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Виникнення спорту як специфічної сфери суспільної діяльності, відокремленої від добу-вання матеріальних благ, необхідних для існу-вання, відбулося досить рано на давніх етапах розвитку людства. На сьогоднішній день спорт постає як потужний соціальний інститут.  Актуальність нашого дослідження полягає у відповіді на питання: яким чином саме соціальні чинники стали провідними умовами розвитку спорту як соціального інституту, який зараз має: чітко структуровану ієрархічну систему управ-ління спортом; залучення до зайняття спортом як професійною діяльністю значної кількості людей (тренерів і спортсменів); постійний кон-тингент уболівальників; перевагу комерційних засад фінансування спортивної діяльності та змагань. Дослідженням проблематики розвитку істо-ричних форм спорту займалися, як радянські: М.Візітей, В.Видрін, М.Пономарев, так західно-європейські вчені: Л.Кун, Г.Ленк, Г.Люшен. Од-нак, більшість досліджень до 90-х років прово-дилися у рамках теорії фізичної культури та спо-рту. Соціологи меншою мірою цікавилися питан-ням взаємозв’язку розвитку історичних форм спортивної діяльності та соціальних змін у суспі-льстві.  Зміна суспільної організації життя спричини-ла розвиток форм організації соціальних інсти-тутів у перехідному суспільстві 90-х років, що, у свою чергу, актуалізувало інтерес до становлен-

ня нових інституційних форм спортивної актив-ності. Це знайшло своє відображення у працях: Л.Вострокнутова, Є.Головахи, Н.Паніної, Л.Лу-бишевої, М.Саппи.  Мета нашої статті – розглянути історичні ета-пи інституціалізації спорту як суспільного явища. Людина протягом багатьох тисячоліть прой-шла довгий шлях від інстинктивно атакуючих й оборонних рухів до скоординованих акцій, до набуття досвіду найбільш ефективного володін-ня зброєю. Вона виявила, що одні дії ведуть до успішних результатів, інші – до невдач. «Ово-лодіння життєво необхідними навичками руху відбувалося, очевидно, шляхом спостереження і копіювання «[4, с. 209].  Біг та стрибки, без яких неможливе полюван-ня чи втеча від супротивника відбувалися у рам-ках міфологічних дій [2].  Магію давніх віків ще не можна вважати релі-гією у сучасному розумінні цього слова. Всі озна-ки вказують на те, що вона «виконувала виклю-чно економічну, самозахисну, а також функцію суспільного регулятора, тобто у широкому сенсі символізувала собою пізнання окремих явищ природи, компенсувала залежність людини від природи». Зміст тут полягає у тому, що «якщо людина на малюнку або барельєфі, що зображує поєдинок, «перемогла» свого ворога, то, значить, воно ніби в дійсності так і сталося «[3, с. 14].  Ключовим чинником суспільної саморегулю-ючої спортивної активності давнього світу була 
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велика кількість магічно-містичних обмежень. Ці обмеження «несли в собі відбиток різних релі-гійних ідеологічних течій і одночасно виконува-ли функції виховного, оздоровчого, військово-прикладного характеру у рамках своїх зв’язків з міфологією мотивів руху – особливо в епоху ста-новлення спорту – переплітаються так тісно, що відділити їх один від одного майже не можливо «[3, с. 15].  Цю діяльність спортом назвати не можна, вона існує як невиробнича, як непрагматична, проте при цьому гарно оформлена рухова актив-ність. Це є ритуальні бої – це не спорт. Виник-нення рухової діяльності за спортивним типом, яка має лише утилітарно-практичний зміст. Зо-браження полювання чи поєдинку відрізняється від самого поєдинку [1].  Передісторичними формами спорту ми може-мо назвати ритуально-магічні дії. Аналізуючи фізичну активність того часу, різні дослідники виділяли різні форми. Найчастіше згадується гра, образ, магія та ритуал. Виникнення спорту пов’язане з первісними основами інституціалізації, тобто виділення фік-сованих способів нормування. Для виникнення спорту як соціального інституту головним є ви-никнення норм у цій сфері, а не форма організо-ваності: гра чи ритуал. Далі слід ще раз зупинитися на відмінностях фізичної культури і спорту. Оскільки визначною рисою фізичної культури є естетичний ідеал довершеності тіла, то спорт, у першу чергу, хара-ктеризує змагальність. Спорт виникає саме че-рез інституціалізацію змагальної компоненти. Ці дві форми не пересікаються. Все залежить від того, яких результатів хоче досягти людина від занять фізичною активністю. З давніх часів і до сьогодні між ними існує суттєва відмінність. Спорт існує як соціальне явище, а фізична куль-тура знаходиться на індивідуальному рівні. Ін-ституціалізація спорту і фізичної культури буду-ється на різних інституціях.  У минулому було дві спроби поєднати ці дві інституції (краса тіла та змагальність). Давньог-рецькі Олімпіади та перші Олімпійські Ігри, від-новлені П. де Кубертеном. Спочатку спорту не були притаманні професіоналізація та комерціа-лізація, натомість, провідними ідеями виступали отримання перемоги та демонстрація фізичної краси і досконалості. Так, у Стародавній Греції заняття фізичними вправами розцінювалися так само як поезія, му-зика, драматургія, ораторське мистецтво, війсь-кова справа і державна діяльність. Саме виник-

нення Олімпіади знаменує перший етап станов-лення спорту як соціального інституту. Проте вже у Римську епоху Олімпійська ідея була забу-та і провідне місце зайняла ідея видовищності змагання (гладіаторські бої тощо). Утвердження християнства з його провідною тезою про гріховність тіла призвела до фактич-ного знищення культури тіла та фізичної змага-льності у житті суспільства. Весь період Серед-ньовіччя і раннього Просвітництва характеризу-ється практично повною відсутністю спорту. Єдиною інституційною формою змагальності, яка існувала у ІХ–ХІV ст. були рицарські турніри. Спорт як масове соціальне явище не існував. Те складне, багатофакторне і багатофункціо-нальне явище, яке ми називаємо «сучасним спо-ртом», має свої витоки у XVIIІ ст., а вже знайомі нам форми були організовані наприкінці XIX ст. У цей час, по-перше, виникла об’єктивна соці-альна потреба у розвитку системи фізичного виховання, по-друге, відбулося прийняття суспі-льною свідомістю (через систему загальної осві-ти) гуманістичних ідей, поглядів та ідеалів Про-світництва, особливо ідей Руссо про природну та вільну людину. Від перших кроків розвитку сучасного спорту у ньому виникають та розмежовуються два про-тилежних напрями: так званий «спорт джентль-менів» і професійний спорт. Професійний спорт виникає на межі ХІХ–ХХ ст., що викликало появу оформленої функції ор-ганізатора спортивних змагань. Особливістю цієї інституціональної форми стає отримання прибутків. Водночас спорт отримує суспільне визнання – держава починає рекламувати за-няття спортом. Ця популяризація стосується передусім масового рівня, серед проявів можна назвати катання на ковзанах і т. д. У спорті зно-ву активізують розважальну складову, проте тепер він стає доступний масам, а не вузькому колу обраних. Така ситуація пов’язана з тим, що у структурі способу життя людей з’являється вільний час – дозвілля, і спорт стає одним із за-собів його проведення. Формою інституціаліза-ції на цьому етапі ми можемо назвати суспільне визнання спорту. Наступний етап інституціалізації спорту по-в’язаний з особою барона П. де Кубертена. Перші кроки відносно наповнення спорту новим зміс-том почалися ще наприкінці ХІХ ст. і реальне втілення вони отримали під час проведення пер-шої Олімпіади сучасності у 1896 р. Він намагався відновити ідею аматорського руху, його ідеали олімпіади поєднували у собі три компоненти: 
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фізичної і духовної досконалості, гри та змагаль-ності. Перша половина ХХ -го ст. ознаменована дво-ма процесами подальшої інституціалізації спор-ту. По-перше, це виникнення і розповсюдження масового спорту, по-друге, виникнення різнома-нітних форм державного управління розвитком фізичної культури та спорту. Початок 70-х – кінець 80-х рр. ХХ-го ст. чітко характеризується злиттям професійного й олім-пійського спорту та конкурентністю у справах управління спортом. У такій схемі існує проти-річчя між спортом як бізнесом та олімпійською перемогою як найвищим досягненням. Таким чином відбулося взаємне проникнення двох ін-ституційних форм спорту. Вони лише виникали окремо, а на сьогодні постають як єдине явище. Наприкінці 80-х рр. ХХ-го ст. відбулася значна трансформація самої ідеї Олімпійських ігор, ви-значними рисами яких стали масовість (попу-лярність) і видовищність. Ці процеси суттєво впливають на форму та час проведення змагань. На сьогодні вона досягла максимально припус-тимих розмірів стосовно кількості видів спорту і комплектів медалей. Кожен вид намагається потрапити до олімпійської програми, оскільки це дає великий поштовх до розвитку, тому у се-редині програми відбувається постійна ротація. 

Уже у середині 90-х рр. від ідей П. де Куберте-на про Олімпійські ігри, у тому театралізовано-му дійстві, яке присвячено спорту, майже нічого не лишилося. Тобто олімпійський рух переживає суттєву кризу, пов’язану з неможливістю прове-дення змагань у тій формі, у якій він існує. Мож-на прогнозувати, що найближчим часом саме олімпійський спорт зазнає найбільш значних змін.  Проведений аналіз дозволяє визначити осно-вні етапи інституціалізації спорту, які подано у табл. 1. Таким чином, ми можемо стверджувати, що у процесі історичного розвитку спорту як суспіль-ного явища відбувається його диференціація та ускладнення, у першу чергу, за параметрами сту-пеня інституціалізації. На сьогодні можна гово-рити про наявність трьох форм спорту: інститу-ційний, неінституційний і позаінституційний спорт, де визначальним є ступінь інституціаліза-ції, а не кількість учасників чи професійний рі-вень спортсменів чи рівень їхніх досягнень.  Перший – інституційний – включає у себе олімпійський (спорт вищих досягнень), профе-сійний (спорт як соціально-економічна діяль-ність) і комерційний спорт (спорт як бізнес). Ін-ституційний спорт у такому розумінні є джере-лом соціальної мобільності, національної іден-
Історичний період Інституційна форма Характеристика Первіснообщинне суспільст-во Ритуальні та воїнські змагання Міфологічно-ритуальні і героїчні дійства ІV–І ст. до н. е. Давньогрецькі Олімпійські ігри Змагальність спорту і довершеність тіла і духу (фізична культура) ІХ–ХІV ст. Турніри Змагальна форма – рицарські турніри Період Ренесансу та Просвіт-ництва Дуелі Дуель – єдина змагальна форма ХVIII–ХІХ ст. Соціально закриті, ізольовані елітарні «клуби для джентльменів» Спорт – розвага, гра кінець ХІХ – початок ХХ ст. Професійний спорт (цирк, публічні бої, тоталізатори) Видовищність, комерціалізованість 1896 р. – до сьогодні Олімпійські ігри сучасності Гра + фізична і духовна довершеність 10-ті рр. ХХ ст. – до сьогодні Масовий спорт Поява у структурі життя вільного часу – спорт як доступна розвага, що має суспільне визнання 20-ті рр. ХХ ст. – до сьогодні Державне управління фізичною куль-турою та спортом Відродження ідей фізичної культури Початок 70-х рр. – кінець 80-х рр. – до сьогодні Злиття професійного й олімпійського спорту Конкурентність в управлінні спортом Кінець 80-х рр. –  середина 90-х рр. –  до сьогодні Олімпіада Поява нових видів Олімпійських ігор та олімпійських видів спорту на засадах масо-вості (популярності) і видовищності 90-ті ХХ ст. – початок ХХІ ст. Клубний спорт і спорт індивідуальних досягнень Індивідуалізація форм проведення дозвілля за власний кошт. Пошук нових вражень, екстремальні стани та враження 
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тифікації, альтернативою війни. Його видовищ-на складова є потужним каталізатором економі-ки. Йому також притаманна політична функція та функція соціалізації. Усі види спорту, кваліфі-ковані таким чином, мають суттєву підтримку з боку держави і, відповідно, фінансуються. Так само у середині вони мають чітку структуру – розгалужену сітку обласних і міських федерацій. Це стосується і матеріальної бази, тобто відпові-дних місць для проведення тренувань і змагань. Зрозуміло, що такі види спорту популяризують-ся, відбувається активне залучення до занять ними, що передбачає відповідну підготовку ква-ліфікованих кадрів. Другий – неінституційний – включає у себе різноманітні види спорту, які мають певне орга-нізаційне оформлення, проте тільки на рівні «школи», а не держави, хоча ці «школи» можуть мати і міжнародний статус. Вони теж проводять змагання, хоча лише аматорські, тобто участь у них хоча і винагороджується, проте ця винагоро-да має ознаки суто професійного визнання. Роз-виток цих видів спорту не є пріоритетним на загальнодержавному рівні, а, значить, тут набу-вають меншої значущості такі функції, як полі-тична та національної ідентифікації. Неінститу-ційному спорту більшою мірою притаманні фун-кції соціалізації та професійного престижу.  Задіяні учасники прагнуть суспільного ви-знання своєї праці, тому певним чином організу-ються, відкривають школи, проводять підготов-ку кадрів, змагання і борються за включення свого виду спорту до олімпійських видів. Пер-шим кроком у цьому напрямку є створення гро-мадських об’єднань у вигляді різноманітних фе-дерацій. У такій формі виражається прагнення до визнання своїх результатів на державному рівні, а далі вже на світовому. Аналізуючи сут-ність неінституційного спорту, можна підкрес-лити, що саме тут у чистому вигляді залишилося аматорство. Третій – позаінституційний – включає у себе різноманітні форми рекреаційних, реабілітацій-них та розвивальних спортивних занять. Позаін-ституційний спорт можна назвати «спортом для всіх», в основі котрого лежить ідея фізичної ку-льтури особистості. Він виконує потужну вихов-ну, оздоровчу і дозвільну функції та спрямова-ний на поліпшення психофізичного стану особи-стості, підготовку до життя, рекреацію та відпо-чинок. Навички, набуті у цій сфері спортивної діяльності, людина може використовувати у будь-якій іншій. Головним принципом зайняття спортом на цьому рівні є задоволення від фізич-

ної активності, а не участь у спортивній бороть-бі, а тим більше досягнення високого результа-ту. У результаті проведеного дослідження ми дійшли таких висновків. Нами виокремлено дванадцять етапів інсти-туціалізації спорту. Перші дев’ять етапів охоп-люють період становлення спорту як соціально-го інституту, наступні три стосуються розвитку сучасного спорту.  Спорт як соціальне явище історично виникає та існує на сьогодні не тільки у формах соціаль-них інституцій, але й як неінституційні (аматорські) та позаінституційні (індивідуально-групові, фізкультурні) форми спортивної діяль-ності особистості та соціальних груп. Соціальні, економічні та культурні протиріччя у взаємодії між цими трьома формами спорту як суспільно-го явища визначають динаміку їхнього розвитку та становлення спорту як соціального інституту. Становлення спорту як соціального інституту на різних історичних етапах розвитку суспільст-ва та культури має свої специфічні ознаки та набуває особливих форм соціального функціону-вання. Загальними ознаками спорту як соціаль-ного інституту виступають такі показники, як: наявність суспільних норм спортивної діяльнос-ті та змагань, які виражено у певних ідеалах фі-зичного та духовного розвитку людини; утво-рення управлінських структур, що забезпечують суспільне сприйняття цих норм; наявність орга-нізаційних форм проведення спортивних зма-гань; система суспільного визнання спортивних досягнень. У процесі історичного розвитку ко-жен з цих показників набуває різної соціальної ваги та значущості, що й визначає конкретно-історичну форму існування спорту як соціально-го інституту.  Структура сучасного спорту як соціального інституту почала складатися на рубежі ХІХ-ХХ століть та визначається двома вихідними проти-річчями: між олімпійським та професійним спор-том, а також між системою державного регулю-вання та самоорганізованими спортивними то-вариствами. Сучасний спорт не є однорідним соціальним інститутом – він має багаторівневу та мозаїчну структуру, яка суттєво змінюється протягом останніх 30-ти років. Кожен з рівнів структури створює свої органи управління роз-витком окремих видів спорту (підготовка кад-рів, рівень комерціалізації тощо), форми спорти-вної діяльності (система змагань, рівень майсте-рності, соціальне визнання результату тощо) та орієнтується на різні соціальні запити груп насе-лення (від потреби в особистісній включенності 
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у професійну спортивну діяльність до потреби в активному вболіванні щодо спортивних зма-гань). Характер і ступінь інституціалізації спор-ту безпосередньо залежить від соціально-історичних традицій, які склалися у кожній краї-ні, та світових тенденцій розвитку спорту як сус-пільного явища. 
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КАК ОБЩЕСТВЕННОГО ЯВЛЕНИЯ 
В статье рассмотрено становление спорта как социального института на разных исторических эта-

пах, начиная с античных времен. Определено особенности институциализации современного спорта как 
социального явления. 
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STAGES OF INSTITUTIONALIZATION OF SPORT AS A SOCIAL PHENOMENON 
The article devoted to an issue of sport institutionalization as a social phenomenon. It considers the development 

of sport as a social institution from ancient times till nowadays. The author defines main features of institutionaliza-
tion of modern sport as a social phenomenon. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ  
СТУДЕНТІВ З РІЗНИМИ ВАРІАНТАМИ  
СТРУКТУРИ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 

У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей самоактуалізації 
студентів залежно від варіантів структури ставлення до себе. Виділено чотири групи досліджуваних-
студентів з різними варіантами структури ставлення до себе. Визначено, що групи досліджуваних з 
різними варіантами структури ставлення до себе різняться за більшістю параметрів самоактуаліза-
ції. 

Ключові  слова :  самоактуалізація, структура ставлення до себе, студентський вік. Одне з важливих завдань, що стоять перед ви-щою школою на сучасному етапі розвитку Украї-ни, полягає у забезпеченні освітніх умов для роз-витку у майбутніх фахівців життєвої потреби до самостійної творчої праці, постійного вдоскона-лення своїх здібностей і поповнення знань та отримання необхідних навичок й умінь для реалі-зації прагнення студентів до самоактуалізації. Різні аспекти проблеми самоактуалізації осо-бистості представлені у роботах вітчизняних та 
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