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ТЭАРЭТЫКА-КУЛЬТУРАЛАГIЧНЫЯ ПАДСТАВЫ ВЕДАЎ
НАВУКI ПРА СПОРТ: РЭТРАСПЕКЦЫЯ ХХ ст.
У артыкуле паказваецца, што фармаванне і развіццё навукі пра спорт у сацыякультурнай прасторы ХХ ст. звязвалася са станаўленнем спажывецкага грамадства, прадуктамі дзейнасці якога неўзабаве сталі спартыўныя спаборніцтвы і ўсе тыя акалічнасці, што мелі да іх непасрэднае дачыненне.
У дадзеным выпадку трэба зазначыць, што калі нейкі сацыяльны феномен выклікае зацікаўленасць з боку шырокіх колаў публічнасці, то ён павінен быць навукова асэнсаваны і даследаваны. Згодна з такога
роду падыходам, спорт у вялікай ступені выкарыстоўвае і сваеасабліва інтэрпрэтуе патэнцыял шэрагу
найбольш агульных навуковых ведаў, у прыватнасці, медыцыны, біямеханікі, псіхалогіі, педагогікі, гісторыі, сацыялогіі, філасофіі, каб на іх падставе стварыць адмысловыя галіны навуковых ведаў. Разам
з тым на працягу мінулага стагоддзя істотна мяняліся змест і сутнасць спорту, стаўленне да яго з боку грамадства ў цэлым.

Уводзіны
Пытанне асновы ведаў узнiкае ўвогуле ў галiне навукi для самых разнастайных
дысцыплiн, у тым лiку i для навукi аб спорце. Гэтае пытанне адносiцца да адказу
на запыты спартыўнай навукi i непасрэдна злучаецца з развiццём сацыяльнай субсiстэмы спорту ў яго шматлiкiх аспектах i кiрунках. Феномен спорту – і перш за ўсё тады,
калi ён злучаецца з аспектамi руху i гульнi ў адукацыйных вымярэннях фiзiчнага выхавання i рэкрэацыi i iдзе далей да адукацыйнага ўзроўню, – мае магчымасць пашырыць
свае перспектывы. Менавiта гэта i адбывалася ў значнай ступенi на працягу мінулага
стагоддзя. Такая сiтуацыя можа быць растлумачана на прыкладзе мадэлi сучаснага
спорту, калi прыняць пад увагу, напрыклад, прафесiйны спорт, а таксама спорт, што падтрымліваецца тымі iнстытутамі, якiя маюць датацыі дзяржавы, і далей спорт у спартыўных клубах i асацыяцыях, спорт у камерцыйных установах, спорт у прыватных, цi неiнстытуцыянальных, асяродках. Такiм чынам, можна канстатаваць, што падставы ведаў
спартыўнай навукi пашыраюцца. У сувязі з вышэй пазначаным апiсанне падстаў ведаў
спартыўнай навукi можа быць зроблена адразу па некалькіх параметрах, дзе дастаткова
дакладна высвятляюцца прычыны хуткага пашырэння галiны спорту адносна яго навуковага ўспрымання, якое, дарэчы, працягваецца i зараз.
Перш за ўсё неабходна звярнуць увагу на рознiцу памiж вобласцю тэорыi i вобласцю прадмета, ці дысцыплiнарнай навукі. Тэарэтычная вобласць адносiцца да прыкладной субдысцыплiны, якая ў большай цi меншай ступені базуецца на акадэмiчнай
дысцыпліне і адпаведна ўсталявана гiстарычна. Так званыя iнтраадносiны памiж прыкладной субдысцыплiнай i акадэмiчнай «маткай», цi блізкай па сутнасці навукай, з’яўляюцца важным момантам у межах канцэптуальнага ўспрымання тэарэтычнай сферы.
Прадметная, ці дысцыплiнарная вобласць прымае пад увагу навуковую адзiнку,
якая складваецца ў суадносiнах (iнтэрадносiнах) памiж рознымi тэарэтычнымi абласцямi і датычыцца пэўнага прадмету, што можа звязвацца наўпрост з абласцямi руху,
гульнi i спорту, цi можа быць задачай вымярэнняў не толькi спартыўнай спецыфiкі.
Шматлікія даследніцкія тэмы разглядваюцца з мiждысцыплiнарнага пункту гледжання,
дзе пэўная колькасць тэарэтычных абласцей залежыць ад вызначанага кiрунку i iнтэрпрэтуецца адносна сваіх навуковых вынiкаў. Гэтыя тэмы прадстаўляюць свет спорту іншым разам у вельмi спрошчаным выглядзе, у той час калi тэарэтычныя вобласцi маюць
больш тэзавы i дысцыплiнарна арыентаваны акадэмiчны характар.
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Дваiстасць вызначанага падыходу (тэарэтычная вобласць i прадметная вобласць)
дазваляе адказаць на пытанне «Што задавальняе патрэбы спартыўнай навукi?», а таксама прадстаўляе ў некалькіх параметрах навуковыя запыты, якiя маюць статыстычны характар. Але ў той жа час тут выяўляецца яшчэ яго дынамiчная зменлівасць як у межах
груп тэарэтычнай вобласцi, так i ў межах груп прадметнай вобласцi. Акрамя таго, новыя вобласцi могуць пашырацца ў межах гiстарычнага развiцця спартыўнай дысцыплiны.
Некаторыя тэарэтыка-культуралагiчныя накiрункi функцыянавання навукi
пра спорт у ХХ ст.
Першая катэгорыя ў дадзенай інтэрпрэтацыі ахоплiвае тэарэтычную i прадметную вобласцi, што iснуюць у тым самым часе i прадстаўляюць значную частку ўсёй асновы ведаў спартыўнай навукi. Тут разглядаюцца сем тэарэтычных абласцей: спартыўная медыцына, спартыўная бiямеханiка, псiхалогiя спорту, педагогiка спорту, сацыялогiя спорту, гiсторыя спорту i фiласофiя спорту. Гэтыя сем тэарэтычных абласцей маюць
дастаткова вялiкi шэраг пазiцый у даследнiцкай метадалогii: ад эмпiрыка-аналiтычных
(спартыўная медыцына) да герменэўтыка-тэарэтычных (фiласофiя спорту).
Другi параметр мае дычыненне да тэарэтычнай вобласці спартыўнай навукi, якая
пачала інтэнсіўна развiвацца ў ХХ ст. у вызначаных межах сістэмы ведаў аб спорце. Гэта навука пра iнфармацыю i спорт, цi спартыўная iнфармацыя; палiтычная навука
i спорт (палiтыка спорту); юрыспрудэнцыя i спорт (спартыўнае права); тэхнiкаарыентаваныя навукi i спорт (спартыўная iндустрыя); эканомiка i спорт (эканомiка спорту).
Развiццё гэтай вобласцi спорту – прамое следства новай спартыўнай спецыфiкi прафесiйных запытаў грамадства, якiя ўзнiкаюць да таго ж у сістэме навучання, трэніроўкі
i спартыўнай дзейнасці ў межах i па-за межамi школы.
Трэцi складальнік улічвае такую прадметную вобласць спартыўнай навукi, якая
мае непасрэдныя адносіны да спорту. Гэта тэорыя руху, што ўключае маторыку паводзiн, тэорыю гульнi i тэорыю трэнiнгу. Усё гэта падаецца як галоўная мэта спартыўнай
навукі ў спробе інтэграваць вынiкi тэарэтычнай вобласцi адносна праблематыкі руху,
гульнi i трэнiнгу.
Чацвёрты элемент утрымлiвае ў сабе прадметную вобласць спартыўнай навукi,
якая датычыцца спорту, з аднаго боку, i якая, тым не менш, таксама мае суадносiны
з iншымi феноменамi i навуковымi дысцыплiнамi. Напрыклад, прадстаўленне (спектакль) i прадстаўленне (гульня) у спорце, музыка i рух, рэкрэацыйны спорт, спорт i здароўе, спорт для iнвалiдаў, спартыўная журналiстыка, агрэсiя i гвалт у спорце. Маецца
яшчэ шмат iншых прыкладаў на гэтую тэму на дадзеным узроўнi (спорт i ўзроставыя
праблемы; спорт i адмiнiстраванне; спорт i ахова навакольнага асяроддзя). Пералік
прыкладаў паказвае, як далёка могуць распаўсюджвацца запыты спартыўнай навукi.
Зразумела, што ўсе гэтыя прадметныя вобласцi таксама патрабуюць iнтэграцыi i iнтэрдысцыплiнарных даследнiцкiх вынiкаў, вырашэння якiх часта не так лёгка дасягнуць.
Калі задаць пытанне «Чаму перш за ўсё выбiраюцца такiя тэарэтычныя вобласцi,
як спартыўная медыцына, спартыўная бiямеханiка, псiхалогiя спорту, сацыялогiя спорту, гiсторыя спорту i фiласофiя спорту?», то адказ можа быць наступным. Гэты пералiк
узнiкае на падставе лагiчных следстваў. Паслядоўнасць тэарэтычных абласцей пачынаецца са спартыўнай медыцыны i спартыўнай бiямеханiкi, якiя блiзкiя да чалавека як фiзiчнай iстоты (прыродазнаўчыя навукi). Тры наступныя тэарэтычныя вобласцi: псiхалогiя спорту, педагогiка спорту i сацыялогiя спорту – прадстаўляюць паводзiны чалавека
ў халiстычным варыянце (сацыяльна-бiхевiярысцкiя, ці псiхалагiчныя навукi). Дзве
апошнiя тэарэтычныя вобласцi: гiсторыя спорту i фiласофiя спорту – паўстаюць як усебакова вычарпальныя метамеркаваннi адносна мiнулага, сучаснага i будучага (герменеўтыка-нарматыўныя навукi). Такiм чынам, мадэль можа быць прадэманстравана так-
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сама як кантынуум ад канкрэтнага да абстрактнага, ад прыродазнаўчых навук да гуманiтарных, ад эмпiрыка-аналiтычных да герменэўтыка-тэарэтычных, ад канкрэтных да абстрактных, ад дэскрыптыўных да нарматыўных i г.д. У межах гэтага кантынууму ствараецца шмат сувязяў i адносiн.
Спартыўная медыцына ў структуры спорту прыкладна з сярэдзіны ХХ ст. пачала разглядацца ў якасці вельмі важнага складніка сацыяльнай актыўнасці. Спорт увогуле паўстае як рэалiзацыя руху, якi абмежаваны пэўнымi анатамiчнымi i фiзiялагiчнымi
перадумовамi. Спорт у сваiх размаiтых формах робiць магчымым рэалiзацыю адпаведнай спецыфічнай дзейнасцi, што палягае на феномене руху, калі браць пад увагу функцыянаванне механізма, што складаецца з костак, мускулаў, мышцаў, звязак, суставаў,
а таксама ўключае работу цыркулярнай i рэспiраторнай сiстэм. Cпартыўная медыцына,
з аднаго боку, з’яўляецца спецыяльнай сферай прыкладной медыцыны, а з другога –
тэарэтычнай вобласцю спартыўнай навукi. У межах спартыўнай медыцыны следствы
спартыўнай дзейнасцi (рух альбо яго адсутнасць) адносна чалавечага арганiзму з’яўляюцца даследаванымi i праверанымi фiзiялагiчнымi i клiнiчнымi метадамi. Яшчэ спартыўная медыцына забяспечвае кантраляванне і дагляд за спартоўцамі на трэнiроўках
i спаборнiцтвах. Яна мае справу са спартыўнымi траўмамi, а ў адносінах да няшчасных
выпадкаў з’яўляецца прэвентыўнай, тэрапеўтычнай i рэабiлiтацыйнай мерай у сваiх даследаваннях i падыходах. Як вынікае з вышэй сказанага, тэарэтычныя (даследнiцкiя)
i практычныя (прымяненне) аспекты памiж сабой цесна звязаны. Падставы ведаў спартыўнай медыцыны базуюцца на шэрагу вызначаных падрахункаў, якія тэрміналагічна
могуць быць акрэслены як косткi, мускулы, нервы, кардыялагiчная i цыркулярная сiстэмы, дыханне, харчаванне, энэргiя, сэнсорная сiстэма, спорт i хваробы, спорт i экстрэмальныя варункi. Гэтыя аспекты яскрава дэманструюць, якой шырокай з’яўляецца тэарэтычная вобласць спартыўнай медыцыны. Для апiсання таго, чым займаецца спартыўная медыцына, можна спаслацца да працы Вільдара Хольмана [8, s. 350], якi звяртаў
увагу на спробы тэарэтычнай i практычнай медыцыны прааналiзаваць чалавечы арганiзм як у варунках руху, трэнiнгу i спартыўнай дзейнасцi, так i ягонае функцыянаванне
пры адсутнасцi руху (здароўе, стомленасць асобаў усiх узростаў), а таксама забяспечыць неабходнымі ведамi пра папярэджанне, тэрапiю i рэабiлiтацыю. У сучасным спорце спартыўная медыцына мае самыя непасрэдныя адносiны да допiнгу. Распрацаваны
разнастайныя навукова абгрунтаваныя праграмы для атлетаў, якiя прымаюць афiцыйна
забароненыя сродкi, каб палепшыць свае вынiкi i здабыць перамогу. Тут яскрава вызначаецца маральная праблема, як у адносiнах да спартыўнай медыцыны i да яе прадстаўнiкоў (допiнг шкодна адбiваецца на функцыянаваннi чалавечага арганiзму; вядомыя выпадкi, калi яго ўжыванне прыводзiла да летальнага зыходу), так i да самiх спартоўцаў (парушаюцца прынцыпы Fair play). Праўда, у апошнi час усё больш i больш галасоў чуецца за тое, каб увогуле скасаваць допiнгавыя абмежаваннi, таму што тут у пэўным сэнсе парушаюцца правы чалавека ў дачыненнi да яго ўласнага здароўя, якiм асоба
мае права распараджацца па сваім выбары.
Яшчэ адным важным кампанентам у функцыянаванні спорту мінулага стагоддзя
становіцца спартыўная бiямеханiка. Генеральна спорт з’яўляецца формай чалавечага
руху, якi можа быць развiты да аптымальнага стану адэкватнымi працэдурамi праз навучанне, практыкаваннi i трэнiроўкi. Бiялагiчныя i механiчныя аспекты руху выконваюць галоўную ролю ў працэсе рэалiзацыi гульнi. Па вялікім рахунку спартыўная бiямеханiка – гэта тэарэтычная вобласць спартыўнай навукi, якая звязана з рухам як вымярэннем паводзiн чалавека. З дапамогай вельмi разнастайных тэхналогiй яны неаднаразова правераны. Iх вынiкi пастаянна выкарыстоўваюцца для развiцця аптымальнай тэхнiкi спаборнiцтваў у спорце. Падставы ведаў спартыўнай бiямеханiкi вызначаюцца на прыкладах апiсання руху (маторная мадэль), тлумачэння прымянення сiлы, бiямеханiчных
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параметрах для пэўных варункаў i каардынацыi, аналiзу i ўздыме майстэрства ў розных вiдах спорту, бiямеханiчнай падтрымцы ў навучаннi, практыкаваннях i трэнiнгу,
запытаў адносна рухавага апарату, вытворчасці спартыўнага абсталявання i iнвентару,
развiцця бiялагiчных тэорый (прынцыпы i законы) i вымяральных працэдураў. Адно
з тлумачэнняў спартыўнай бiямеханiкi належыць Вольфгангу Баўману [2, s. 79–80], якi
падкрэслiў, што запытам спартыўнай бiямеханiкi з’яўляецца чалавечае цела i спартыўны рух, а задачамi – аб’ектыўнае i колькаснае апiсанне i інтэрпрэтацыя рэальнасцi з выкарыстаннем ў вялiкай ступенi мовы матэматыкi. Тут прымяняецца такая вымяральная
тэхнiка, як бiямеханiчная антрапаметрыя, кiнеметрыя, дынамаметрыя i электрамiяграфiя. Асноўнымi механiчнымi параметрамi з’яўляюцца час, дыстанцыя, маса; вытворнымi параметрамi – хуткасць, сiла, iмпульс, кручэнне, праца, энэргiя, моц. Бiялагiчныя
падставы прадстаўлены ў структуры i прызначэннi пасiўнага руху ўсяго чалавечага апарату. На гэтых падставах базуюцца бiямеханiчныя прынцыпы, якiя сфармаваны такiм
чынам, што дазваляюць меркаваць пра эфектыўнасць руху. Магчымыя крытэрыi для далейшай аптымiзацыi ў гэтай сферы патэнцыяльна ўтрымліваюцца ў наступным: мiнiмалiзацыя энэргii патрэбаў, мiнiмалiзацыя напружання рухавага апарату, удасканаленне выканання для рухавага апарату, максiмалiзацыя мускульнай моцы. Бiямеханiчная
тэхнiка вымярэння ў адносiнах да тыпу i параметраў працэдуры даследавання можа
вар’іравацца ў залежнасці ад пастаўленай задачы, на падставе, напрыклад, распрацоўкі
адпаведнай праграмы з прымяненнем кiнематыкі i дынамаметрыі. У залежнасці ад патрэбаў можа выкарыстоўвацца механiчная, электронная i аптычная вымяральная тэхнiка.
Чарговым элементам, які займае важнае месца ў сістэме спартыўнай дзейнасці,
з’яўляецца псiхалогiя спорту. У дадзеным выпадку адносна шэрагу вымярэнняў чалавечай актыўнасцi маторныя, пазнавальныя i афектыўныя кампаненты ў сукупнасці з паводзiнамі набываюць асаблівае значэнне. Псiхалогiя спорту бярэ пад увагу як прыкладную i спецыяльную псiхалогiю, так i тэарэтычную вобласць спартыўнай навукi з размаiтымi аспектамi чалавечых паводзiн, якiя маюць дачыненне да спорту. Гэта адносiцца
як да прычын i перадумоў працэсу фармавання адпаведных структур, дасведчанасцi,
так i да вынiкаў i сацыяльна iмплiцытаваных адносiн i паводзiн у спорце. Сiстэма псiхалогii спорту можа разглядацца ў трох перспектывах:
1) псiхалогiя розных вiдаў спорту, такiх як, напрыклад, плаванне;
2) псiхалогiя розных спартыўных сфер, напрыклад, вышэйшы ўзровень атлетыкi;
3) псiхалогiя асновы паводзiн (мадэль) у спорце, напрыклад, псiхалогiя гульнi.
Падставы ведаў псiхалогii спорту можна абгрунтаваць і інтэрпрэтаваць згодна
з рознымі крытэрыямі, што ўлічваюць такія элементы, як псiхалогiя дзейнасці, спартыўнай трэнiроўкi i спаборнiцтваў, аспекты спартыўнай псiхалогii ў спартыўных дысцыплiнах, наяўнасць таленту ў спорце, самарэалізацыя асобы ў спорце: маторыка развiцця, маторыка навучання, маторыка кантралявання, аспекты сацыяльнай псiхалогii,
рухавая тэрапiя i рухавая адукацыя, матывацыйная псiхалогiя, дыягностыка пазнавальных i афектыўных аспектаў выступленняў у спорце. У сістэме навуковых акрэсленняў
Хартмут Габлер [4, s. 353–355] вылучае псiхалогiю спорту ў якасці такой галіны ведаў,
дзе робіцца спроба зарэгiстраваць як мага больш дакладна чалавечыя паводзiны i дасведчанне на практыцы спартыўнай дзейнасці. Сюды ўключаецца апісанне магчыма нязменнага стану i патэнцыяльныя змяненні, а таксама праблематыка іх вымярэння. У дадзеным выпадку вельмi важна вызначаць не толькі нязменныя перадумовы, але яшчэ i тыя,
што мяняюцца, i ў дадатак прадказваць, калi гэта магчыма, будучы працэс. Галоўныя
вынiкi апошнiх даследаванняў i лiтаратура па спартыўнай псiхалогii акцэнтуюць увагу
як на абшары навучання i развiцця псiхалогii, матывацыi i псiхалогii асобы, так i на сацыяльнай псiхалогii. Акрамя навучання i правядзення даследаванняў спартыўная псiхалогiя iмклiва iдзе да складанай сiстэмы парад для атлетаў самага высокага класу. У свят-
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ле гэтых задач i дзейнасцi робiцца сэнсоўным характарызаваць псiхалогiю спорту
як адносна незалежную частку псiхалогii. Псiхалогiя можа апiсваць сваю ўнутраную
структуру разнастайнымі значэннямi ў адмысловых вiдах дзейнасцi: адносiны ў псiхалогii, што не арыентаваныя на даследнiцкiя вiды актыўнасцi (парады атлетам); псiхолага-тэхналагiчныя iнавацыйныя (даследнiцкiя) вiды дзейнасцi (напрыклад, праблема
вырашэння тэорыi паводзiн у лыжным спорце). Адносна сувязi псiхалогii спорту са спартыўнай навукай у цэлым дадатковыя ўзроўнi ўзаемнага навуковага супрацоўніцтва могуць выглядаць наступным чынам: дысцыплiнарная арыентаванасць; iнтэрдысцыплiнарна-дадатковая арыентаванасць; iнтэрдысцыплiнарна-iнтэгратыўная арыентаванасць.
Спорт для індывіда падставова з’яўляецца формай чалавечага руху, для якога
i праз якi ён мае магчымасці вучыцца. Педагогiка спорту ў такім разе ёсць, з аднаго боку, адмысловай i датасоўнай педагогiкай у самым агульным успрыманні, а з другога боку, падаецца як тэарэтычнае поле спартыўнай навукi. Яна ўключае ў сябе функцыянальны (непазначаны) i прагназаваны (планаваны) патэнцыял, але разам з тым можна
меркаваць i пра недахоп спецыяльнай адукацыi ў сферы руху, гульнi i спорту. Педагогiка спорту прадугледжвае навучанне i вывучэнне для ўсiх узроставых груп без дыскрымiнацыi адносна полу, расы, рэлiгii цi сацыяльна-эканамiчнага статусу. Навучанне i вывучэнне адбываецца як у межах дзяржаўных iнстытутаў, так i па-за iмi. Мэтавымi групамi для педагогiкi спорту з’яўляюцца асобы пэўнага ўзроўню i кваліфікацыі (напрыклад, група iнвалiдаў) i iндывiды, якiя маюць талент i матывацыю для выступлення
на вышэйшым узроўнi (трэнiнгавыя групы). Тэорыя спорту з аднаго боку i адпаведныя
iнструкцыi тэорыi спорту з другога забяспечваюць iнфармацыю для развiцця па аптымальнай практычнай арыентацыi ў накiрунку да руху, гульнi i спорту з тэарэтычнага
пункту гледжання. Прыкладамi фармавання падстаў ведаў педагогiкi спорту з’яўляюцца гiстарычныя перспектывы педагогiкi спорту, самапаразуменне i прырода педагогiкi
спорту, антрапалагiчныя падставы, курс тэорыi спорту, навучанне тэорыi спорту, параўнальныя аспекты педагогiкi спорту. Омма Групэ i Дзітрых Курц [5, s. 351–352] вызначаюць педагогiку спорта як навуку, што аналiзуе адносiны памiж спортам i адукацыяй. Гэта праяўляецца ў тым, што педагогiка спорту забяспечвае тэарэтычныя падставы
для практыкi ў спорце. Гэтая практыка (як адукацыйная) падтрымлiвае чалавечае развiццё i ўзбагачае жыццё. Таксама важным падаецца факт, што людзi могуць вывучаць
i развiваць уласныя магчымасцi на працягу ўсяго свайго жыцця. Педагогiка спорту
ўключае ў сваю дзейнасць патрабаваннi, якiм адпавядаюць дарослыя, сталыя людзi,
i людзi, якiя быццам бы з’яўляюцца непаўнавартымi (напрыклад, iнвалiды). Педагогiка
спорту ў чалавечым быццi паказвае сацыяльную актыўнасць у больш шырокiм кантэксце пазначанага руху, цела, гульнi, здароўя i правядзення вольнага часу. Такiм чынам,
праца па адукацыi мае на ўвазе падыходы сацыялiзаванага ўплыву на спробы развiцця
цела, руху, гульнi i спорту.
Як важны грамадскі феномен спорт паўстае ў выглядзе аб’екта, якi сфармаваны
шматлікімі сацыякультурнымi фактарамi. Сацыялогiя спорту ў гэтым выпадку з’яўляецца, з аднаго боку, адмысловай i прыкладной сацыялогiяй, а з другога – тэарэтычнай
вобласцю спартыўнай навукi. Мэта спартыўнай сацыялогii заключаецца ў тым, каб даследаваць поле дзейнасцi спорту адносна яго ўнутранай структуры i палажэння ў грамадстве (вонкавая структура). Сюды ўключаюцца як пытаннi мiкрасацыялогii групавых паводзiн, так i макрасацыялогii арганiзацыйных структур нацыянальнай сiстэмы
спорту. Згодна з Клавусам Хайнеманам [7, s. 70–81] сюды могуць быць залічаны тры
наступныя сферы:
1) перадумовы спорту i яго прывабнасць з пункту гледжання тэорыi дзенасці;
2) сацыяльная структура спорту i спартыўныя групы;
3) адносiны памiж спортам i грамадствам.
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Сацыялогiя спорту выкарыстоўвае шырокiя магчымасцi ў атрыманні ведаў
на розных узроўнях: ад тэарэтыка-герменеўтычных да эмпiрыка-аналiтычных. Падставы ведаў сацыялогii спорту грунтуюцца на вызначэнні суадносінаў спорту i грамадства, спорту i галоўных вiдаў чалавечай жыццёвай дзейнасцi (штодзённы распарадак,
праца, вольны час), спорту i сацыяльнай сферы, спорту і сацыяльных iнстытутаў i арганiзацыяў, спорту і асобы, спорту i працэсаў сацыялiзацыі, спорту i грамадскіх праблемаў, спорту і цывілізацыйнага развіцця. Адносна вызначэння сацыялогiі спорту К. Хайнеман лічыць, што сацыялогiя спорту перш за ўсё з’яўляецца часткай сацыялогii ўвогуле, але таксама i часткай спартыўнай навукi ў прыватнасцi [6, s. 358–359]. Такiм чынам, сацыялогiя спорту ўключае ў сябе такія даследніцкія напрамкі, як вывучэнне ўнутранай структуры, палажэнне ў дачыненнi да розных форм грамадства, функцыянальнае i сiмвалiчнае значэнне i г.д. Сацыялогiя спорту з’яўляецца таксама адмысловай
спартыўнай навукай з уключэннем у сваю дзейнасць спецыфiчных праблем спорту, iмкненнем знайсцi рашэннi для бягучых пытанняў у межах поля свайго распаўсюджвання
ў супрацоўнiцтве з iншымi навукамi. Сацыялогiя спорту суадносiцца з сацыялогiяй сацыяльных сiстэм у шматлiкай абумоўленасцi i ўплывам на спорт культурных каштоўнасцей i сацыяструктурных варункаў ў грамадстве. Сацыялогiя спорту аналiзуе сацыяльныя структуры i працэсы ў межах самога спорту. I, зразумела, вельмi важным з’яўляецца ўплыў спорту не толькі на асобных iндывiдаў, але і на такiя сацыяльныя сферы,
як сям’я, праца, палiтыка, царква, адукацыйная сiстэма, сацыяльную структуру ўцэлым.
Спорт як сацыяльны феномен гiстарычна пастаянна развiваўся i змяняўся. У сваёй сучаснай форме ён паўстае як усеагульная адзiнка ў аспектах, падобных да калiстэнiкi, гiмнастыкi, гульнi, танцу i г.д. Такое становішча можа быць лепш зразумела на падставе яго гiстарычнага развiцця. Гiсторыя спорту з’яўляецца, з аднаго боку, часткай
гiсторыi ўвогуле, а з другога – тэарэтычным полем спартыўнай навукi. Гiсторыя спорту ўключае ў сябе прадстаўленне i тлумачэнне развiцця фiзiчнай актыўнасцi i фiзiчнай
адукацыi ў шырокiм сэнсе. Гiсторыя спорту спрабуе прааналiзаваць i растлумачыць мiнулае, а таксама збудаваны на ёй базіс, аб’ектыўнае i рацыянальнае ўяўленне, асэнсаванне i iнтэрпрэтацыю актуальнага стану руху, гульнi i спорту. Нарэшце, гiстарычныя
веды маюць уплыў на будучае развiццё спорту. У гiсторыi спорту перад усім належыць
улічваць тыя падставы ведаў, якія маюць дачыненне да грэчаскай і рымскай антычнасці, фiзiчнай актыўнасці ў Сярэднявеччы і эпоху Асветы, гiсторыі руху, калiстэнiкi і гiмнастыкi, гульняў i спорту ўвогуле. Да гэтага раздзелу варта таксама далучыць рэформу
педагогiкi ў пачатку ХХ ст., аналіз спорту i фiзiчнай дзейнасці ў варунках таталiтарнага
рэжыму (1918–1991 гг.). Хартмут Бэкер i Ханс Лангенфельд характарызуюць гiсторыю
спорту на падставе таго, што яна з’яўляецца не толькі часткай спартыўнай навукi, але
ў прынцыпе разглядаецца таксама як неад’емная частка агульнай гiстарычнай навукi
[3, s. 345–346]. Яна ўключае ў сябе даследаваннi па выяўленню гiстарычных форм фiзiчнай актыўнасцi, гiстарычных сiстэм фiзiчнай адукацыi ўсiх часоў і народаў, iх iдэалагiчнае, арганiзацыйнае i iнстытуцыянальнае развiццё. Напрыклад, у тым канцэптуальным падыходзе, які быў распрацаваны ў былой ФРГ, гісторыя спорту ўключала пытаннi культуры, матываў i ўнiверсалiй. У той самы час ГДР прэзентавала канцэпцыю
гiсторыi спорту на падставе дыялектычнага i гiстарычнага матэрыялiзму. Гэта была гiсторыя фiзiчнай культуры, якая бачылася як сацыяльна-палiтычны феномен у шчыльным узаемадзеяннi з развiццём вытворчасцi. У межах гiсторыi спорту назіраюцца разнастайныя схемы, якiя далей разышлiся па перыядах, не былі арыентаванымі выключна
на дату палiтычнай гiсторыi, але ў пэўнай ступенi прымалі пад увагу варункi сацыяльнага, эканамiчнага, культурнага i чалавечага развiцця i iх узаемныя адносiны.
Спорт таксама паўстае як пэўная форма чалавечага жыцця, якая можа быць растлумачана паводле перспектывы шэрагу паддысцыплiн усеагульнай фiласофii, такіх
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як антрапалогiя, анталогiя, культуралогiя, эстэтыка, этыка i інш. Спорт успрымаецца
на ўзроўні сваеасаблівай інтэрпрэтацыі быцця, дзе чалавек актуалiзуе сваё цела праз рух,
дзе прадукуецца размаiтасць дзеянняў. Такiм чынам, спорт з’яўляецца феноменам з вялiкай сутнаснай разнастайнасцю адносна магчымасцей для самарэалiзацыi чалавечага
жыцця. Зрэшты, фiласофiя спорту мае сваю спецыфiку i выступае ў якасцi дастасоўнай дысцыплiны, але ў той жа самы час яна з’яўляецца тэарэтычнай вобласцю спартыўнай навукi і ўключае ў сябе спецыяльныя даследаваннi па перадумовах i iнтэрпрэтацыях спорту ў яго разнастайных формах рэалiзацыi. Фiласофiя спорту таксама робiць
унёсак у навуковыя падставы тэарэтычных палёў, цi субдысцыплiн спартыўнай навукi.
Акрамя таго, яна можа быць разгледжана як прыкладная фiласофiя, што ўключае ў сябе
цэнтральные з’явы ў грамадстве: рэлiгiю, мастацтва, эканомiку i непасрэдна фiласофiю.
Але калі, напрыклад, тэарэтычнае поле гiсторыi спорту пераважна базуецца на рэтраспектыве, фiласофiя спорту засярэджана больш на перспектыве i, такiм чынам, забяспечвае неабходнасць параўнальнага аналiзу i адлюстравання спорту ў яго розных формах як галоўнага сацыяльнага феномену. Больш дэтальны навуковы аналіз адносна падставаў ведаў у філасофіі спорта мае дачыненне да навуковай тэорыі спартыўнай навукі, да антрапалогiі ў вымярэннях чалавечага цела, да фiласофiі выяўлення, прэзентацыі,
ці прадстаўлення, у спорце, да фiласофiі гульнi, да эстэтычнага зместу спорту, да ўплыву сацыяльнай фiласофiі на спорт, да этычнага складальніка ў спорце, да філасофіі руху, ці кiнефiласофiі. Напрыклад, вядомы нямецкі навуковец Ханс Ленк вызначае фiласофiю спорту на падставе яго iнтэрпрэтацыі як iндывiдуальнага i сацыяльнага феномену, адукацыйнае поле якой бярэ пачаткі ад размаiтых фiласофскiх структур: фiласофскай антрапалогiі, эстэтыкі, экзiстэнцыяльнай фiласофiі, фiласофiі жыцця, фенаменалогiі, сацыяльнай фiласофiі i культуралогiі [9, s. 282–283]. У даследніцкім накірунку
да яе першачарговых тэм і задач належаць фiласофскiя падставы педагогiкi спорту, аналiз спартыўнай навукi з пункту гледжання навуковай тэорыi i развiцця агульнай тэорыi
пазнання, абгрунтаванне адметнасці спартыўнай дзейнасці ў дачыненнi да паводзiн,
што арыентаваны на спаборніцтва i фiзiчны высілак. Фiласофiя спорту паўстае як адносна новая дысцыплiна, па вялікім рахунку яе развiццё адбываецца на працягу апошнiх паўтара-двух дзесяцігоддзяў мінулага стагоддзя, калi шэраг пытанняў па дадзенай
праблематыцы сталі задавацца асаблiва часта.
Што з’яўляецца вызначальным для спорту з пункту гледжання фiласофii? Перш
за ўсё, гэта новы напрамак у спробе асэнсавання сацыяльнай рэчаіснасці на падставе
сацыяльна-фiласофскiх iнтэрпрэтацый як традыцыйных, так i сучасных філасофскіх
арыентацый. З метадалагiчнага пункту гледжання тут пераважаюць фенаменалагiчныя
метады. У апошні час усё больш i больш пачынаюць дамінаваць мульцiкатэгарыяльныя
параметры. Яны ў пэўным сэнсе аб’ядналі гуманiстычныя аспекты, рэальныя паводзiны
i спартыўную навуку.
Заключэнне
У Законе Рэспублікі Беларусь «Аб фізічнай культуры і спорце» (у рэдакцыі 2014 г.)
даецца азначэнне таго, што трэба разумець пад паняццем «фізічная культура»: гэта
«складавая частка культуры, сфера дзейнасці, якая вы-казвае сабой сукупнасць духоўных і матэрыяльных каштоўнасцей, што ствараюцца і выкарыстоўваюцца грамадствам
у мэтах фізічнага развіцця чалавека, удасканалення яго рухавай актыўнасці, накіраваная на ўмацаванне ягонага здароўя, на садзейнічанне гарманічнаму развіццю асобы» [1]. Звяртае на сябе ўвагу тое, што фізічная культура адназначна трактуецца як неад’емная частка культуры грамадства, а з гэтага вынікае, што ўсе тыя законы і заканамернасці грамадскага развіцця, якія маюць месца ў культуры, адносяцца не толькі
да фізічнай культуры, але таксама і да спорту.
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ФІЛАСОФІЯ

Спорт у Законе Рэспублікі Беларусь «Аб фізічнай культуры і спорце» падаецца
як «сацыяльна-культурная дзейнасць, што ажыццяўляецца ў форме спаборніцтваў і падрыхтоўкі да ўдзелу ў спаборніцтвах», хоць такі падыход выглядае абмежаваным, калі
ўзгадаць усю тую сістэму навуковых ведаў і сацыяльных сувязей, на якія звярталася
ўвага пры аналізе адносін спорту як з іншымі навуковымі ведамі, так і на сувязь яго з іншымі грамадскімі феноменамі. Зразумела, што імклівае развіццё сучаснага глабалізацыйнага грамадства з адчувальным уплывам інфармацыйных тэхналогій зрабіла моцны
адбітак практычна на ўсе аспекты функцыянавання спартыўнай навукі, але гэтая тэматыка можа стаць новым аб’ектам у серыі даследаванняў дадзенага феномену з пункту
гледжання дасягненняў навуковых ведаў ужо ў ХХІ ст.
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Lukievich U.P. Theoretical and Cultural Foundations of Science Knowledge about Sport:
the Retrospectives of the Twentieth Century
The article shows the formation and development of the science of sport in socio-cultural space of the
twentieth century was associated with the development of the consumer society, the products of which were soon
sporting events and all the circumstances, that it take a direct relationship with. In this case, it should be noted
that if any social phenomenon is generating interest from a broad sector of the public, it must be scientifically
comprehended and researched. According to such approach, the activities to a large extent uses and especially
interprets the potential of some of the most common scientific knowledge, in particular, medicine,
biomechanics, psychology, pedagogy, history, sociology, philosophy to them to create a special branch of
scientific knowledge. However, over the last century the content and nature of the sport, attitude of the society as
a whole has considerably changed.

