
стрибок) волейболісти займають третє місце (58 см); баскетболісти - шосте (53 см); футболісти - 
восьме (49 см); гандболісти і тенісисти (48 см) дев'яте.

Помітний вплив ігрових видів спорту на центральну нервову систему. Велика швидкість 
виконання дій і постійна зміна їх зміна, варірування інтенсивності м'язової діяльності сприяє 
збільшенню сили, рухливості і лабільності нервової системи.

У кваліфікованих гравців латентний період рухової реакції значно скорочений. Якщо у 
новачків він дорівнює 217 м.с., то у підготовлених баскетболістів 162 м.с., у футболістів - 180 м.с.

Заняття ігровими видами спорту позитивно впливають на розвиток зорового, вестибулярного, 
прокріоцептивного і інших аналізаторів. У тих, хто займається ігровими видами спорту 
спостерігається збільшення поля зору, розвивається глибина зору, що не лише важливо для ігрової 
діяльності, але дуже необхідно в трудових і екстремальних умовах.

Такі спортивні ігри, як баскетбол, футбол, волейбол, гандбол в сучасних умовах широко 
використовуються на тренувальних заняттях представників багатьох видів спорту.

Ті, хто займається ігровими видами спорту не можуть однак вирішати весь комплекс задач 
різнобічного фізичного розвитку. Звідси необхідність доцільного поєднання на тренувальних 
заняттях з ігор засобів із інших видів спорту.
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В.В. ДЖУНЬ, А.І. КОВАЛЕНКО.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЕТИКУ СПОРТУ ЯК ПРИКЛАДНУ ДИСЦИПЛІНУ: СПРОБА

ОЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА.

В статті обгрунтовується потреба створення етики спорту як прикладної дисципліни, 
а також окреслюються напрямки досліджень, які могли б визначити зміст і структуру її 
предмету.

В статье обосновывается потребность создания этики спорта как прикладной 
дисциплины, а также очерчиваются направления исследований, которые могли бы определить 
содержание и структуру ее предмета,

A need o f creating of such an applied discipline as Ethics of sport is settled in the article; lines of 
investigation that could determine the content and structure of the subject matter are outlined here as 
well.

Вступ. На новочасні теоретичні дослідження в царині морально-етичної проблематики та 
рівень зацікавленості нею вже зверталася наша увага[1]. Зазначимо лише, що маніфестований 
такими дослідженнями процес перевідкривання значення моральних вартостей в житті людини і 
людських спільнот є практично перманентним.

Для одних із авторів звертання до етичних розвідок зумовлюється їх зацікавленістю 
філософією, світом, людиною, культурою, цивілізацією, релігією тощо. Для інших етика стає 
стимулом для пошуку сенсу життя, віднайдення людиною себе серед своїх витворів. Наростаюче 
зацікавлення етикою проявляється і в окремих сферах науки та пов’язаних з нею видах діяльності. 
Масові факти аморальності і агресивності тоталітарних суспільно-політичних структур наочно 
виказують необхідність рахуватися з універсальними, загальнообов’язковими моральними нормами у 
формуванні справедливого життя.

Спортивна наука як знання шляхів укріплення здоров’я і загального фізичного розвитку 
людини, досягнення високих спортивних результатів і перемог в змаганнях, а також вчитель і тренер 
як такі, що володіють цими знаннями і реалізують їх -  беруть на себе моральний обов'язок служити 
життю і здоров’ю людини. Але цей моральний обов’язок вимагає етичного формування, 
усвідомлення специфічного типу професійної відповідальності за підставову вартість людини, якою є 
її життя.
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І : ;  Комітету з розвитку спорту Ради Європи підвищення моральної відповідальності 
; : -■орті є темою дуже актуальною. В Кодексі спортивної етики -  „Справедлива гра -  шлях

; -сСсчо-гк". як додаткові до Спортивної хартії Європи 1992 року, в пункті 10.5 вказується на 
* е :а т - . : іо  „заохочувати дослідницьку роботу на національному і міжнародному рівнях, 
г т т ч  : §іін> на покращення нашого розуміння комплексу питань, пов’язаних із залученням молоді в 
сплгг. іка виявляє випадки неправильної поведінки, а також можливості втілення справедливої гри”. 
л ~ 11.1 націлює на необхідність „публікувати чіткі установки, що вважати етичним чи
к г = - у  поведінці і забезпечувати, щоби на всіх рівнях спортивної діяльності чи в процесі 
ВХ'-=е4шя до неї завжди використовувалися відповідні заохочення чи покарання”. Розмірковування ж 

• -• гегними питаннями про те, як маємо чинити в спорті, таким чином є істотним елементом 
кумування здорового способу життя.

Метою нашого дослідження є окреслення предмету етики спорту як прикладної дисципліни і 
«н  ї-тення засадничих напрямків наповнення його змісту.

Поняття професійної етики. Починаючи з 60-х років минулого століття значна частина 
-- V :зи \ починань в колі етиків, однаково пізнавальних, як і дидактичних, концентрується на
* - -не: них, практичних проблемах, тобто має „прикладний” характер. У такий спосіб відроджується

- ••дня традиція, коли філософи Греції чи Риму розмірковували над конкретними питаннями про 
ї ї  маємо чинити. Прикладна етика була важливою складовою етичних роздумів мисленників 

І гседньовіччя і Нового часу, мисленників утилітаристів: Бентама і Міля тощо. Але в першій 
- з; ні XX ст. дорога цієї традиції була відкинута. На прикладну етику дивилися з погордою. 
"Тг'--чиною цього було доміну вання логічного позитивізму, котрий вбачав у етичних судженнях лише
• • .•'іння почуттів, а перед моральною філософією ставив єдине метаетичне завдання аналізу 
:-нчень етичних понять. Таке ставлення до прикладних проблем етики мусило відійти під тиском 
:-ід. обставин 60-х років: расової нерівності, війни у В’єтнамі, громадянської непокори ( поява 
»■ зліжних рухів хіппі тощо), феміністичних рухів, охорони середовища і т.п. В етичних

„ лженнях були підняті проблеми расової рівності, засадничі підстави воєн, статева рівність,
* ральний статус тварин тощо. З’явилися такі дисципліни, як медична етика, ситуаційна етика, 
семшістична етика, етика бізнесу і т.д.

Найрозвинутішими серед них є медична і біоетика, які стали незалежними дисциплінами зі 
-„ -. ними спеціалістами, центрами і журналами.

Етика спорту. Сьогодні багато хто сумнівається у вартості прикладної етики, або й 
алеречує значимість етики взагалі, стверджуючи, що розум надто мало може сказати в етичних 
: згавах. Але такі застереження випливають значною мірою із незнання. Кожен, хто хоч трохи 
яайомий з літературою з прикладної етики, мусить визнати, що хоча б деякі роботи є добрим 

прикладом застосування розуму до практичних питань. А поскільки від більшості з таких питань не 
ї лається втекти, то все ж, мабуть, краще їх осмислити наскільки це можливо сьогодні, ніж взагалі їх 
ае осмислювати.

Загальновідомо що спорт є сферою багатогранних міжлюдських контактів, пов’язаних з 
формуванням соціальних відносин і, як такий, породжує безліч актуальних етичних проблем. Досить 
-азвати такі проблеми, як застосування допінгу, прояви агресії і насильства, створення нерівних 
можливостей, експлуатація, словесна і фізична зневага, нечесне суддівство, надзвичайна
• мерціалізація і корупція, які переростають в моральну і аксіологічну корупцію і т.п. Кожна із 
названих проблем вимагає свого вивчення, пошуку шляхів її розв’язання, а отже формування 
прикладної'” етики -  етики спорту.
' Під етикою спорту будемо розуміти одну із сфер прикладної етики, яка, займається 
чоральтт узасадненням спортивного руху в національному і мімснародному масштабах, 
ставлячи в межах кожного з них питання про обґрунтованість, основу існуючих структур і 
практик спорту. Таке означення етики спорту випливає із загальнішого означення професійної 
етики, яке знаходимо в „Лексиконі класичної філософії”: „Моральна доктрина, яка систематизує 
моральні норми і оцінки, пов’язані з виконанням якоїсь професії, або формулює норми і оцінки, 
постульовані для прийняття тими, хто зайнятий у даній професійній діяльності, називається 
професійною етикою”[2].

Мораль у спорті не є простою сукупністю норм, що виникають з моралі, яка домінує в тому 
чи іншому' суспільстві. Деякі моральні норми, які домінують в суспільстві, підлягають модифікації як 
з огляду на особливу суспільну роль, яку мають відігравати учасники спортивного руху, так і з 
огляду на зміщення в ієрархії вартостей. Осмислюючи конкретні моральні проблеми, що виникають в 
спорті, етика спорту не лише фіксує їх і усвідомлює можливе розв’язання на базі існуючих
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моральних теорій, а й розвиває самі ці моральні теорії; усуває існуючі в них неясності. Ось чому 
малопродуктивними виявлялися ті концепції спортивної етики, які прагнули розв’язувати моральні 
проблеми спорту, безпосередньо співвідносячи їх з домінуючими у суспільстві моральними нормами 
шляхом накладання останніх на сферу спорту'. При такому підході ігнорувалося чи не головне: 
специфіка, особливий прояв моралі в спорті. Можливо, саме тому малоефективним виявилося 
моральне виховання, яке розглядалося як прилучення молоді до існуючої в суспільстві моралі, 
оминаючи її конкретні прояви у спорті. Адже в такому випадку ігнорується те, що сфера спорту -  це 
особлива інституція, тобто „стійка сукупність ідей для здійснення мети, що визнана важливою в 
суспільстві” [3 ]. Учасники цієї інституції колективно займаються вдосконаленням фізичного і 
розумового стану, зростанням спортивних результатів і керуються у своїй діяльності системою норм і 
цінностей, які одночасно забезпечують вартість їх спортивного внеску і підкреслюють їх мотивацію.

У ширшій перспективі можна розглядати спорт (принаймні спорт вищих досягнень, чи 
великий спорт) в якості професії- кар’єри, яка Грунтується на оволодінні спеціальною галуззю 
діяльності. Головний атрибут будь-якої професії полягає в тому, що її члени несуть відповідальність 
за цю спеціалізовану галузь -  за її збереження, передачу, розширення та зростання. Морально-етичні 
проблеми спорту виникають і існують в середині цієї інституції у відносинах між спортсменами, між 
спортсменами й тренерами, масажистами, спортивними лікарями, обслуговуючим персоналом, 
керівництвом спортивними організаціями, арбітрами і, навіть, глядачами. Етика спорту саме й 
покликана виявляти існуючі моральні проблеми та шукати шляхи їх розв’язання. І що важливо, так 
це те, що етика спорту розв’язує не лише випадки неморальної поведінки, а й розглядає позитивні 
проблеми, скажімо проблеми чеснот у спорті як стосовно осіб, так і надособових утворень. 
Аналізуючи усю сукупність моральних проблем, як позитивних, так і негативних, етика спорту 
виконує одночасно дидактичну функцію, є основою морального виховання у спорті.

Таким чином, матеріальним предметом етики спорту ( тим, що вона вивчає) є
1) діяння зайнятих у спорті людей, а саме: їх рішення, які вони змушені приймати, 

вчинки, які вони здійснюють, та їх поведінка;
2) постава людини, з якої відповідні вчинки випливають і яку ці ж вчинки і закріплюють;
3) зрештою, людська особа як моральний діяч, винуватець вчинку чи суб’єкт постави.
Тому моральну кваліфікацію (моральний обов’язок, добро чи зло, слушність чи не слушність)

можна однаково і одночасно відносити як до діянь (наприклад, агресивна поведінка), до 
постави(агресивне налаштування до інших), так і до їх суб’єкта, людської особи (агресор).

Формальним предметом етики спорту ( тобто, з якої точки зору вона пізнає те, що пізнає) є 
діяння зайнятих у спорті людей, їх постава, а також людська особа як суб’єкт діяння чи постави 
стосовно до моральних норм. У світлі цього відповідне людське діяння перед його здійсненням 
постане як морально обов’язкове: дозволене чи заборонене. Якщо ж відповідне діяння актом вільного 
вибору буде здійснене, тоді в світлі тієї ж моральної норми воно постане як морально вартісне чи 
аморальне, або ж морально нейтральне. Це ж стосується відповідно постави чи людини як винуватця 
діяння чи суб’єкта постави. Тоді в засаді є справою не важливою, чи етика концентрується на діянні, 
які повинні бути здійснені в світлі моральної норми, чи на вартостях діяння [4].

В етиці спорту' можна вирізнити кілька засадничих напрямів пошуку. Перший і 
найактуальніший напрямок складають розважання над певними зразковими ситуаціями, які 
дозволяють унаочнити моральні проблеми, які з’являються в сфері спорту. Це дозволяє відчути 
необхідність етичного підходу до питань спорту. При цьому як зразкові розглядаються не лише 
негативні моральні вчинки, а й позитивні, що можуть бути зразком для наслідування.

Від таких зразкових прикладів легше перейти до аналізу живого спортивного процесу і до 
розкриття того, в який спосіб можна і належить піднімати питання відповідальності усіх, хто приймає 
участь у житті спорту, відповідальності одне до одного і до суспільства в цілому, безпеки 
спортсменів, їх прав, безпечних для здоров’я умов і т.д.

Третій напрямок складають розважання над такими структурними засадами в організації 
спортивного життя, які б сприяли моральній поставі учасників спортивного руху і його керівництва і 
знеохочували б прояви неморальної поведінки.

Четвертий напрямок досліджень в етиці спорту має бути метаетичним, тобто таким, де 
розглядалися б питання про те, в якім сенсі і якою мірою моральне оцінювання можна поширювати з 
індивідів на такі цілісності, як команда, спортивний клуб, їх структуру і систему спорту взагалі. Мова 
йде про те, чи можна, не впадаючи в заблуд, безсумнівно мовити засадничо про моральний обов’язок 
і відповідальність спортивної інституції, чи такі терміни як „сумління”, „моральна здатність”,
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-єсть", „ганьба” і т.п. означають щось інше, коли застосовуємо їх до окремих 
_іЖ - _ ; « 5Ілносимо їх до надособових утворень.

-жгед.—- - г->гй напрямок пов’язаний із дослідженням сфери міжнародних спортивних 
ЯҐЯВВ. " ■ І - - ядк-ть проблеми морального і культурного релятивізму, які особливо палючими 

ш-  ~ ^ ї  - ; - _ . . маємо справу з апартеїдом, з урядами, подібними до уряду талабів, тоді, коли 
т — ■ ся - -у т ими від європейських нормами моралі. У такий спосіб розважання в межах 

.дснлають до загальнішої проблеми: якою мірою етика і взагалі світогляд Європи 
-і > гііверсашзму. Якою мірою Європа засвоїла урок, найчіткіше висловлений Ортегою- 

л : китайці теж люди”, а отже їх світогляд і норми моралі, попри іншість, не означають

Лтсмоеок, Слід зазначити, що вже навіть звичайний перелік проблем етики спорту свідчить 
щт - іл: д: них може виникати не лише чисто академічний, а й прикладний, практичний інтерес.

т - гсганізації, клуби і т.п. мали б зацікавитися розробкою моральних кодексів поведінки 
■ в  --их. мали би прагнути до заохочення осіб, які постійно займаються етичними

до створення інституцій прихильників моральних прав, що сприяло б моральному 
■шве.-- а працівників.

д -зль. на сьогодні не існує жодного вітчизняного монографічного дослідження комплексу 
■ и н ь і е-хки спорту .

“ гоеважна ж більшість статей, де аналізуються окремі питання етики спорту є застарілою і 
■ПНіЖ ДЮ ГПШ О і світоглядно.

: оновані вам роздуми є спробою якось цьому зарадити і можуть свідчити лише про

ЛІТЕРАТУРА
З.В.Джунь, А.І.Коваленко. Етос спорту у контексті етосу тоталітаризму і

j f -  -»п і -  : Здоровий спосіб життя: Збірник матеріалів III міжрегіональної (І міської) науково- 
п к о н ф е р е н ц і ї ( 1 8 - 1 9  вересня 2003 р. м.Славута) Львів-2004.-С.24-29.

2 Leksvkon filozofîi klasycznej.Люблін, 1997.- Є.- 174.
3 Джонсон А. Тлумачний словник з соціології.Львів,2003. -  Є.- 117.
-  Тут використано матеріал роботи Т.Стичня „Вступ до етики’У/Styczen T. SDS. 

• тг - дігепіе do etyki. Люблін, 1995.- Є.- 296-297.

О.Б. ДУЛІБА, А.В. МАГЛЬОВАНИЙ, 
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хН \ЛІЗ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТОК З 
РІЗНИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОЇ ЩДГОТОВЛЕШЮСТІ

В статті розглядається проблема різної та хвилинної динаміки показників розумової 
г.п - нездатності в залежності від рівня фізичної підготовленості студенток,

В статье расматривается проблема годовой и минутной динамики показателей 
четвенной работоспособности в зависимости от уровня физической подготовленности 

студенток.

In article considers a problem of different and minute dynamics o f indexes of mental capacity in 
dependence on level o f physical students preparedness.

Проблема управління функціональним станом систем організму засобами фізичної культури і 
: порту з метою підвищення та оптимізації фізичної й розумової працездатності базується на сучасних 
знаннях фізіологічних механізмів взаємодії різноманітних компонентів [4-8]. Для студентів чоловічої 
статі доведено, що систематичні заняття фізичною культурою і спортом протягом навчання 
підвищують фізичну працездатність і стійкість організму до факторів, знижуючих розумову 
працездатність; підвищують нервово-психічну' стійкість до емоційних стресів під час екзаменаційної 
сесії; є важливим засобом збереження здоров’я; підтримуючи розумову працездатність на 
оптимальному рівні, сприяють підвищенню успішності студентів та учнів [1- 3, 7, 8]. Разом з тим, 
проблема пошуку фізіологічних механізмів керування розумовою працездатністю студенток з 
допомогою конкретної форми рухової активності ще не тільки не вивчена, але й не сформульована,
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