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Вступ. 
Аналіз літературних наукових джерел свідчить, що питання досліджень можливостей людини в спорті як 

одній із «граничних» людських практик, на жаль, не стали повною мірою комплексними [1–17]. Так, окремі 
дослідники розробляють дану проблематику з «абстрактної» точки зору «класичних суспільних наук» (філософії, 
соціології, культурології, психології, етики й т. д.) [1–6, 8, 10–16]. Інші – з «конкретної» точки зору спортивних 
дисциплін [7, 9, 15, 17]. На нашу думку, подібні дослідження потребують «міждисциплінарного» підходу із 
залученням теоретичних надбань не тільки класичних суспільних наук, а і конкретних видів спорту і спортивних 
дисциплін. Тільки тоді отримані результати можуть бути використані як база для подальших досліджень 
можливостей людини не тільки в спорті, а і в інших «граничних» людських практиках і т. ін. 

Робота виконана за планом НДР Харківської державної академії фізичної культури. 
Формулювання цілей роботи.  
Ціль даної роботи – дослідження можливостей людини в спорті як одній із «граничних» людських практик. 
Задача дослідження – провести аналіз видів спорту з точки зору рівня їх фізичного і емоційного 

навантаження; ризику; прикладного характеру; корисності в житті людини. 
Предмет дослідження. Предметом дослідження є спортивні ігри і єдиноборства як моделі діяльності людини 

в екстремальних ситуаціях. 
Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є прикладні та компенсаторні функції спортивних єдиноборств. 
Методи і організація дослідження. Дослідження проводилося в період з червня 2005 р. по вересень 2008 р. 

Були проаналізовані відповідні наукові публікації. 
Були опитані близько 50 висококваліфікованих спортсменів з різних видів спорту (в галузях спортивних 

єдиноборств і спортивних ігор). Вік респондентів – від 17 до 35 років. 
«Базові» питання анкети: 

1. Чи стикалися Ви в своїй спортивній діяльності з такими негативними явищами, як підкуп суддів і 
супротивників, іншими подібними явищами? («Так» – 100%). 
2. Чи важливі, з Вашої точки зору, дослідження можливостей людини в спорті як одній із «граничних» людських 
практик? («Так» – 100%). 
3. Чи виконують спортивні єдиноборства прикладні та компенсаторні функції? («Так» – 80%).  
4. Чи є важливим дослідження питання про прояв агресії у спортсменів в різних видах спорту? («Так» – 80%). 
5. Чи є агресивність важливою якістю для досягнення успіху в спорті? («Так» – 80%). 
6. Чи сприяють систематичні заняття спортом зменшенню агресивних тенденцій? («Так» – 60%). 
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7. Чи потребує дослідження всіх вищезазначених проблем комплексного підходу із залученням теоретичних 
надбань не тільки класичних суспільних наук, а і конкретних видів спорту і спортивних дисциплін? («Так» – 88%). 

Спеціально підкреслимо, що скрупульозний ретельний аналіз результатів даного анкетування – це тема 
окремого дослідження. 

Результати дослідження.  
Як відомо, у людині від природи закладений величезний фізичний і інтелектуальний потенціал, що дозволяє 

йому боротися за виживання в нерівній безперервній сутичці (а фактично – справжній війні) з природою й з 
іншими людьми. Більшість воєн з людьми велась у формі рукопашних битв. 

На нашу думку, саме тому, що війна є об'єктивним феноменом людського існування, люди так і не змогли 
придумати дієву «протиотруту» від війни. 

Складається парадоксальна ситуація. Якщо на зорі цивілізації людина боролася за виживання з природою в 
нерівній сутичці, то в наш час, у сучасній цивілізації, у абсолютної більшості людей фізичний і інтелектуальний 
потенціал майже не затребуваний (2–5 %), хоча потреба у виході агресивного потенціалу, у великих фізичних 
навантаженнях (в поєднанні з емоціональним напруженням) залишилася у багатьох. Крім того, культура більшості 
народів створює соціальні потреби в такій діяльності, стимулює її, оскільки має (як домінуючі цінності) такі 
людські якості, як сміливість і мужність, проявити які більшості не вдається упродовж всього життя. 

Виходом із цього протиріччя є такі види спорту, що моделюють діяльність в екстремальних ситуаціях, чи 
максимально наближають до неї (наприклад: альпінізм, скелелазення, спортивний туризм, гірськолижний спорт і 
т.д.). 

Гра іманентно властива людині, вона використовувалася як метафора людського існування, актуалізувалася у 
всі епохи, починаючи з античності аж до XX століття. 

Ще Платон говорив: «кожен чоловік і кожна жінка хай проводять своє життя, граючи в прекрасні ігри», а провідний 
дослідник гри в 20 ст. голландський філософ і культуролог Йохан Хейзінга написав: «Гру не можна заперечувати. 
Можна заперечувати майже всі абстрактні поняття: право, красу, істину, добро, дух, Бога. Можна заперечувати 
серйозність. Гру – не можна» [16]. 

Сучасний інтерес до проблеми гри обумовлений характерним для наукової думки ХХ–ХХI століть 
прагненням виявити глибинні підстави людського існування, пов'язані з властивим лише людині способом 
переживання реальності. 

Проблема гри виникла як додаток проблеми вільного часу і дозвілля людей через багато тенденцій 
релігійного, соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. Стародавні греки вважали, що боги 
протегують іграм, що античні ігри божественні і можуть служити ідеалом будь-якого подальшого дозвілля людини. 
Наприклад, у Стародавньому Китаї святкові ігри відкривав особисто імператор і сам в них брав участь. 

Античний ідеал – досконалість, єдність фізичної сили, духовної краси і творчих досягнень. Яскравим зразком 
організованого дозвілля слід вважати народжені в Стародавній Греції Олімпійські ігри, на період яких, як відомо, 
припинялися всі війни, встановлювалося перемир'я, в'язнів відпускали на поруки, ніхто не міг бути арештований, 
всі мали право на участь у великому святкуванні спорту, мистецтв і ремесел, на участь в самих різних ігрових 
змаганнях [17]. 

Дуже цікаво, що висновок про спортивні ігри як моделі поведінки людей в екстремальних ситуаціях 
повністю вписується в парадигму війни як об'єктивного феномена людського існування, де присутні елементи гри. 
Й. Хейзінга розглядав війну як деяке озброєне змагання, гру агонального типу із певним уклоном у бік 
малоестетичних моментів (насильство; взяття заручників; мародерство і т. д.), що виходять за рамки правил гри. 
Таким чином, відносно війни Й. Хейзінга вказував на той момент, з приводу якого він висловлював побоювання в 
книзі «Homo Ludens»: проникнення ігрової реальності в побутову, що призводить до їх взаємного руйнування [16]. 
Іншими словами, в культурних традиціях людства кордони між війною і грою виявляються проникними, якщо 
взагалі існують. Адже навіть схема шикування війська на полі битви нагадує сучасне розташування команд на полі 
в ігрових видах спорту [3, 13]. 

Ідея змагання як найважливішого елементу суспільного і культурного життя відвіку невід’ємна від уявлення 
про культуру Еллади. Надзвичайне значення агонального чинника в суспільному і культурному житті Античної 
Греції привертає особливу увагу вчених. Поняття «агональное» сходить до старогрецького слова «αγων», що 
спочатку означав «збори», «місце зборів», і пізніше набуло значення «змагання». 

До старогрецького слова «αγων» сходить і поняття «αγωνιστικη » (агоністика), «мистецтво» змагання або 
боротьби. У цьому значенні поняття «агоністика» близьке до поняття «спорт». Сакральне змагання еллінів, що 
позначається словом «агон», неможливо відокремити від взаємозв'язку «гра-свято-сакральне дійство». Агон займав 
в еллінській культурі і повсякденному житті кожного елліна надзвичайно важливе місце [10–12, 14, 15]. 

У античній Греції «agonia» означала поняття боротьби, змагальності. Еллінам завжди було властиво 
нестримне прагнення взяти верх над будь-яким супротивником – будь то людина, або незвіданий морський простір, 
або міфічне чудовисько. Особливо це виявляється в атлетиці і суспільно-політичному житті. Звідси «agon», що 
означає «самовіддане змагання», що сприймалося еллінами як результат зусиль на межі життєвих сил. 



 
На жаль, з V в. до н. е. спортивно значимі змагання швидко розгубили агоністичний дух – відбулася 

фактична «комерціалізація» спорту, з'явилися професійні атлети. У атлетику проникли такі негативні явища, як 
підкуп суддів і супротивників, та інші подібні прояви, і з цього часу і агон, і агоністика все більшою мірою стали 
синонімами тільки силової боротьби і спрямованості до вершин атлетичних успіхів, хоча, звичайно, були 
виключення (на жаль, цих «виключень» з кожним роком стає все менше і менше). 

Як відомо, люди розрізняються не тільки природним потенціалом, але також і вольовими якостями 
характеру. І якщо перший просто «вимагає» виходу, то вольові якості характеру напряму диктують форми такого 
виходу [1, 2, 4]. 

У цьому сенсі, спортивні єдиноборства виконують як компенсаторну, так і прикладну функцію. Вони 
являються ігровою моделлю реальних боїв «не на життя, а на смерть». Вони дозволяють дати вихід агресії, що 
накопичується в людині, в регульованій формі, що зменшують ризик смерті і травми. Оскільки і в 
найрозвиненішому сучасному суспільстві не зрідка правота доводиться за допомогою кулаків, то ці види спорту 
мають велике прикладне значення, що мотивує неабияку частку людей йти в ринг або на татамі, де їх битимуть за 
правилами кілька разів в тиждень, для того, щоб підготувати себе до можливої реальної бійки. Спектр спортивних 
єдиноборств дуже широкий: одні з них гранично наближені до реального бою (наприклад: бої «без правил»; 
класичний бокс; фул-контакт і лоу-кик в кікбоксінгу; «контактне» карате і т. д.); інші обставлені масою обмежень 
(наприклад: семі-контакт в кікбоксінгу; ката в «класичному» карате; спецтехніка і «розбивання дощечок» в 
тхеквондо; фехтування і т. д.). До речі, приклад із розбиванням дощечок в тхеквондо являється дуже наглядною 
ілюстрацією в даному плані: з одного боку, удари по дощечці завдаються точні, сильні; з іншого боку – «дошка 
здачі не дасть». Тим не менше, це називається єдиноборством. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що види спорту, які пропонують величезні фізичні і емоційні 
навантаження, ризик в явному вигляді і мають безпосередньо прикладний характер (класичний бокс, кікбоксінг, 
контактне карате і т. д.) розвивають фізичні та вольові якості, корисні в житті людини. 

Багато видів спорту пропонують величезні емоціональні і фізичні навантаження, ризик, але в чисто ігровому 
виді, позбавленому безпосереднього прикладного характеру (спортивна гімнастика, акробатика, американський 
футбол і т. д.); між тим, це не виключає певний розвиток фізичних і вольових якостей, корисних в житті людини. 

Наступний рівень видів спорту забезпечує компенсацію в максимально безпечних формах. Вони дають 
максимальне фізичне і дуже дозоване емоціональне навантаження, виключаючи емоції, пов'язані з ризиком 
(наприклад: теніс; бадмінтон; баскетбол; волейбол і т. д.). Ці види спорту користуються найбільшою популярністю 
«у населення» [9].«На периферії» спорту перебуває фізична культура. Із спортом її зближує здатність виконувати 
компенсаторну і розвиваючу тіло функції. Як і спорт, вона носить штучно сконструйований характер, обмежена в 
часі і в просторі. Головна відмінність фізичної культури – це відсутність змагальності. Фактично, йде битва «двох 
Я» однієї людини: одне «Я» – це активна людина, прагнуча до самовдосконалення, працелюбний і організований; 
інше же «Я» – це ледачий, слабохарактерний тип, стурбований перш за все пошуком приводів не займатися 
вправами. Результат у фізичної культурі – це перемога «над собою». 

З нашої точки зору, дуже важливим є дослідження питання про прояв агресії у спортсменів в різних видах 
спорту, оскільки спорт вважається зручною моделлю для вивчення даного явища. Ми вже говорили вище про 
мотивацію багатьох людей, що займаються спортивними єдиноборствами, йдуть в спортивний зал і виходять в ринг 
або на татамі. Природно, що вони, перш за все, йдуть сюди не для того, щоб їх самих били, а для того, щоб «не 
отримувати, а самим бити». Іншими словами, коли люди йдуть в спортзал для занять спортивними єдиноборствами, 
вони це роблять для того, щоб дати вихід своєї агресії. Фактично, це одна з найважливіших функцій спортивних 
єдиноборств – компенсаторна функція. 

Проблема агресії в спорті має і практичне значення. Так, багато тренерів і спортсменів вважають 
агресивність важливою якістю для досягнення успіху в спорті, тоді як більшість теоретиків частіше розглядають 
негативні аспекти її прояву. Основне питання зводиться, по суті, до одного – чи сприяють систематичні заняття 
спортом зменшенню агресивних тенденцій, або, навпаки, їх підвищенню. Підкреслимо, що це тема окремого 
дослідження. У ньому хотілося б розглянути такі питання: чи є підстава говорити про більшу агресивність 
чоловіків, в порівнянні з жінками в найзагальнішому плані?; те ж питання – тільки відносно спортсменів і людей, 
що не займаються спортом; те ж питання – тільки відносно кожної конкретної області єдиноборств і т. д. Окремий 
самостійний інтерес представляє питання про зв'язок агресії в спорті і рівня спортивних досягнень [5, 6, 8] (табл.). 

Таблиця 
Спорт, фізична культура та компенсаторні форми «виходу» агресії, що накопичується в людині 
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Таким чином, можна зробити висновок, що більшість видів спортивних ігор орієнтована на виконання 

компенсаторної функції в спеціалізованому вигляді. Так, одні ігри розвивають силу м'язів, інші – швидкість, треті – 
спрямовані на емоції. Особливу групу ігор представляють інтелектуальні ігри. Як і більшість інших ігор, вони 
виконують емоційно-компенсаторну функцію, але емоції приводяться в дію через боротьбу не м'язів, а розуму 
(наприклад: шахи, бридж і т. д.). Підкреслимо, що ми спеціально не відзначили їх в наший класифікації, бо це – 
тема самостійного вивчення. 

На закінчення нашої роботи, підкреслимо, що ми нікуди не зможемо дітись, з одного боку – від реалій 
сучасного вітчизняного суспільства, з іншого боку – від реалій сучасного навколишнього світу. Ми повинні 
постійно пам'ятати про те, що спорт – це той же «зріз» частини суспільства, який показує всі достоїнства і недоліки 
суспільства в цілому. 

Мається на увазі, що дослідження всіх вищезазначених проблем потребує комплексного підходу (чи т. зв. 
«міждисциплінарного» підходу із залученням теоретичних надбань не тільки класичних суспільних наук 
(філософії, соціології, культурології, психології, етики і т. д.), а і конкретних видів спорту і спортивних дисциплін. 
Наприклад, отримані результати досліджень можуть бути використані як база для подальших досліджень 
можливостей людини в «граничних» людських практиках. 

Висновки. 
1. Оскільки в абсолютної більшості людей фізичний і інтелектуальний потенціал майже не затребуваний (2–5 

%), а потреба у виході агресивного потенціалу, у великих фізичних навантаженнях (в поєднанні з емоціональним 
напруженням) залишилася у багатьох, виходом із цього протиріччя є спортивні ігри, що моделюють діяльність в 
екстремальних ситуаціях, чи максимально наближають до неї. 

2. Сучасний інтерес до проблеми спортивних ігор обумовлений характерним для наукової думки ХХ–ХХI 
століть прагненням виявити глибинні підстави людського існування, пов'язані з властивим лише людині способом 
переживання реальності. 

3. Висновок про спортивні ігри як моделі поведінки людей в екстремальних ситуаціях повністю вписується в 
парадигму війни як об'єктивного феномена людського існування, де присутні елементи гри. 

4. З V в. до н. е. спортивно значимі змагання швидко розгубили агоністичний дух – відбулася комерціалізація 
спорту, з'явилися професійні атлети. У атлетику проникли такі негативні явища, як підкуп суддів і супротивників, 
та інші подібні прояви, і з цього часу і агон, і агоністика все більшою мірою стали синонімами тільки силової 
боротьби і спрямованості до вершин атлетичних успіхів. 

5. Спортивні єдиноборства завжди виконували і продовжують виконувати як компенсаторну, так і прикладну 
функцію в житті людини. Вони являються ігровою моделлю реальних боїв «не на життя, а на смерть». Вони 
дозволяють дати вихід агресії, що накопичується в людині, в регульованій формі, що зменшують ризик смерті і 
травми. Фактично, це одна з найважливіших функцій спортивних єдиноборств – компенсаторна функція. Проблема 
агресії в спорті має і практичне значення. Основне питання зводиться, по суті, до одного – чи сприяють 
систематичні заняття спортом зменшенню агресивних тенденцій, або, навпаки, їх підвищенню. 

6. Дослідження всіх вищезазначених проблем потребує комплексного підходу («міждисциплінарного» 
підходу) із залученням теоретичних надбань не тільки класичних суспільних наук, а і конкретних видів спорту і 
спортивних дисциплін. 

Перспективи подальших досліджень. 
1. Дуже важливим є подальше дослідження питання про прояв агресії у спортсменів в різних видах спорту. 

Фактично, це одна з найважливіших функцій спортивних єдиноборств – компенсаторна функція. 
2. Проблема агресії в спорті має і практичне значення. Основне питання – чи сприяють систематичні заняття 

спортом зменшенню агресивних тенденцій, або, навпаки, їх підвищенню. В подальшому дослідженні хотілося б 
розглянути такі питання: чи є підстава говорити про більшу агресивність чоловіків, в порівнянні з жінками в 
найзагальнішому плані?; те ж питання – тільки відносно спортсменів і людей, що не займаються спортом; те ж 



 
питання – тільки відносно кожної конкретної області єдиноборств і т. д. Окремий самостійний інтерес представляє 
питання про зв'язок агресії в спорті і рівня спортивних досягнень. 

3. Отримані результати досліджень можуть бути використані як база для подальших досліджень 
можливостей людини в «граничних» людських практиках. 
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