэта, па-першае, азначае, што спорт выдзяляецца з сацыяльнага кантэксту i варункаў, якiя ўстанавiлi жыццё чалавека, ён прагне быць у адносiнах

34

ФІЛАСОФІЯ

да iх нейтральным, iмкнецца да таго, каб яго зразумелi як сiмвалiчны тэст. Ён выступае
без такiх выпадковых дэфармацыяў грамадскага жыцця, як прыналежнасць да цывiльнага стану альбо сацыяльнай групы, знешняга выгляду, колеру скуры, палiтычных поглядаў i г.д. Спартсмен не з’яўляецца адначасова суседам, членам сям’i, членам рэлiгiйнай арганiзацыi, нацыянальнай групы перш за ўсё таму, што ў iншых сiстэмах ён не атлет, а толькi выконвае iншыя ролi, i яго спартыўная дзейнасць не выказвае ў той самы
час палiтычных, рэлiгiйных, мiлiтарных, сямейных i iншых функцыяў. Другая справа,
калi спроба iнтэрпрэтацыi спартыўнай актыўнасцi атлета вымагае ўлiчваць менавiта адзначаныя вышэй функцыi. Iнстытуцыйная аўтаномiя абазначае тое, што адбываецца
ў спорце і застаецца без наступстваў для iншых галiнаў побытавага жыцця. Напрыклад,
калi нейкая супольнасць падзяляецца на разнастайныя групы (сям’я, царква, дзяржава),
што кiруюцца ўласнымi мэтамi i iнтарэсамi, то яна перад усім арганiзавана згодна з уласнымi ўнутранымi прадпiсаннямi. З гэтага вынiкае тое, што статус, грамадскi прэстыж,
правы i абавязкi, якiя дасягаюцца ў дадзенай галіне, у iншай сферы маюць рэлятыўна
меншае значэнне. Зразумела, што сацыяльна-структурны ўзровень мае блiзкае дачыненне да персанальнага ўзроўню. Спорт можа перадаваць дасведчанне ў набыццi самасвядомасцi i дапамагчы ў станаўленнi iмiджу. Сучасны чалавек успрымае спорт як такую актыўнасць, якая ўсталёўвае фармальныя правiлы «роўнасцi», што даюць магчымасць практычна кожнай асобе прыняць удзел у спаборнiцтвах. Напрыклад, у тэнiсе
могуць спаборнiчаць памiж сабой багатыя i бедныя, мужчыны i жанчыны, белыя i чорныя. У рэальнай жыццёвай дзейнасцi iснуе шмат сацыяльных сфераў, дзе падобнае супрацоўнiцтва практычна немагчымае. Такая рыса спорту патрабуе пэўных намаганняў
ад iндывiда. Сам удзел у спаборнiцтвах вымагае рознага ўзроўню ўменняў абстрагавацца ад грамадскiх варункаў, якiя акрэслiваюць штодзённае жыццё, а таксама ўменняў
змены роляў i прыняцця разнастайных пазiцыяў у адпаведна арганiзаванай сiстэме побыту. У спорце суб’ект сутыкаецца з прадстаўнiкамi iншых сацыяльных слаёў, iншага
полу, iншых этнiчных групаў, размаiтых прафесiйных i грамадскiх пазiцыяў, якiя ў звычайнай сiстэме штодзённага жыцця раздзяляе сацыяльна-эканамічная няроўнасць.
Спорт у сiстэме грамадскiх узаемасувязяў не з’яўляецца незалежным ад iншых
сфер жыцця. Памiж iмi iснуюць шматлiкiя кантакты на самых розных узроўнях. Грамадская думка заўсёды ўважлiва сочыць за элiтай спорту. Ствараецца сiтуацыя, калi памiж лепшымi атлетамi i iншымi сацыяльнымi групамi паўстаюць пэўныя адносiны. Iнтэнсiўныя трэнiроўкi вядуць да канкурэнцыi, напрыклад, з вучобаю, набыццём прафесii. Прага да перамогаў у спорце абцяжарвае ў пэўных акалiчнасцях дасягненне поспехаў у прафесiйнай кар’еры. Адарванасць ад дому ў маладыя гады часта перакрыжоўваецца з праблемамi ў працэсе выхавання, таму што сям’я i школа трактуюць яго iншым
чынам. Зрэшты, школа з’яўляецца асаблiва яскравым прыкладам канфлiктнай сiтуацыi
ў адносiнах да спорту. Праблема у тым, што маюцца дзве асноўныя пазіцыi ў дачыненні
да яго. Першая кiруецца зададзенымi iнстытуцыяльна нормамi паводзiнаў: менавiта iх
выканання чакаюць бацькi, што дзейнiчаюць у розных формах санкцыяў; iншымi словамi, – гэта сiстэмная арыентацыя. Другая звязаная з тым, што паводзiны ў адносiнах
да спартыўнай дзейнасцi арыентаваны сутнасна i паводле iнтарэсаў. Яны ўзбуджаюцца
самiм зместам справы і вымагаюць такiх паводзiнаў, якiя накіраваны на вырашэнне
праблемы. Наступствы, што вынiкаюць з гэтых формаў арыентацыi ў адносiнах да спорта, выводзяцца з таго, якiя дзеяннi ў нашай сiстэме каштоўнасцяў культуры з’яўляюцца
прывiлеяванымi, якiя дыскрымiнаванымi, якую пазiцыю на глебе таго цi iншага культурнага ладу маюць паасобныя прадметы. Шмат у чым тут справа датычыцца грамадскага статусу спорту i прафесiяналiзацыi. Калi сацыяльны статус, якi мае асоба ў грамадстве, вынiкае з супрацоўнiцтва шматлiкiх кампанентаў (прафесiя, даходы, этнiчная
прыналежнасць, поспех у спорце), тады можа быць неадпаведнасць да статусу, таму
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што яго паасобныя кампаненты выглядаюць спрэчнымi. Яскравым прыкладам такога
падыходу з’яўляецца вядомы спартсмен, якi адначасова дыскрымiнаваны як прадстаўнiк пэўнай этнiчнай групы (афраамерыканец альбо асоба каўказскай нацыянальнасцi).
У любым выпадку станаўленне навукі аб спорце на працягу ХХ ст. адносна галоўных
мэтаў і задач з неабходнасцю ўключала ў сябе такія тэарэтычныя веды і практычныя
навыкі, якія першапачаткова з’яўляліся напрацоўкамі ў іншых навуковых напрамках.
Шматаспектная параўнальная даследніцкая парадыгма ў пэўным сэнсе адлюстроўвае
разнастайныя магчымасці ў вызначэнні сутнасці дадзенага грамадскага феномену з улікам ягонага біясацыяльнага і гуманітаранага (гуманістычнага) патэнцыялу. Патрэбы,
запыты і заклікі шырокіх колаў грамадства з неабходнасцю сфарміравалі даследніцкае
поле навукі аб спорце.
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Lukievic U.P. Formation of Sport Science in the 20th Century: Main Objectives and Tasks
The phenomenon of sport has been studied by different sciences for a long period of time. In effect,
it leads to formulation of certain theories, collection of specific factors and creation of scientific terminology
in the corresponding field of science. To be able to analyze the problems of sports, one should look at them
under the scope of the most common problems of functioning of society in general. Such questions as «why»,
«what for», «what is the purpose» and alike, have been perceived as fundamental problems of human life for
a long time. It is important to set them from the anthropological point of view, because social activity makes
certain sense, gives direction and responsibility. In the history of human society people have always wondered
about why they, as human beings, are so surprising; why people always want to know more and constantly
increase the number of scientific information and knowledge. Over the 20th century, there was an intensive
process of definition of main objectives and problems of sports science.

