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спортіжнмх змагань серед учнів загальноосвітніх шкіл. Для найменших
школярів, дітей піком 6-10 років, це видання під назвою "Ігри галиць
ких м ал ят” . В програму змагань входять різноманітні ігри, забави, ф і
зичні вправи.
В українського народу с багато національних свят, розваг та ігор.
Вони порівняно об’єктивно відбивають історичний шлях, пройдений на
родом, дають багатющий матеріал для формування особистості сучасно
го школяра, виховання в нього таких почуттів, як любов до батьків,
повага до старших, працелюбність. Саме таку мету ставили автори
програми спортивних змагань.

Дмитро Діновським, Мирослав Д утчак (м. Рівне)
П ЕРСП ЕК ТИ ВН І НАПРЯМ КИ ГУМ АНІЗАЦІЇ
СУЧАСНОГО СПОРТИВНОГО Р У Х У УКРАЇНИ
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Сучасний спортивний рух україни зазнас нових якісних змін в ре
зультаті прийняття Декларації про державний суверенітет та створення
Національного олімпійського комітету республіки. Спостерігаються
прагнення до забезпечення автономного виходу українського спорту на
міжнародну арену, до створення умов, які б дозволили спортсменам У к 
раїни виступати на Олімпійських іграх в складі команди своєї республі
ки. Вказані процеси актуалізую ть проблему дослідження прогресивних
шляхів підвищення ефективності змагальної,оздоровчо-рекреаційної,
інформаційної та гуманістичної функцій спорту на Україні.
Спорт через призму гуманізації розглядається як засіб розвитку дій
сно людських відносин між людьми. Особливу гуманістичну спрямова
ність спорту придає його з в ’язок з політикою. Справедливість формули
“ Спорт поза політикою не існує" підтверджується практикою сучасного
спортивного руху.
Аналіз результатів попередніх власних наукових робіт, проведених
в рамках соціологічних міжнародних досліджень, доступних літератур
них джерел та узагальнення досвіду роботи провідних тренерів та спор
тсменів дають підстави для виділення таких, на наш погляд,
перспективних напрямків гуманізації спортивного руху на Україні:
1. Створення умов для істинно масового розвитку спорту серед ш и
роких верств населення, рівних можливостей для всіх членів суспіль
ства, а не тільки для елітарної групи спортсменів.
2. Ф орм ування системи сучасних знань про моральні, естетичні, ко
мунікаційні, енрістичні та інші гуманістичні аспекти і ф ункц ії спорту,
його роль в забезпеченні всебічного та гармонійного розвитку людини.
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3. Підвищення держанного і національного престижу України на
міжнародному рінні не тільки за рахунок ннсокпх спортивних досяг
нень. але і за рахунок досягнень у справі оздоровлення народу.
4. Формування в українців мотиваційної системи (інтересів, проб
лем, орієнтацій тощо, пов'язаної з гуманістичними цінностями спорту
та відповідальних почуттів і емоційних реакцій).
5. Виховання українського патріотизму і на цій базі інтернаціоналіз
му, прагнення до боротьби за мир. прогрес та дружбу між народами.
6. Форм ування прагнення до краси тіла і рухів, естетичних смаків в
системі спорту та відображення його засобами мистецтва.
7. Виховання негативного ставлення до навмисної грубості, жорсто
кості спортсменів і вандалізму болільників та вміння естетичного спіл
кування між тренерами, суддями і спортсменами.
8. Створення в системі спорту умов для забезпечення бережливого
га по ва ж но го ста вл е і1 и я до при род и.
По кожному з вказаних напрямків доцільні спеціальні дослідження,
в результаті яких будуть отримані нові наукові дані, котрі нададуть
можливість для розроблення адекватних ефективних практичних реко
мендацій. ^

Богдан Шиям (м. Тернопіль)
РОЛЬ Ш КОЛИ _
У ВІД РО Д Ж ЕН ІЇ І УКРАЇНСЬКОГО С П О Р ТУ
Проблему відродження спорту на Україні, на нашу д ум ку, слід роз
глядати на двох рівнях. З одного боку, як проблему: ‘‘...на аренах світу
здобувати перемоги на честь Б а т ьк ів щ и н и "!, з другого боку розвиток
елементів спорту в школі, як початковій ланці національного відрод
ж ення, на якій складається фундамент майбутнього.
Спорт, як відомо, на названих (так і інших) рівнях крис в собі коло
сальні можливості позитивного впливу на здоров’я, ф ізичну доскона
лість, волю, але і духовну сферу людини. Але цей гуманістичний
потенціал не реалізується автоматично. Якщ о для його використання не
проводиться систематична робота, то одержують негативні результати.
Переважно саме така ситуація характерна для сучасного українського
спорту. Гонитва за високими результатами, які всіляко стим улю ю ться,
приводить до прагнення досягнення перемоги будь якою ціною. У спор
тсменів і болільників розвивається егоїзм, агресивність, ненависть до су
перників. Найприкрішим є те, що подібний стан характерний і для
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