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АКТУАЛІЗАЦЫЯ САЦЫЯЛЬНА-ФІЛАСОФСКІХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ
У НАВУЦЫ ПРА СПОРТ У ХХ СТАГОДДЗІ
Узнікненне, станаўленне, развіццё, функцыянаванне і распаўсюджванне мадэлі сучаснага спорту
непарыўна звязана з тымі працэсамі, якія адбываліся на працягу ХХ ст. Менавіта ў гэты час прайшлі
кардынальныя якасныя змяненні, што паўплывалі на лёс дадзенага грамадскага феномену. Спорт пераадолеў імклівы шлях ад сціплага баўлення вольнага часу, успрымання яго шырокімі сацыяльнымі коламі
як марнай траты чалавечай жыццёвай энэргіі да вышыняў прафесійнай дзейнасці. Аўтар артыкулу канцэнтруе ўвагу на шэрагу сацыяльна-філасофскіх аспектаў фармавання падставовых палёў даследавання
спорту ў сістэме навуковых ведаў, якія паўсталі ў мінулым стагоддзі. Такое становішча можна ахарактарызаваць наступным чынам: калі ў грамадстве ўзнікае нейкая новая якасць, што выклікае ўсеагульную зацікаўленасць, то яна павінна быць навукова асэнсавана. Такі падыход дазваляе правесці аналіз
спорту як сацыякультурнага феномену з пункту гледжання некласічнай філасофіі.

Уводзіны
Даследванні метадалагiчнага базiсу навукi пра спорт звязваюцца з шэрагам прадметных палёў, якiя ўскосна адносяцца да руху, гульнi i спорту i прэзентуюць падставы
сiстэмы навуковых ведаў аб самім спорце. Гэтыя прадметныя палi прадстаўляюць сутнасць спартыўнай навукi i ў той жа час выконваюць важную ролю адносна iншых феноменаў, такiх як мастацтва, музыка, эканомiка i г.д.
Да падставовых напрамкаў у даследаваннi спартыўнай навукi неабходна аднесці
наступныя: вiдовiшча i спрыянне вiдовiшчу ў спорце; музыка i рух; спорт i рэкрэацыя
(адпачынак, правядзенне вольнага часу); спорт i здароўе; спорт i разнастайныя сацыяльныя групы; спорт i mass media; агрэсiя i гвалт у спорце. Спiс гэтых асноўных кiрункаў у даследаваннi спартыўнай навукi можа быць працягнуты. Названыя прадметныя палi выступаюць проста ў якасцi прыкладаў. Iншыя прапазiцыi, якія могуць брацца
пад увагу, выглядаюць так: спорт i адмiнiстраванне; спорт i навакольнае асяроддзе;
спорт i працягласць жыцця i г.д. Яны не трапляюць у дадзены аналiз толькi з-за абмежаванняў па аб’ёме публікацыі.
Пазначаныя асноўныя напрамкі спартыўнай навукi маюць падставы галоўным
чынам у iнтэграцыi тэорыi i ведаў: ад палёў тэарэтычных да палёў спартыўна-спецыфiчных. Такiм чынам, iнтэрдысцыплiнарная i iнтэгратыўная парадыгмы выкарыстоўваюцца ў сувязi з патрабаваннямi названых вышэй прадметных палёў. Спiс жа асноўных
суб’ектных палёў можа i павiнен быць працягнуты. Дзеля таго каб утрымацца на ўзроўнi з пэўнымi сiстэматычнымi крытэрыямi i лагiчным падыходам, вышынёй абстракцыi,
нельга пакiдаць проста так у гэтым магчымым працэсе напрацоўкi ведаў пытанне дастасавання новых асноўных прадметных палёў.
Новыя асноўныя прадметныя палi паўстаюць ў адпаведнасцi з працэсам пашырэння ўплыву спорта на грамадства. Таму трэба падкрэслiць, што такiя з’явы, як вiдовiшча, музыка, рэкрэацыя, здароўе, сродкi масавай iнфармацыi, функцыянаванне адмысловых сацыяльных груп i г.д., знаходзяць сваё ўвасабленне ў значнай ступенi толькi напрыканцы ХХ ст., калi ў чалавечай супольнасці ўсё больш i больш пачынаюць дамiнаваць такiя тэндэнцыi, як дэмакратызацыя, лiбералiзацыя, эмансіпацыя i гуманiзацыя.
Зразумела, што спартыўная навука як адносна маладая галiна сацыяльных ведаў, якая
раней у асноўным знаходзiлася ў сiстэме ведаў iншых навук, на сучасным этапе iмк-
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нецца да ўсё большай акрэсленасцi: дакладнага вызначэння мэты i прадмета даследаванняў, выяўлення асноўных задач, распрацоўкi тэрмiналагiчнага апарату i iнш.
Згодна з падыходам прафесара Х. Хаага можна вызначыцца з наступнымі найбольш важнымі накірункамі прадметных палёў у навуцы пра спорт адносна іх сувязі
з сацыяльна-філасофскімі падставамі.
Таблiца. – Асноўныя напрамкі прадметных палёў [2, р. 81]
Асноўныя
прадметныя
палi
1. Вiдовiшча
i спрыянне
вiдовiшчу ў спорце
2. Музыка
і рух
3. Спорт
і рэкрэацыя
4. Спорт
i здароўе
5. Спорт
і адмысловыя
групы
6. Спорт
i mass media
7. Агрэсiя
i гвалт у спорце

Галоўная
падстава
Вiдовiшча

Адносiны
да спецыфiчнага спартыўнага поля
Тэорыя
руху

Музыка

Адносiны
да тэарэтычных
палёў

Заўвагi

Спартыўная медыцына
i спартыўная псiхалогiя

Вiдовiшча
як норма жыцця

Спартыўная педагогiка
i спартыўная псiхалогiя

Новаствораны
рух
Бягучая
непасрэдная
тэматыка
Здароўе
як важная
сусветная
праблема
Цесныя сувязi
з адаптацыйнай
фiзiчнай
адукацыяй
Адносiны
да камунiкацыйнай навукi
Важная
сацыяльная
праблема

Адпачынак
(рэкрэацыя)

Гульнявая
тэорыя

Спартыўная педагогiка
i спартыўная сацыялогiя

Здароўе

Тэорыя
трэнiнгу

Спартыўная медыцына
i спартыўная псiхалогiя

Адмысловыя
групы

Тэорыя
руху

Спартыўная псiхалогiя
i спартыўная педагогiка

Мass media

–

Агрэсiя
i гвалт

Спартыўная сацыялогiя
i спартыўная псiхалогiя
–

Паказаная мадэль становіцца лепш зразумелай, калi кожны яе элемент будзе сцісла прадстаўлены ў адпаведнасцi з наступным планам:
1) спорт у перспектыве адносна прадметнага поля;
2) апiсанне прадметнага поля;
3) прыклады для адпаведных абшараў;
4) дэфiнiцыя прадметнага поля, што маецца ў навуковай лiтаратуры.
Аналiз дадзенай мадэлi праводзiцца па вызначаных накiрунках ў наступнай паслядоўнасцi: спорт i вiдовiшча; спорт i музыка; спорт i рэкрэацыя; спорт i здароўе.
Спорт як вiдовiшча
Спорт – гэта адна з магчымасцей рэалiзацыi вiдовiшча, галоўным чынам маторыка-арыентаванай (разам з кагнiтыўнымi i афектыўнымi элементамi), на падставе iндывiдуальна дыферэнцыяванага спрыяння вiдовiшчу. Вiдовiшча выглядае як iнтэгральная
частка спорту i ўдзелу ў спорце на ўсiх узроўнях яго рэалiзацыi. Спорт, такiм чынам,
дае магчымасцi развiваць упэўненасць у сабе i адчуваць самапавагу праз актуалiзацыю
адносiн падчас выступлення. Такiя адносiны ў аспекце пазiтыўнага развiцця асобы могуць быць падтрыманы праз захапленне фiзiчнай дзейнасцю i спортам.
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Вiдовiшча як iнтэгральная частка спорту ёсць, з аднаго боку, працэс, а з другога –
прадукт спартыўнай актыўнасцi. Вiдовiшча можа быць вымерана i ацэнена. Далей, вiдовiшча становiцца нарматыўным, а гэта азначае, што яно з’яўляецца аптымальным рашэннем задачы руху. Вiдовiшча выступае як вельмi складаны феномен з-за сваiх разнастайных фактараў, што ствараюць пэўныя перадумовы. Такiм чынам, вiдовiшча паўстае
як вельмi неаднароднае ў тэарэтычным плане спартыўнай навукi i таму ў некаторых выпадках не зусiм зразумелае ў сваёй прыналежнасцi да спорту.
З боку спартыўнай медыцыны вiдовiшча падаецца як сiла, што можа вымярацца
пры фiксацыi напругi за адзiнку часу. Тут вельмi важнае значэнне маюць такiя аспекты
фiзiялогii, як сэрца, сiстэма цыркуляцыi, дыханне, метабалiзм, а таксама артапедыя (звязкi, сухажыллi, косцi), якiя адыгрываюць не менш значную ролю ў спартыўным спаборнiцтве. Калi ўзяць, да прыкладу, спартыўную бiямеханiку, то вiдовiшча часта можа
быць вызначана проста ў фiзiчных адзiнках вымярэння.
Больш складаная сiтуацыя ў адносiнах да спартыўнай псiхалогii. Спартыўнае выступленне як вiдовiшча залежыць ад генетычных кампанентаў (таленту) i ад спецыфiкi
навучальных працэсаў. Так, матарычныя навучальныя працэсы з’яўляюцца iстотнымi
для дасягнення доўгатэрмiновай падтрымкi маторыкi паводзiн. Вельмi важным аспектам сучаснага спорту падаецца таксама эротыка. У спорце заўсёды можна знайсцi эратычнасць, таму што спорт – гэта непрадказальнасць рухаў, а пэўны рух заўсёды нараджае неардынарныя эмоцыi.
З пункту гледжання спартыўнай педагогiкi спартыўнае выступленне з’яўляецца,
галоўным чынам, рэлятывiсцкiм. Гэта абазначае, што выступленне ў спорце залежыць
ад тых фактараў, якiя адносяцца да iндывiда: напрыклад, ступень складанасцi задачы,
iндывiдуальнае ўменне (здольнасць) выступлення i згода выступаць.
Сацыялогiя спорту аналiзуе спартыўнае выступленне як сутнасць, што ўспрымаецца перш за ўсё вiзуальна i залежыць ад наступных аспектаў: сацыякультурныя варункi; адносiны ў межах спартыўных груп; нормы ў грамадстве пры эвалюцыi спартыўнай
дзейнасцi.
З гiстарычнага пункту гледжання вiдовiшча заўсёды мае сувязi са спортам. Развiццё вiдовiшча ў спорце час ад часу мелася на мэце i будзе такiм далей. Аднак трэба
заўважыць, што некаторыя дысцыплiны спорту (асаблiва тыя, якiя маюць дачыненне
да сантыметраў, грамаў, секундаў) робяцца больш роўнымi ў абсалютным значэннi, i iх
наступнае развiццё можа быць прадбачаным.
Што да фiласофii спорту, то з фiласофска-антрапалагiчнага пункту гледжання сiстэма спартыўнага вiдовiшча з’яўляецца часткай падставы паводзiн як узору для чалавека. Чалавек, аднак, павiнен сам свабодна вызначацца наконт выступлення ў спорце
i разумець свае iндывiдуальныя магчымасцi на спаборнiцтвах. Удзел у спорце сёння
з’яўляецца часта рызыкоўным. Гэта адносiцца да атлетаў высокага класу ў прафесiйным спорце, дзе рэалiзацыя чалавечага патэнцыялу падаецца як абсалютная. Выступленне з адноснай перспектывай можа быць прааналiзавана з фiласофскага цi антрапалагiчнага пунктаў гледжання.
Праз вызначэнне спартыўнага вiдовiшча ў святле згаданых вышэй тэарэтычных
палёў спартыўнай навукi становiцца зразумелым, як комплекснае i разнастайнае вiдовiшча iснуе ў спорце. Такiм чынам, дыферэнцыянаванасць меркавання становіцца неабходнай, калi справа датычыцца менавіта спартыўнага вiдовiшча.
Шэраг наступных поглядаў з’яўляецца прыкладам таго, што ўяўляюць сабой
падставы ведаў асноўнага прадметнага поля (выступленне i вiдовiшча), а таксама ўменне выступаць (удзельнiчаць) у спорце. Паводле з Х. Мэхлiнга [4, s. 230–251], тут можна
выкарыстаць наступны падыход: аналiз паняцця «вiдовiшча» («выступленне») у спорце;
перадумовы для рэалiзацыi выступлення ў спорце; падстава пабудовы чалавечага цела
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як перадумова для выступлення; уменне выступаць; структура рэалiзацыi вiдовiшча;
вынiк выступлення (спартыўнае спаборнiцтва).
Э. Хан i В. Баўман [3, s. 223–225] вызначаюць выступленне (спаборнiцтва) у дачыненнi да спорту наступным шляхам. Выступленне – гэта працэс i прадукт спартыўнай дзейнасцi. Часта патрэбы вымагаюць ад iндывiда тое, што завецца «выступленнеспектакль», альбо «выступленне-гульня». У асноўным выступленне з’яўляецца вынiкам
дзейнасцi, працэдуры i працэсу. У святле нарматыўнай iнтэрпрэтацыi яно падаецца
як паспяховае i аптымальнае вырашэнне задачы. У грамадскiх навуках залежнасць вынiкаў выступлення базуецца на дадзеных уменнях i рэалiзацыi працэсу вонкавага ўплыву i навучання. Па-за дэфiнiцыяй, што арыентавана на спорт, падаюцца наступныя iнтэрпрэтацыi ўдзелу ў спорце: антрапалагiчныя, культурныя, адукацыйныя, сацыялагiчныя, эканамiчныя i фiзiчныя.
Найменш даследаванымi ў спорце з’яўляюцца эратычныя аспекты яго функцыянавання. Калi на экране тэлевiзара маладая загарэлая дзяўчына павольна аблiзвае губы
i замiрае ў чаканнi, а яе высокiя пругкiя грудзi, шчыльна абцянутыя тонкай матэрыяй,
нярвова ўздымаюцца, то на самой справе гэта толькi эпiзод спартыўнага спаборнiцтва,
якi папярэднiчае хуткаму старту. Сучасны спорт, якi iмклiва ператварыўся ў прыцягальнае вiдовiшча, робiць шмат чаго, каб надаць спаборнiцтвам iмiдж сексуальнасцi. Варта
больш уважлiва прыглядзецца да спартыўнай формы, якую выкарыстоўваюць атлеты.
Менавiта таму не выклiкае анiякага здзiўлення рашэнне Мiжнароднай федэрацыi валейбола, каб жанчыны ў абавязковым парадку прымянялi спецыяльныя купальнiкi, якiя
шчыльна абцягваюць фiгуру. Неаднойчы было праверана i падлiчана, што спаборнiцтвы
па папулярных вiдах спорту прыцягваюць тэлеаўдыторыю ў сотнi разоў большую, чым
трансляцыi выступленняў сусветна вядомых спевакоў. Разам з тым заўважана: чым
больш эратычны вiд спорту, тым большая ў яго аўдыторыя. Абсалютныя лiдары ў спортэратаманаў – фiгурнае катанне i мастацкая гiмнастыка, а таксама лёгкая атлетыка, плаванне. Прычыны павышанай цiкавасцi з боку мужчын можна ўбачыць у наступным: тут
спаборнiчаюць сiмпатычныя дзяўчыны з рамантычна-паэтычнымi выразамi твару, iх
выступленнi часта адбываюцца пад музыку. Iснуе нават цэлая тэорыя пра тое, што гiмнастка на бервяне з’яўляецца спартыўным адлюстраваннем стрыптызёршы на шасце.
А ўвогуле мае яшчэ месца простае захапленне дзявочай вытанчанасцю i майстэрствам.
У апошнi час усё большае захапленне з пункту гледжання эротыкi мае лёгкая атлетыка і біч-волей (пляжны валейбол). Зараз, асаблiва калi спартыўная форма стала яшчэ больш адкрытай i вельмi абцягвае цела, адбыўся новы ўсплеск папулярнасцi. Да гэтага трэба дадаць, што спаборнiцтвы па лёгкай атлетыцы ці біч-волею самi па сабе ўзбуджаюць, нараджаюць цэлы шквал эмоцый сваёй непрадказальнасцю, натуральнасцю,
нейкiм першабытным дзiкунствам. I эротыка тут толькi падаграе iнтарэс: рэльефныя
мышцы, iмклiвыя рухi, адкрытыя ногi, вiльготныя майкi на целе... Жанчынам па традыцыi падабаюцца больш футбол i хакей. Але яны таксама ахвотна ходзяць на спаборнiцтвы па плаванні i ватэрполе, дзе перад iмi паўстаюць прыгажуны двухмятровага росту.
Аднак у жанчын не карыстаюцца поспехам практычна ўсе вiды барацьбы, якiя, у сваю
чаргу, знаходзяць водгук у прадстаўнiкоў сэкс-меншасцяў. Натуральна, што такое становiшча рэчаў прымушае спартоўцаў надаваць сабе адпаведны iмiдж. Напрыклад, да спаборнiцтваў зараз неабходна рыхтавацца загадзя, каб атракцыйна выглядаць перад телекамерамi: робiцца манiкюр-педыкюр, з дапамогай хiмii прыводзяцца ў належны выгляд
валасы, падвяргаюцца галенню ногi i iншыя часткi цела, накладваецца спецыяльны ўстойлiвы макiяж, прымаюцца араматычныя ванны. Такiм чынам, прыгожая спартыўная
форма, фізічна прыцягальная пабудова цела, увага гледачоў, адчуванне асабiстай прывабнасцi надзвычайна павышае эмацыйны тонус: хочацца не толькi прыгожа выглядаць,
але i прыгожа перамагаць. Таму няма нiчога дзiўнага ў тым, што на старонках часопiса
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«Playboy» усё часцей з’яўляюцца спартсменкі. I яшчэ адзiн вельмi важны момант.
Эратычная прыцягальнасць спорту мае велiзарны крэатыўны патэнцыял. З яе дапамогай
можна адарваць моладзь ад алкаголю i наркотыкаў. Да таго ж спартыўныя сэкс-зоркi ўсё
робяць «на жыва», «live», без так званай фанаграмы.
Увогуле, цела як аб’ект спартыўнай дзейнасці з’яўляецца важным матывацыйным аспектам на ўзроўні як прафесійнага, так і аматарскага спорту. Асабліва дакладна
гэта праяўляецца ў бодыбілдынгу, джогінгу, сумо, фітнэсе і г.д. Увасабленне старажытнагрэчаскай ідэй гарманічнага развіцця чалавека ў нашы дні знайшло сваю рэалізацыю
ў ідэалах чалавечай прыгажосці, і для таго, каб мець прыгожую фігуру, неабходна надаць ёй адпаведныя формы, што немагчыма без пэўнай фізічнай падрыхтоўкі. Менавіта
адносіны да чалавечага цела сталі прычынай далучэння да спорту велізарнай колькасці
дзяўчын і маладых жанчын, якія імкнуцца палепшыць альбо захаваць сваю прывабнасць. Дэманстрацыя прыгажосці чалавечага цела ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. перажывае сапраўдны бум. Шматлікія конкурсы «Miss Europe», «Miss World» сталі імкліва
дапаўняцца рэгіянальнымі і нацыянальнымі конкурсамі. З пункту гледжання спорту такія мерапрыемствы маюць практычна ўсе атрыбуты спаборніцтваў і ў той жа час вельмі
блізкія да мастацтва. Варта дадаць, што да сістэмы міжнародных спаборніцтваў па фітнэсе, дзе шырока дэманструецца прыгажосць чалавечага цела (што, дарэчы, у даволі вялікім аб’ёме трансліруе тэлеканал «Eurosport»), можна далучыць чэмпіянат Украіны
па стрыптызе 2003 года, які таксама быў паказаны па тэлебачанні. Удзельніцы гэтага
першынства выступалі згодна з загадзя распрацаванай праграмай, прычым шмат якія
ключавыя моманты з яе арганізацыйна нагадвалі тое, што звычайна назіраецца ў спаборніцтвах па мастацкай гімнастыцы ці фігурным катанні.
Музыка i рух
Спорт з’яўляецца адной з форм руху, дзе адносiны памiж музыкай i рухам могуць быць рэалiзаваны на вельмi высокiм узроўнi. Адпаведна з метадамi выступлення
ў спорце можна налiчыць тры тыпы дысцыплiн: a) вiды спорту на падставе сантыметраў, грамаў i секунд; б) мастацкiя вiды спорту; i в) спартыўныя гульнi. Зразумела, што
сувязь музыкi i руху можа быць рэалiзавана найлепш у групавых мастацкiх вiдах спорту, такiх як рытмiчная калiстэнiка, вольныя практыкаваннi ў гiмнастыцы, фiгурнае катанне, катанне на ролiках, сiнхроннае плаванне, лыжны балет i г.д. Уключэнне музыкi
ў спартыўную дзейнасць задаваляе чаканнi многiх людзей, што займаюцца спортам. Гэта такiя формы, як аэробiка, танцы, спартыўны тэатр i калiстэнiка, што базуюцца на музыцы i становяцца ўсё больш i больш папулярнымi. Такiм чынам, спорт i музыка не выключаюць адно другое, а, наадварот, маюць шмат агульных рысаў.
Калi музыка i рух датасоўваюцца адно да другога, то абодва гэтыя аспекты ўзаемадзейнiчаюць. Гэта можа быць рэалiзавана двума наступнымi шляхамi:
1) музыка з’яўляецца базай, i яна спрабуе адпавядаць руху; затым рухавыя паводзiны ахоплiваюць iнтэрпрэтацыю музыкi праз свае адэкватныя формы;
2) пэўныя рухавыя формы з’яўляюцца практыкаваннямi, i яны ствараюцца для адпаведнай музыкi, каб яна потым акампанавала гэтым рухам.
У абодвух выпадках музычнае гучанне адпавядае руху паводзiн. Сучасная генерацыя людзей лiчыць камбiнацыю музыкi i рухаў вельмi важнай. Адбываецца так, што
музыка займае ўсё большую i большую частку навучальнага працэсу ў сферы фiзiчнай
дзейнасцi.
З адукацыйнага пункту гледжання музыка i рух уяўляюцца як цэнтральныя аспекты адукацыi, што накiраваны далей да культуры. Можна вызначыць наступныя элементы, якія паўстаюць як прыклады асновы ведаў галоўнага прадметнага поля спартыўнай навукi ў накiрунку да музыкi i руху. Напрыклад, П. Роцiг [6, s. 252–261] аналiзуе гэ-
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тыя ўзаемасувязi так: музыка i школьны спорт; музыка i спорт па-за школай; музыка
i трэнiнг у спорце; музыка i рух у адмысловай адукацыйнай сiстэме; музыка i рух у тэрапii; музыка i рух у рэабiлiтацыi.
Каб лепш зразумець суадносiны музыкi i руху, трэба ўзяць пад увагу два галоўныя тэрмiны: «рытм» i «рытмiка», – якiя iнтэрпрэтуюцца ў [5, s. 302–303]. Рытм з’яўляецца дынамiчна згрупаваным, структурызаваным, з падкрэсленым ударэннем у частцы
працэсу, якi дэтэрмiнаваны патрэбай i (альбо) iндывiдуальна выбранай часавай схемай.
Чысцiня рытму рэалiзуецца паўтарэннем роўных альбо падобных партый. Партыi рухавага працэсу, якi можа быць складзены з рытмiчных комплексаў, з’яўляюцца матарычным спрытам, што можа быць прызнана (адобрана) i адзначана (адрознена) адно ад другога значэннямi лiчбы, прасторы, часу, энэргii ва ўсiх iх кампанентах. Групавы рытм
з’яўляецца рытмiчным парадкам, прынятым некалькiмi iндывiдамi адначасова ў аднолькавых альбо падобных рухавых формах. У спартыўнай навуцы ранг разумення рытму
вядзе ад метафiзiчнай да бiямеханiчнай iнтэрпрэтацыi. Вельмi часта рытм руху падаецца ў сувязi з эстэтычнымi, эканамiчнымi цi гарманiчнымi якасцямi. Такiм чынам, рытм
сiмвалiзуе натуральныя, арганiчныя, арыгiнальныя, прыгожыя, дакладныя i інш. формы
руху. Рытмiка падаецца як музычная адукацыя. Рытмiка спрабуе выкарыстаць у рытмiчных задачах узаемныя суадносiны руху, музыкi i мовы дзеля камунiкацыйных i крэатыўных працэсаў на шляху да свядомасцi. Дасягнуць мэтаў рытмiкi можна праз рацыянальныя паводзiны, накiраваныя на аб’ект i сiтуацыю з выкарыстаннем пачуццёвых якасцей, такiх як слых, зрок i чуласць.
Спорт i рэкрэацыя
Спорт дае магчымасць задавалення праблемы вольнага часу. Паходжанне слова
«спорт» (ад лац. disportare да англ. to disport – «узяць адпачынак», «мець забаву», «узнавiць сiлы») паказвае на перспектывы вольнага часу, пра якi можна дыскутаваць ад пачатку iндустрыялiзацыi ў Англii ХIХ ст. Крок за крокам спорт стаў важным фактарам
сацыяльнага жыцця. Сёння спорт у сувязi з рэкрэацыяй i вольным часам паўстае ўсё
больш i больш звычайнай справай для ўсяго грамадства.
Рэкрэацыя, альбо вольны час у спорце, з’яўляецца формай фiзiчнай актыўнасцi
на волi ў часавай перспектыве. Спорт як нельга лепш падыходзiць сюды (спорт пасля
працы на ўiкэнды i днi вольныя ад работы, на вакацыях, падчас перыяду беспрацоўя).
Важнасць рэкрэацыйнага спорту, спорту ў вольны час пастаянна ўзрастае разам са скарачэннем працоўнага тыдня. Такiм чынам, гэтая форма спорту не можа выглядаць больш
значнай толькi пад крытэрыямi рэлаксацыi i ўзнаўлення працоўнай сiлы. Да пэўнай ступенi гэта мае сваю асаблiвую каштоўнасць у якасцi ўкладу ў задавальненне жыццём. Гэта характарызуецца такiмi аспектамi, як самастойная актыўнасць, крэатыўнасць, супрацоўнiцтва i камунiкацыя. Спорт i вольны час часта рэалiзуюцца ў гетэрагенных групах
з улiкам узросту, полу i адпаведнай фiзiчнай падрыхтаванасцi. Шмат якiя арганiзацыi
прапаноўваюць наступную сiстэму ўключэння ў фiзiчную дзейнасць: спартыўныя клубы, супольнасцi, таварыствы, прыватныя кампанii. Вольны час i спорт прызнаны як адказныя за палiтыку ў сферы адукацыi i здароўя. Тым не менш iдзе даволi цяжкая барацьба за адэкватную фiнансавую падтрымку. У межах школьнага спорту адна з галоўных
мэт заключаецца ў адукацыi i матывацыi дзяцей на рэалiзацыю ў сферы спорту для выкарыстання дасугу. Такi падыход мае рацыю з прычыны стомленасцi дзяцей школай,
а ў пазашкольным жыццi, асаблiва пасля заканчэння вучобы, неабходным з’яўляецца замацаванне арыентаванасцi на актыўны адпачынак.
Некалькi наступных прыкладаў акрэслiваюць веды ў галоўным прадметным полi
«спорт i рэкрэацыя». Гэта мэтавыя групы i ўдзельнiкi; сацыякультурныя дэтэрмiнанты;
мэты i задачы; змест; метады, якiя выкарыстоўваюцца; рэкрэацыйныя вiды спорту ў iх
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навучальным значэннi. Дж. Дзекерт [1, s. 139–140] вызначае «вольны час у спорце» наступным чынам: пад крытэрыем дасугу ў спорце абазначаюцца заняткi спортам пасля
працы ў час, што выкарыстоўваецца штодзённа як неабходны (як для сну, даезду да працы, на абед, на гiгiенiчныя працэдуры). Можна сцвярджаць, што спорт рэалiзуецца тады, калi працоўная энэргiя рэпрадукуецца. Важнасць спорту адносна актыўнай рэкрэацыi штодня – неабходная справа, якая залежыць ад скарачэння працоўнага часу i ад павелiчэння магчымасцей для ўдзелу ў фiзiчнай дзейнасцi ў выглядзе гульнi.
Адпачынак праз спорт з’яўляецца адасобленай формай спорту, калi зыходзiць
з мэтаў, форм, перадумоў, рэалiзацыi вынiкаў i кошту ў гэтай сферы. Такое размежаванне адпавядае ягонай структуры. Рэкрэацыя, кампенсацыя i рэпрадукцыя чалавечых жыццёвых сiл тэарэтычна маюць права на рэалiзацыю ў дачыненнi да рэлаксацыi праз
спорт. Яны захоўваюць, аберагаюць i кантралююць правы чалавека як iндывiда на рух,
гульню, радасць, зносiны i магчымасць самарэалiзацыi падчас правядзення дасугу ў спорце. Тут гамагенiчныя групы падзяляюцца ў адпаведнасцi з узростам, полам i ўзроўнем
фiзiчнай падрыхтаванасцi. Яны маюць магчымасцi пры выкарыстаннi практыкаванняў,
гульняў i спаборнiцтваў крыху змяняць правiлы. Свабодныя метады, дэмакратычныя
рашэннi i самаарганiзацыя павялiчваюць асабiстую актыўнасць i творчасць iндывiдаў.
Грамадскае ўзаемадзеянне, камунiкацыя, салiдарнасць, партнёрства i супрацоўнiцтва
робяць жыццё чалавека багацейшым. Спартыўнае абсталяванне i iнвентар для правядзення дасугу арыентаваны на патрэбы карыстальнiкаў. Яны з’яўляюцца лёгкiмi ў эксплуатацыi, маюць шматнакiраванае прызначэнне i характарызуюцца сваеасаблiвым «заклiкам» да спаборнiцтваў, альбо, другiмi словамi, запрашаюць, вабяць i ўзбуджаюць,
а таксама дазваляюць рабiць спробы, рызыкаваць, эксперыментаваць, вынаходзiць i займацца творчасцю.
Заключенне
ХХ стагоддзе ў цэлым мела для спорта выключнае значэнне. Калі прасачыць дынаміку ўзнікнення, станаўлення, развіцця, функцыянавання і распаўсюджвання спорту,
то можна вызначыць некалькі падставовых этапаў ягонага ўзвышэння. Яны ў значнай
ступені звязваюцца з адпаведнымі перыядамі сацыяльна-эканамічнага развіцця тагачаснага грамадства і яскрава дэманструюць патрэбы шырокіх колаў публічнасці да новага
феномену. Пачатак мінулага веку характарызаваўся пераважна арганізацыйнымі намаганнямі розных грамадскіх дзеячоў у справе стварэння мясцовых, рэгіянальных, нацыянальных і міжнародных аб’яднанняў у галіне спорту. Найважнейшым вынікам тут можа
лічыцца ўзнікненне Міжнароднага Алімпійскага камітэту, які да гэта часу з’яўляецца
самай буйной і ўплывовай няўрадавай арганізацыяй на свеце. Спорт дзякуючы імклівай
дынаміцы свайго развіцця вельмі хутка стаў аб’ектам зацікаўленасці вялікай колькасці
людзей і на якасна новым ўзроўні свайго функцыянавання вызначыўся як паказальнік
рэалізацыі магчымасцей чалавечага арганізма, а знакаміты алімпійскі дэвіз «Altius. Fortius. Citius» найлепш адпавядаў сфармаваным на той час сацыяльным рэаліям. Больш
за тое, спорт пачынае набываць прафесійны статус, узнікае адпаведная інфраструктура,
і сам ён ператвараецца ў вялікі бізнэс. У сувязі з гэтым адбываюцца сутнасныя змяненні
самой дактрыны спорту: падыход да спартыўнага спаборніцтва ўвасабляецца ў паняцці
«перамога за ўсялякі кошт», сама перамога падаецца ўжо не толькі як мэта кожнага спаборніцтва, а як адзіная мэта, да якой неабходна імкнуцца без разбору ў сродках. У канцы ХХ ст. спорт дэманструе ўяўна бачныя прыкметы культурнага і маральнага крызісу,
што па вялікім рахунку павінна было б стаць прадметам навуковых даследаванняў і
дыскусіяў, але, на жаль, гэтага не адбылося ў той ступені важнасці, што патрабуе
дадзеная праблематыка.
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Lukievic U.P. Updating of the Social Philosophical Research in Sport Science in the 20th Century
Emergence, formation, development, functioning and distribution of model of modern sport are
inseparably linked with those processes which happened during the XX century. At this particular time there
were cardinal high-quality changes which affected the destiny of this public phenomenon. Sport has overcome
a rapid way from a modest spending of free time, perception of it by wide social circles as a waste of human life
energy to the heights of professional activity. The author of the article concentrates attention on a number
of social and philosophical aspects of formation of fundamental research fields of sport in the system of scientific
knowledge which arose in the last century. This situation can be described as follows: when the society is a new
quality that evokes universal interest, it must be scientifically meaningful. This approach allows carrying out the
analysis of sport as sociocultural phenomenon from the point of view of nonclassical philosophy.

