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к невід’ємна складова сус-
пільства спорт є віддзерка-
ленням його проблем. По-
значаються вони й на ролі 
фізичної культури та спор-
ту у патріотичному вихован-

ні молоді. Посткризовий формат сучасно-
го суспільства впливає на функціонуван-
ня спорту і визначає його «больові точки». 
До об’єктивних чинників, які впливають 
на соціокультурну цінність спорту, нале-
жать не тільки внутрішні, пов’язані з влас-
не спортом, але й зовнішні, що знаходять-
ся поза сферою спорту. Мається на увазі 
загальна соціально-економічна, політич-
на, культурна ситуація, яка існує в суспіль-
стві, система прийнятих у ньому ціннос-
тей, норм і зразків поведінки, морального й 
матеріального заохочення певних вчинків. 
Значною проблемою сьогодення спорту є 
процеси комерціалізації спорту. Насправ-
ді багато негативних явищ у сфері спорту 
пов’язані з такими процесами, як професі-
оналізація й комерціалізація, які сьогодні 
є досить поширеними. До числа важливих 
факторів, що створюють умови для кон-
фліктів у спорті, можна віднести й процес, 
який К. Хейніла називає процесом «тота-

УДК 37.035.6:796.011.1 

олена ЗАвАльнюк
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії і методики фізичного 
виховання Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова

ФІЗИЧНА 
КУЛЬТУРА І СПОРТ 
В СТРУКТУРІ 
ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ

Як одна з важливих сфер суспіль-
ства спорт несе на собі тягар при-

таманних йому проблем. Особли-
во відчутними серед них є питання 
комерціалізації і політизації спор-

тивної діяльності. Водночас су-
часний спорт є потужним засобом 
пропаганди, яка маніпулює почут-
тями спортсменів і вболівальників. 
Тому в спортсменів важливо вихо-
вувати не тільки міцний змагаль-

ний дух, але й високі моральні якос-
ті. З огляду на це на особливу ува-

гу заслуговує формування у них по-
чуття патріотизму, совісті, людя-

ності, власної гідності. Це завдан-
ня може бути успішно реалізоване 

лише за умови системного розвитку 
спортивної галузі в нашій державі.

Ключові слова: людина, освіта, куль-
тура, спорт, спортивна діяльність, вихо-
вання, патріотизм.

© Завальнюк о., 2015

я



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 201566

літаризації національних спортивних сис-
тем» [1, с. 268]. 

Крім комерціалізації спорту, відчува-
ються і процеси щодо його політизації, але 
це об’єктивний чинник розвитку спорту і, 
наприклад, олімпійського руху. На сьогод-
ні є певні суперечності щодо ідеалів олім-
пійського руху, що виникли й об’єктивно 
існували в далекі античні часи, та процесом 
його політизації/націоналізації. Основи 
сучасної системи виховання (зокрема і фі-
зичного) були розроблені ще в часи Старо-
давньої Греції. Еллінська система вихован-
ня й освіти поєднувала в собі три рівні час-
тини – інтелектуальну, музичну й фізич-
ну та передбачала всебічний розвиток осо-
бистості. Підтвердженням її ефективнос-
ті може служити той факт, що вже в V ст. 
до н. е. мешканці Афін пишалися тим, що 
серед них не було неосвічених. На процес 
розвитку Стародавньої Греції (і особливо 
її системи виховання) великий вплив здій-
снював найважливіший елемент її буття й 
культури – агоністика – принцип змагаль-
ності, реалізований у різних сферах життє-
діяльності (праці, мистецтві, спорті) з ме-
тою досягнення найкращого результату, 
визнання, прославляння сфер діяльності, 
примноження особистого престижу й сла-
ви міст-держав.

Глибоко укорінений змагальний дух гре-
ків часто проявлявся у формі різних кон-
курсів. Вони були дієвим чинником про-
гресу Стародавньої Греції, забезпечуючи 
появу унікальних творів мистецтва. Воїни, 
музиканти, поети, художники, скульпто-
ри, філософи й оратори змагалися за зван-
ня «олімпіоніка» і можливість бути наго-
родженим вінком з маслинових гілок – це 
дозволяло здобути прихильність богів, по-
вагу співвітчизників тощо. Античні Олім-
пійські ігри поєднували водночас спортив-
ні змагання, військову підготовку, релігію, 
виховання, культуру й політику [4, с. 188].

Генеза сучасного спорту відповідно від-
мінна від античного. Його поява пов’язана 
з розвитком буржуазної міської культури, а 
витоки знаходяться не в потребі фізичного 
вдосконалення і не в традиційних формах 

свят, а в необхідності заповнення вільно-
го часу. Але остаточно втілити ідею відро-
дження Олімпійських ігор вдалося суспіль-
ному діячеві й педагогу П’єру де Кубертену. 
Він заклав в основу сучасних Ігор фунда-
ментальні цінності, що мали місце в анти-
чні часи і які знайшли своє відображення в 
концепції олімпізму. Вивчення впливу ру-
хової активності й спорту на здоров’я, куль-
туру, виховання дітей і молоді в різних кра-
їнах дозволило П. де Кубертену сформу-
вати відповідне ставлення до олімпійсько-
го спорту як засобу виховання підростаю-
чого покоління. Він вважав, що олімпізм 
поєднує спорт із культурою й освітою за-
вдяки своєму вираженому гуманістично-
му потенціалу, служить ідеологічною й мо-
ральною основою процесу виховання під-
ростаючого покоління, і тим самим перед-
бачив появу олімпійської освіти. Слід за-
значити, що основи олімпійської освіти 
були закладені П. Кубертеном ще в роботі 
«Спортивна педагогіка» (1919), а сам тер-
мін «Olimpic educaition» почав викорис-
товуватись у другій половині ХХ століття. 
Згодом була введена в навчальний процес 
ВНЗ відповідна дисципліна. Ідея гармоній-
ного розвитку людини стала головною цін-
ністю олімпізму [10, с. 336]. Надалі відбу-
вався процес створення національних сис-
тем фізичного виховання та Національних 
Олімпійських Комітетів (НОК) на основі 
втілення у життя гуманістичних принци-
пів спортивного руху за допомогою засто-
сування в державах спеціальних програм. 
Поступово з трансформацією традиційної 
дипломатії і збільшенням впливу неурядо-
вих акторів на світовій арені спорт став ре-
альною політичною силою і зайняв окреме 
місце в міжнародних відносинах.

Слід наголосити, що існують думки й 
стосовно того, що сучасний спорт завдає 
шкоди співпраці, формує порочне розді-
лення людей на переможців і тих, що про-
грали, призводить до розвитку багатьох не-
гативних якостей особистості, таких, на-
приклад, як егоїзм, агресивність, заздрість, 
прагнення перемогти за всяку ціну, навіть 
за рахунок здоров’я, порушення етичних 
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норм тощо. Посилаються і на те, що спор-
тивні поєдинки породжують націоналізм 
і шовінізм, служать проявом «агресивних 
інстинктів індивіда», свідчать про «пато-
логію особи», що спортсмен виступає як 
слухняне знаряддя маніпуляції і знахо-
диться в стані «відчуження» і таке ін. Сюди 
можна віднести книгу під назвою «Війна 
без зброї», яку Гудхард Філіп і Крістофер 
Чатавей написали про міжнародний спорт, 
а також оцінка спорту колишнім президен-
том США Рейганом, який заявив в одному 
з виступів: «Спорт – це вираження ненави-
сті один до одного. Це остання можливість, 
яку наша цивілізація надає двом людям для 
фізичної агресії. Спорт – найбільш близька 
до війни сфера людської діяльності» [5]. 

Американський філософ і психолог 
Е. Фромм піддав різкій критиці Олімпій-
ські ігри як вищу форму сучасних спортив-
них змагань. Він писав, наприклад, з цього 
приводу: «Подивіться, який божевільний 
націоналізм об’єднує людей, що стежать за 
ходом сучасних Олімпійських ігор, які ні-
бито служать справі миру. Насправді, попу-
лярність Олімпійських ігор – це символіч-
ний образ західного язичництва. Вони про-
славляють язичницького героя: переможця, 
найсильнішого, найнаполегливішого, і при 
цьому не помічають грізної суміші бізне-
су і реклами, таких характерних для сучас-
ної імітації тих Олімпійських ігор, які про-
водилися в Стародавній Греції» [12]. Про-
коп розглядав Олімпійські ігри і спорт вза-
галі як «капіталістично деформовану фор-
му гри» [2].

Дійсно, геополітична ситуація у світі 
у XX ст. вплинула і на процес політизації 
спорту в контексті олімпійського руху та 
використання спорту з метою маніпуляції 
патріотичними почуттями людей. Спортс-
мени відіграють не менш значну роль у 
представництві своєї держави серед світо-
вого співтовариства, ніж політики чи ди-
пломати. Спорт завжди був пов’язаний із 
політичним життям країни. Незважаючи 
на принципи, проголошені у Хартії Міжна-
родного олімпійського комітету, спортив-
ні змагання були ареною не тільки пере-

вірок на міцність найкращих атлетів світу, 
але й майданчиком певних політичних де-
монстрацій. Мабуть, найяскравіше це мож-
на побачити в період «холодної війни» на 
прикладі суперництва США та СРСР.

Спортивні змагання ставали справжнім 
полем битви для радянських та західних 
спортсменів, які повинні були відстоювати 
честь своєї держави та просто не мали пра-
ва програвати. У період з 1950-х до 1980-х 
років зустрічі американських та радян-
ських спортсменів ставали центральною 
подією змагань найвищих рівнів. На чем-
піонати відряджалися найкращі атлети, які 
проходили на батьківщині спеціальну під-
готовку, фізичну та нерідко й фармаколо-
гічну. Таким чином, Олімпіади періоду «хо-
лодної війни» перетворювалися на справ-
жні війни [7]. Поступово спорт уже вико-
ристовували і з метою маніпуляції патріо-
тичними почуттями людей. Але якщо в пе-
ріод «холодної війни» це робили з причин 
боротьби ідеологій, то зараз – унаслідок 
комерціалізації спорту і бажанням зароби-
ти на ньому. 

Завершення «холодної війни» розпочало 
етап відновлення толерантності та єднання 
у спорті. Політика переставала грати визна-
чальну роль у світових змаганнях усіх рів-
нів. Спорт не перестав бути одним з інстру-
ментів ідеології, проте мотивація спортсме-
нів дещо змінилася. Як уже зазначалося, на 
перший план повернулися високі гонорари 
та поняття престижу. Звичайно, патріотизм 
не втратив своєї актуальності, але запал ен-
тузіазму тепер був змінений пошуками ви-
годи. Спорт ставав більш вільним, комер-
ційним та космополітичним.

Але політизація спортивних заходів 
і маніпуляція патріотичними почуття-
ми людей сьогодні перейшли в русло вза-
ємовідношень країн, які зовсім нещодав-
но були однією державою (СРСР, Югосла-
вія). Особ ливо гострими є взаємовідноси-
ни, і тим більше на спортивному рівні, між 
Україною і Росією. Ажіотаж спортивний 
завжди підігрівається патріотичними на-
строями людей, чи то футбольний матч, чи 
боксерський поєдинок. Наприклад, поєди-
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нок росіянина О. Повєткіна з українцем В. 
Кличко в Москві 2013 р. був використаний 
як засіб нагнітання недовіри та ворожості. 
Російські ЗМІ порівнювали Олександра з 
ведмедем, приписували йому фантастич-
ні вольові якості, але, на жаль, цього мало 
для перемоги в бою з Кличком. Коли вед-
мідь гарчить і йде на тебе, головне – не зля-
катися і виставити рогатину, звір сам напо-
реться й уб’є себе власною вагою [11]. Коли 
ж рефері підняв догори руку українця, весь 
зал засвистів. Кличко вирішив подякувати 
уболівальникам за підтримку, але ще біль-
ше був заглушений улюлюканням. До того 
ж його не було в кадрі, коли велася тран-
сляція, голос був приглушений звукорежи-
серами, а слова подяки заглушив свист на 
стадіоні. Варто зазначити, що під час вико-
нання українського гімну перед боєм каме-
ра жодного разу не показала спорткомплекс 
з прихильниками Кличка і українськими 
прапорами, не дала жодного крупного пла-
ну українського боксера. Після бою вже 
українці познущалися над «Руським вітя-
зем» у «фотожабах» в Інтернеті [8]. 

Отже, спорт стає потужною машиною 
пропаганди, яка маніпулює почуттями (зо-
крема і патріотичними) звичайних уболі-
вальників. Гучні перемоги затьмарюють 
соціально-економічні й політичні пробле-
ми (і це ще можна використовувати, піді-
гріваючи ейфорію), а ось поразки, навпа-
ки, гіперболізують. Це використовують 
політики в своїх цілях для нагнітання во-
рожості, але всі його функції щодо оздо-
ровлення суспільства та нації як фізич-
но, так і «духов но» не повинні відходи-
ти на другий план. Держава мусить сфор-
мувати чітку стратегію розвитку спорту та 
основні напрями підвищення ефективності 
патріотично-виховної функції спорту. 

Сучасне виховання має відігравати ви-
переджальну роль у демократичному про-
цесі, ставати засобом відродження націо-
нальної культури, припинення морально-
духовної деградації, стимулом пробуджен-
ня таких якостей, як совість, патріотизм, 
людяність, почуття власної гідності, творча 
ініціатива, підприємливість тощо; гарантом 

громадянського миру і злагоди в суспіль-
стві. З огляду на це діяльність всіх інститу-
тів соціалізації мусить будуватися так, щоб 
сприяти ставленню особистості як творця 
і проектувальника власного життя, гармо-
нізації та гуманізації відносин між нею та 
довкіллям. Національно-патріотичне вихо-
вання на основі спорту та фізичної культу-
ри є істотною частиною загального процесу 
виховання, яке в державному масштабі має 
пріоритетне значення, оскільки дозволяє 
виховати нову генерацію для своєї країни. 
Але важливо ретельно підбирати методи і 
способи здійснення впливу в національно-
патріотичному напрямі.

Сучасний етап розвитку України особли-
во потребує від органів державної влади та 
суспільних інституцій здійснення систем-
них заходів, спрямованих на розвиток спор-
ту як національно-патріотичного вихован-
ня молоді. Перший напрям – це підвищу-
вати рівень спортивної зайнятості грома-
дян України. З кожним роком незалежнос-
ті України її громадяни все менше займа-
ються спортом. Як свідчать останні дані мо-
ніторингу, лише троє зі 100 громадян Укра-
їни виявляють достатню активність рухів 
для зміцнення здоров’я, ще 6% займаються 
спортом помірно, у 30% – низька рухова ак-
тивність. Вражає те, що більш ніж полови-
на українців за останній рік жодного разу не 
долучалася до спортивних занять. Тим ча-
сом в опитуванні майже три чверті україн-
ців зізналися, що люблять спорт і виявля-
ють до нього великий інтерес. Тобто наяв-
ний казус: більшість спорт любить, і біль-
шість ним не займається [6, с. 87]. На сьо-
годні за показниками спортивної зайнятості 
Україна істотно поступається не тільки сві-
товим лідерам спорту – Японії, Канаді, Фін-
ляндії, Німеччині, а й своїм сусідам – Поль-
щі, Угорщині, Чехії та ін. Без «масового» за-
няття спортом не можна говорити про якусь 
патріотично-виховну його функцію. Держа-
ві необхідно створити всі умови і достатнє 
фінансування занять спортом громадяна-
ми України будь-якої вікової категорії. За-
раз у державі з’явились програми з розвитку 
спорту, затверджені на державному, облас-
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ному, місцевому рівнях. Ці програми перед-
бачають будівництво нової інфраструкту-
ри – це великий крок уперед. Якщо оціню-
вати ситуацію в масовому спорті, то систем-
ну кризу подолати не вдалося. Залучення до 
спорту більшості українців залишається на-
гальним питанням.

Другий напрям – державна підтрим-
ка патріотичного виховання особистос-
ті у процесі фізкультурно-масової робо-
ти в загальноосвітніх школах та навчаль-
них закладах країни через проведення різ-
номанітних спортивно-патріотичних за-
ходів. Такий стан галузі пояснюється на-
самперед тим, що у програмному забезпе-
ченні шкіл та вищих навчальних закладів 
з навчально-виховної роботи не передба-
чено патріотичне виховання молоді у про-
цесі фізкультурно-масової роботи. Також у 
школах не враховуються вчителями фізич-
ної культури виховні можливості позаклас-
ної фізкультурно-масової роботи у форму-
ванні особистісних якостей учнів, у резуль-
таті чого виховний процес відбувається без 
їхньої активної участі. 

Третій напрям – створення нормативно-
правової бази для розвитку спорту в краї-
ні, де зосереджувалася б увага і на його 
патріотично-виховній функції. Наразі по-
трібне прийняття Закону України «Про фі-
зичну культуру і спорт (нова редакція)», 
адже Закон України «Про фізичну культу-
ру і спорт» був прийнятий ще в 1993 р. [3]. 
Незважаючи на те, що в нього сім разів вно-
силися зміни та доповнення, він не дає від-
повіді на багато викликів сьогодення, зо-
крема щодо патріотично-виховної функції 
спорту. Протягом чотирьох років група на-
укових співробітників та фахівців Міністер-
ства, громадських організацій фізкультурно-
спортивного спрямування працювали над 
новою редакцією цього Закону. У підготов-
леному законопроекті міститься визначен-
ня основних термінів, а також перелічені 
повноваження центральних і місцевих ор-
ганів виконавчої влади, визначений право-
вий статус суб’єктів сфери фізичної куль-
тури і спорту, врегульовані ключові питан-
ня організаційного, матеріально-технічного, 

кадрового, наукового й інформаційно-
пропагандистського забезпечення розвитку 
фізичної культури і спорту. 

27 жовтня 2009 р. спільним наказом Мі-
ністерства у справах сім’ї, молоді та спор-
ту, Міноборони, Мінкультури та Міносвіти 
№ 3754/981/538/49 було затверджено Кон-
цепцію національно-патріотичного вихо-
вання молоді в рамках державної цільової 
програми «Молодь України на 2009–2015 
роки». Її мета полягає у вихованні молодої 
людини як патріота своєї країни, готового 
самовіддано розбудовувати її як суверенну, 
демократичну, правову і соціальну державу, 
виявляти національну гідність, знати влас-
ні права та обов’язки, цивілізовано відстою-
вати їх, сприяти громадянському миру і зла-
годі в суспільстві, поводитися компетентно, 
бути конкурентоспроможним, успішно са-
мореалізуватися в соціумі як громадянин, 
сім’янин, професіонал, носій культури [9, 
с. 69]. Дійсно завданням програми є утвер-
дження патріотизму, духовності, моральнос-
ті та формування загальнолюдських ціннос-
тей і пропаганда та формування здорового 
способу життя. Тому державі слід приділи-
ти більше уваги виконанню цих завдань.

Патріотично-виховна функція спорту 
буде діяти тільки за умов системного роз-
витку спортивної галузі в державі. А про-
блемне поле сучасного спорту охоплює 
такі його характеристики, як професіона-
лізація, комерціалізація, політизація, мо-
нополізація, девіація спорту, ринковий ме-
ханізм здійснення спортивних заходів і ді-
яльності. Низьким є рівень ефективності 
державного регулювання спортивної галу-
зі в України, а його фінансова підтримка з 
боку держави є недостатньою. Проблемою 
є також занепад розвитку масового, дитя-
чого та юнацького спорту, недостатня його 
спрямованість на набуття людиною необ-
хідних фізичних якостей та глибоких гро-
мадянських почуттів для успішної підго-
товки до трудової, військової й громадської 
діяльності. Вирішення цього комплексу 
проблем повинно сприяти вихованню па-
тріотичних почуттів особистості в контек-
сті її спортивного розвитку.
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