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РОЛЬ ДУХОВНОСТІ У СПОРТІ  
(ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА РОСІЙСЬКОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ) 

Савченко В.М., Лопатенко Г.О.
Київський університет імені Бориса Грінченка

Проведено огляд вітчизняної і російськомовної літератури з метою визначити роль духовності у спорті 
і встановити її вплив на результати спортивної діяльності. За словами «духовність» / «духовне здоров'я» 
та «спорт» проведено пошук в Російській науковій електронній бібліотеці «eLibrary» та Національній 
бібліотеці України ім. В.І.Вернадського за останні 10 років. За вказаними пошуковими словами знайде-
но 174, а для аналізу відібрано 45 літературних джерел. У більшості проаналізованих наукових праць 
підкреслюється значна роль духовності у вихованні та підготовці спортсменів різного віку, але уза-
гальнено та без конкретних фактів. Також в цих працях вказується на соціальне значення спорту, на 
важливість організувати виховання і підготовку спортсменів таким чином, щоб сформувати розвинуту 
особистість з високими духовно-моральними якостями. Проте знайти наукові праці, які б вказували на 
пряму залежність результатів спортивної діяльності від вихованих духовно-моральних якостей (сформо-
ваних загальнолюдських цінностей) спортсменів, у вітчизняній та російськомовній літературі не вдалося. 
Лише в одній роботі вказано на зв’язок між виникненням спортивних травм і рівнем духовних цінностей 
та суспільної спрямованості спортсменів. Задекларована важлива роль духовності у спорті потребує 
реалізації конкретних освітніх педагогічно-філософських систем, методик, програм тощо в установах, де 
виховуються і готуються спортсмени, і підтвердження їх впливу на результати спортивної діяльності.  
Це потребує проведення спеціальних наукових досліджень, за результатами яких можна буде вести мову 
про вплив духовності на спорт. 
Ключові слова: дух, духовність, спорт, фізична культура і виховання. 

Постановка проблеми. Відомо, що спорт 
(англ. sport, походить від давньофран-

цузьського disport – «дозвілля», «розвага») 
є складним соціальним явищем, одним з ви-
дів фізичної культури суспільства, що істо-
рично склалася у формі змагальної діяль-
ності, спеціальної підготовки до неї, а також 
специфічних міжособистісних відносин, норм 
і досягнень, що виникають в процесі цієї ді-
яльності. У Законі України «Про фізичну 
культуру і спорт» [1] спорт визначається «як 
діяльність суб'єктів сфери фізичної культури 
і спорту, спрямована на виявлення та уніфі-
коване порівняння досягнень людей у фізич-
ній, інтелектуальній та іншій підготовленос-
тях шляхом проведення спортивних змагань 
та відповідної підготовки до них».

Спорт як важливий соціальний феномен 
пронизує всі рівні сучасного соціуму, впли-
ваючи на основні сфери життєдіяльності 
суспільства та виконуючи численні соціальні 
функції. Йому під силу рішення надзвичайно 
широкого кола задач, починаючи зі зміцнен-
ня здоров'я населення, відволікання молоді 
від пагубного впливу вулиці, задоволень які 
негативно впливають на стан їх здоров'я до 
формування особистості людини та її духо-
вності. Згідно з «філософією олімпізму», що 
зародилася ще в Древній Греції, спортсмен 
не повинний прагнути до перемоги за будь-
яку ціну. Він повинний демонструвати чес-
ну, шляхетну, лицарську поведінку в спор-
тивних змаганнях, розуміючи, що головним 
в цих змаганнях є не перемога над супер-
ником, а самовдосконалення та власний роз-
виток [2].

Зі спортом тісно пов’язані такі людські 
феномени, як тілесність і духовність. Відо-
мий вислів «в здоровому тілі – здоровий дух 
(mens sana in corpore sano) це підтверджує. 
Про взаємовідносини тілесного і духовного 
мова ведеться давно представниками науки, 
мистецтва, культури та релігії. Так, відомий 
просвітитель святитель Феофан Затворник 
вказував, що тіло потрібно постійно вихо-
вувати і «зробити його пристосованим зна-
ряддям до виконання земного свого призна-
чення... щоб воно було живе, міцне, легке».  
Він рекомендує «пристосувати своє тіло до сво-
го звання і стану», тобто до виконання основної 
діяльності людини [цит. за 3]. Сучасні пред-
ставники релігії розуміли те, що «спорт нині 
заміняє фізичну працю, якою вона була раніш, 
що люди знаходять у спорті радість звільнен-
ня від нервового стомлення, і спорт, таким чи-
ном, виявляється інтимніше зв’язаний з духо-
вним життям людини» [цит. за 3]. 

Щоб вести мову про роль духовнос-
ті у спорті, треба визначитися з сутністю 
терміну «духовність». Про складність тлу-
мачення і контекстного розуміння терміну 
«духовність» написано багато. Пошлімося на 
недавню роботу російських вчених, які про-
аналізували застосування цього терміну май-
же у 500 російськомовних джерелах [4]. Ав-
тори роблять висновок про розпливчастість 
цього терміну у вітчизняному контексті. Сло-
во «духовність» вживається не тільки у на-
уковому і релігійному сенсі, але широко у по-
всякденному житті. Виділяються релігійні, 
культурні, політичні контексти оперування 
поняттям «духовність». Так, духовність тлу-
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мачиться як форма патріотизму, релігійного 
світовідчуття, вихід за межі людської обме-
женості, освіченість, спосіб боротьби з безду-
ховністю, прагнення до ідеалу тощо [4].

Спочатку зупинимося на світському тракту-
ванні духовності. Духовність прямо пов’язана 
з духом. Згідно сучасних філософських погля-
дів дух (грец. νοῦς, πνεῦμα; лат. spiritus, mens; 
нім. Geist; франц. esprit; англ. mind, spirit) –  
1) вища здатність людини, що дозволяє їй ста-
ти джерелом полягання сенсу, особистісного 
самовизначення, осмисленого перетворення 
дійсності; відкриває можливість доповнити 
природну основу індивідуального і суспільно-
го буття світом моральних, культурних і ре-
лігійних цінностей; грає роль керівного прин-
ципу та такого, що зосереджує для інших 
здібностей душі; 2) ідеальна, правляча світом 
сила, до якої людина може бути активно і па-
сивно причетна [5] (переклад власний). Отже, 
у найзагальнішому сенсі духовність подаєть-
ся як сукупність проявів духу у світі і людині.

З позиції релігії та теології головним у по-
нятті духовності є святе походження – від 
Духа Святого. Святий Дух є Третьою Особою 
Божою, і, отже, самим Богом. Духовність – 
це наявність Святого Духа у людини. Тому 
у християнстві розвинута ідея тіла як храму 
Духа Святого, що зобов’язує людину піклува-
тися про своє тіло. Святий апостол Павло по-
вчав: «Хіба ж не знаєте, що ваше тіло – храм 
Святого Духа, Який живе у вас?» (1 Кор. 6, 19).  
«Хіба не знаєте, що ви – храм Божий, і що 
Дух Божий у Вас перебуває ?» (1 Кор. 3, 16). 
В християнстві вважається, що людина – це 
єдність духу, душі та тіла (1 Сол. 5, 23). Дух 
є найглибшою частиною душі, бо він відо-
бражає нашу самосвідомість. Дух – це наше 
власне “Я”, через яке ми безпосередньо лу-
чимося з Богом [3]. Отже, «релігійна» духо-
вність – це релігійний стиль життя, відкри-
тість до трансцендентного, гармонійна дія 
богословських і моральних чеснот в особі, 
прагнення досконалості з Богом, збережен-
ня моральних і духовних традицій предків. 
Духовне життя людини є життя в Святому 
Духові, яке осяяне в інтелектуальному, сен-
тиментальному і почуттєвому вимірах [3].

Для подальшого аналізу ролі духовнос-
ті у спорті повернемося до поняття «дух». 
Дух – більш глибоке і об'ємне поняття, ніж 
свідомість, розум, воля людини. Відносно лю-
дини та суспільства дух трактується як їх 
внутрішня сутність або сенс будь-якого яви-
ща в них. Наголосимо, що у світському ро-
зумінні духовність людини – це особлива її 
діяльність, спрямована на осягнення сенсу 
життя і свого місця в ньому, на визначення 
критеріїв добра і зла, для оцінки людей і по-
дій. Духовність – повнота і багатство розви-
тку особистості, позитивне ставлення до себе 
та інших, прагнення особистості до гуманіс-

тичних цінностей, автономність і прийняття 
інших, альтруїзм, креативність (творіння) 
тощо. Зазвичай, в побуті під духовністю ро-
зуміють моральність, релігійність, певну під-
несеність думок та вчинків. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незва-жаючи на розу-
міння інтеграції спорту та духовності (у різ-
них її проявах в людині та суспільстві), сьо-
годнішні реалії вказують на недостатню 
увагу на це явище у спорті. Про це свідчать 
багато чисельні факти застосування допінгу 
спортсменами, що є проявом їх низьких ду-
ховно-моральних якостей [6]. Тому встанов-
лення впливу духовності на спорт на теренах 
України та інших пострадянських країн є ак-
туальним завданням.

Мета статті. Визначити роль духовності 
у спорті і встановити її вплив на результа-
ти спортивної діяльності за літературними  
даними.

Виклад основного матеріалу. Проведено 
пошук в двох бібліотеках, використовуючи 
пошукові слова «духовність» або «духовне 
здоров'я» в поєднанні зі словом «спорт». Ви-
користані електронні бази даних Російської 
наукової електронної бібліотеки «eLibrary» 
та Національної бібліотеки України ім. 
В.І. Вернадського. Пошук в російській бібліо-
теці проведено за останні 10 років, в україн-
ській – починаючи з 2000 року. За вказаними 
пошуковими словами було знайдено 174 лі-
тературних джерел (в російській бібліотеці – 
150, в українській – 24 джерела). Багато лі-
тературних джерел за змістом не відповідали 
поставленій меті. Тому для подальшого ана-
лізу було відібрано 45 літературних джерел. 

Предметний аналіз відібраних літератур-
них джерел дозволив виділити чотири на-
прямки у висвітлені ролі духовності у спорті: 

– роль духовності у спорті та вплив ду-
ховності на результати спортивної діяльності 
(що було метою дослідження); 

– спорт і формування розвинутої особис-
тості з високими духовно-моральними якос-
тями;

– соціальне значення спорту;
– підготовка та освіта спортсменів з на-

буттям духовно-моральних цінностей. 
Роль духовності у спорті та вплив ду-

ховності на результати спортивної діяль-
ності. За цією темою знайдені праці, в яких 
лише підкрес-люється важлива роль духо-
вності, «спортивного духу» у спорті [2; 9; 10; 
11; 12]. Стрельченко В.Ф. та співав. (2015) 
стверджують, що спорт, поряд з живописом, 
скульптурою, музикою і балетом поступо-
во формує у людей досконалість, як однієї 
з цінностей життя. Фізична культура і спорт 
виступають не тільки як головний засіб ви-
ховання і вдосконалення рухів, але і як засіб 
виховання особистості, яка може гармонійно 
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поєднувати в собі духовне багатство, мораль-
ну чистоту і фізичну досконалість [9]. В свою 
чергу Винокурова О.Е. та співав. (2014) на-
голошують на п’яти критеріях професійно-
особистісного розвитку фахівця-спортсмена: 
духовність, професійна компетентність, опе-
раційно-технологічна готовність до професій-
ної діяльності, творча активність та здатність 
до адаптації [10]. Як бачимо, духовність є од-
нією із складових цих критеріїв. 

Про значення духовності для спорту пи-
шуть у статтях, які присвяченні національним 
та етнічним видам спорту. В цих працях за-
значається наявність духовних цінностей ет-
носів в проведенні національних спортивних 
ігор з урахуванням соціальних особливостей 
окремих етносів [11; 12; 13; 14]. Наприклад, 
стверджується, що базовими цінностями ет-
нічних видів спорту народів Крайньої Пів-
ночі є соціальні, духовні цінності і цінності, 
пов'язані зі зміцненням здоров'я в екстре-
мальних умовах цього регіону, між якими 
є високий взаємозв'язок [11].

Спортивний спосіб життя не повинен бути 
сам по собі. Як зазначає І.М. Биховська (2007), 
при підході, коли тілесно-фізичні якості лю-
дини є об'єктом впливу самі по собі, а інте-
лектуальні і духовні – самі, без будь-якого 
серйозного поєднання їх між собою, це веде 
до двох крайнощів: з одного боку, до тілесно-
го негативізму, до девальвації сенсу людсько-
го тіла, а, з іншого, до «соматизації людини», 
зведення в абсолют його «м'язово-м'язових» 
або «бюстово-сідничних достоїнств» [15].

Ляшенко В.М. та співав. (2017) встановили 
ієрархію життєвих цінностей у спортсменів 
високої кваліфікації. У обстежених доміну-
вали наступні три життєві цінності: «досяг-
нення» (78%), «духовне задоволення» (62%) 
та «збереження власної індивідуальності» 
(54%). Наявність ціннісної орієнтації «духовне 
задоволення» вказує на прагнення спортсме-
нів отримувати моральне задоволення у всіх 
сферах життя, а також займатися улюбле-
ною і цікавою роботою, якою є обраний вид 
спорту [16]. 

Єдина робота, в якій наведені дані про 
вплив соціально-філософських і духовних 
цінностей на результати спортивної ді-
яльності обстежених (студентів), виконана 
Феуєрманом В.В. у 2014 р. (факультет фі-
зичної культури і спорту Таврійського наці-
онального університету ім. В.І. Вернадського, 
м.Сімферополь, АР Крим) [17]. Автор обсте-
жив 19 студентів I-IV курсів вказаного фа-
культету, використавши карту особистості 
за К.К. Платоновим, шкалу особистісної три-
вожності за Спілбергом, визначення колекти-
вістичної (прагнення захищати інтереси ко-
лективу) і індивідуалістичної (прагнення до 
особистого успіху) мотивації за Ю.Ю. Палай-
мом (Каунас, 1973), і встановив зв’язок між 

рівнем соціально-філософських і духовних 
цінностей, рівнем суспільної спрямованості 
особистості і виникненням спортивних травм. 
Так, наявність високо-моральної мотивації 
(прагнення захищати інтереси колективу) 
мінімізувала отримання спортивних травм 
(12,5% від загальної кількості травм), а наяв-
ність низько-моральної мотивації (прагнення 
до особистого успіху) і високого «рівня дома-
гань», призвели до великої кількості (87,5%) 
травм і ситуацій, які межували з отриманням 
травм. Проте мала кількість обстежених сут-
тєво зменшує значення одержаних результа-
тів у цій науковій праці.

Спорт і формування розвинутої осо-
бистості з високими духовно-моральними 
якостями. Спорт як соціальне явище та ді-
яльність людини є складним і часом супер-
ечливим, а його вплив на становлення осо-
бистості не однозначний. Робота над собою, 
великі фізичні та вольові напруги, боротьба 
за кращим результат, за перемогу в змаганні 
сприймаються і осмислюються спортсмена-
ми по-різному. Не завжди серед спортсменів 
виявляються високі духовні і загальнолюд-
ські моральні цінності [6]. Наприклад, Би-
бикова Н.В. та співав. (2016) вивчили серед 
студентів факультету фізичної культури 
і спорту, які займались спортом, сім життєво 
значимих орієнтацій (здоровий спосіб життя, 
прагнення до духовного вдосконалення, про-
фесійне зростання, взаємини з оточуючими, 
любов, відпочинок і розваги, спрямованість 
на матеріальне благополуччя) і встановили, 
що прагнення до духовного вдосконалення 
було останнім серед зазначених життєвих 
цінностей [18]. 

В більшості праць за цією темою опису-
ється велике значення спорту та фізичного 
виховання у формуванні етичних, мораль-
них та духовних цінностей. Це стосується як 
спортсменів, так і учасників фізичного ви-
ховання, в т.ч. школярів. Наприклад, в Росії 
декларується, що при підготовці підлітків до 
виконання комплексу «ГТО» треба проводити 
духовно-моральне виховання, спрямоване на 
засвоєння так званих вищих духовних цін-
ностей, до яких відносяться індивідуально-
особистісні (життя, честь, гідність), сімейні 
(дім, сім'я, батьки), національні (Батьківщи-
на, мова, традиції), загальнолюдські (мир на 
Землі). Цілеспрямоване фізичне виховання 
розглядатися як засіб формування позитив-
ного ставлення до здорового способу життя, а 
також як засіб формування різних морально-
вольових якостей, таких як чесність, завзя-
тість, прагнення до перемоги [19]. 

Подібний підхід до молоді є і в нашій дер-
жаві. У вітчизняній літературі наводяться 
дані про впровадження патріотичного вихо-
вання, заснованого на військово-лицарських 
традиціях українського народу [20; 21; 22]. 
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Сучасна українська молодь (старшокласни-
ки) вбачають фізично досконалою особистіс-
тю тих, хто займається спортом, веде здо-
ровий спосіб життя, досяг і підтримує своє 
фізичне і духовне здоров’я на високому рівні 
і в гармонії, а також регулярно та самостійно 
займається фізичними вправами [23]. Біль-
шість студентів, які активні в сфері фізично-
го виховання, прагнуть реалізувати духовно-
моральні цінності, а не егоїстично-престижні 
(прагматичні) [24].

Значна частина наукових праць за період 
дослідження присвячена формуванню і вихо-
ванню мотивації молодих спортсменів. Під мо-
тивами розуміється постановка тих чи інших 
цілей. Вміння вмотувати себе на досягнення 
і дійти до бажаного спортивного результа-
ту є важливою морально-вольовою цінністю  
[25; 26; 27; 28]. Кошелев Ю.П. і співав. (2007) 
показали залежність різних видів мотивації 
від віку дітей та підлітків, що займаються 
єдиноборствами. Мотивація «духовні і фізич-
ні потреби (позбавлення від психічних або 
фізичних вад, пошук свого «Я»)» частіше зу-
стрічається у віці 12-13 років – 21% випадків, 
а мотивація «потреба в самоактуалізації, або 
потреба особистого вдосконалення» – у віці 
16-17 років – 47% випадків. Автори вважа-
ють, що результати юних спортсменів безпо-
середньо залежать від того, наскільки вони 
адаптовані у суспільстві, яка їх психологіч-
на підготовка і ким вони представляють себе 
в соціумі [28].

Турчик Р.Х.В. (2014) на основі аналізу 
праць зарубіжних вчених робить висновок, 
що спорт, в тому числі шкільний, є універ-
сальним механізмом самореалізації, самови-
раження і розвитку людини, і тому його місце 
в системі цінностей сучасного суспільства по-
мітно зростає [29]. Значення спорту у форму-
ванні розвинутої особистості також виходить 
з того, що спорт виступає як частина загаль-
нолюдської культури. Розроблена концепція 
«спортивної культури», в якій духовність 
розглядається як її складова [30].

Соціальне значення спорту. У частині 
наукових праць фізична діяльність і спорт 
аналізуються в контексті соціального інсти-
туту, придатного успішно вирішувати соці-
альні проблеми сучасної молоді. Автори це 
пов’язують з набуттям під час занять спорту 
людських цінностей, вдосконаленням чуттє-
во-емоційної сфери людини, формуванням 
у молоді духовного прагнення до активного 
позиціонування в будь-якому статусі [31]. За-
лучення і постійне заняття спортом є чинни-
ком соціалізації молоді на різних рівнях дер-
жавної організації, методом профілактики 
соціально негативної та агресивної поведін-
ки підлітків [32; 33; 34; 35]. Також соціальне 
значення для сучасної молоді має залучення 
підлітків і молодих людей до організації, про-

ведення і участі в національних (етнічних) 
спортивних іграх [11; 12; 13].

Підготовка та освіта спортсменів 
з набуттям духовно-моральних цінностей. 
Оскільки фізична культура та спорт грають 
значну роль в суспільстві, то навчання, під-
готовка і загалом освіта майбутніх спорт-
сменів повинні містити в собі елементи мо-
ралі та духовності, що спостерігається не 
завжди. Моральний і духовний потенціал по-
винен бути присутнім в сучасній освіті пра-
цівників фізичного виховання та спортсменів. 
Багато авторів наголошують на необхідності 
виховувати представників сучасної молоді 
на основі етичних цінностей спорту, необхід-
них для формування соціально зрілої особис-
тості, здатної виявляти турботу про власне 
здоров'я і здоров'я інших людей, а також 
вести здоровий спосіб життя. Підкреслюється 
необхідність акцентувати увагу на гуманіс-
тичній складовій сучасного спорту, цінностях, 
пов'язаних з можливістю розвивати в рамках 
спортивної діяльності різноманітні фізичні, 
психічні та духовні якості людини, сприяти 
цілісному розвитку особистості та формуван-
ню моральної, естетичної, інтелектуальної, 
фізичної, екологічної культури [6; 36; 37].

На жаль, спортсмени часто не вміють пра-
вильно ставитися до себе і світу: виникають 
специфічні деформації типу «зіркової хворо-
би» або «комплексу невдахи» («вічно другого»), 
а також «спорт для себе», якому можна приді-
ляти мало уваги і не поважати, і «спорт висо-
ких досягнень», заради якого можна ризикува-
ти майже всім і обожнювати його, не звертаючи 
увагу на все інше в житті. Тому психологічна 
підготовка фахівців повинна бути сфокусована 
на проблемах вдосконалення людини, його від-
носин з собою та зі світом (розвитку особистіс-
них і партнерських властивостей, професіона-
лізму і людяності). Вона повинна зосередитися 
на проблемах профілактики і корекції життє-
діяльності в ситуації травм, втрат і поразок, 
так само, як і в ситуаціях перемог, досягнень, 
виграшів, розвитку і узгодження (гармонізації) 
тілесного і культурного, людського і соціально-
го капіталів [38].

В цілому використання фізичного вихо-
вання і спорту в роботі з молод-дю потребує 
переосмислення і застосування нових під-
ходів для поєднання спортивної діяльності, 
заснованої на духовно-моральних засадах, 
з інтересами сучасної молоді, що приведе до 
створення умов підготовки не «об'єкта фізич-
ного розвитку», а «суб'єкта саморозвитку» [2].

Щоб досягти таких цілей у вихованні і під-
готовці спортсменів наголошуються принци-
пи та пропонуються різни освітні системи. 
Голов В.А. (2008) пропонує три рівні фізич-
ного виховання. Перший, фундаментальний 
рівень обумовлений необхідністю входжен-
ня людини в усі світові процеси і явища.  
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Буття світу – базовий, первинний рівень он-
тосу (світ – суспільство – людина). Другий 
рівень випливає з природи людини як істоти 
соціальної, колективної. Всі буттєво-суспіль-
ні процеси повинні опосередковувати освіту 
з фізичного виховання. На третьому рівні на 
перше місце виходить особистість з її духо-
вним світом і психологією. В якості частки 
суспільства людина сама виступає як пла-
нетарій в своєму природному, соціальному, 
біологічному, віковому і духовному вимірах. 
Без збереження системного зв'язку індиві-
да, суспільства і цілісного бачення буття на-
вчання і виховання, технології, нововведення 
і інновації в сфері фізичної культури, спорту 
будуть носити суб'єктивний характер в бага-
тьох випадках руйнуючи, а не творячи осо-
бистість, суспільство, світогляд [39].

Нестеренко Е.Ю. (2007) наголошує, що для 
пробудження і подальшого духовного роз-
витку індивіда потрібно створити відповідні 
умови на заняттях з фізичного виховання. 
На погляд автора, це питання є надзвичай-
но важливим, оскільки духовність визначає 
спрямованість усіх розумових, емоційно-чут-
тєвих, вольових якостей людини, її здатність 
до самоусвідомлення себе, як особистості. 
Тому одним із шляхів формування духовнос-
ті може бути складання світогляду на рухо-
ву активність, як на частину гармонійного 
буття людини, де рухова активність висту-
пає не тільки самоціллю вищого досягнення 
у спорті, а як поєднання руху із внутрішньою 
та зовнішньою гармонією людини. Цільові на-
станови занять спортом повинні включати 
не тільки педагогічні та психологічні ком-
поненти, але ще й компоненти безперервно-
го особистого самовдосконалення у аспектах 
духовної, моральної, етичної, естетичної, іс-
торичної, екологічної культури [40].

Оплетин А.А. (2015) також вказує, що 
формування особистості, її корекція у фізич-
ному, гуманному, моральному і соціальному 
планах рідко відбуваються самі по собі, так 
як вимагають визначення мети й педагогічної 
підтримки з боку виховної системи учбового 
закладу. Для цього обґрунтовується педаго-
гічна система з використанням педагогічного 
аутотренінгу, здатної на заняттях фізичної 
культури сформувати компетенцію само-
розвитку, спрямовану на всебічний розвиток 
особистості студентів, формування мораль-
них цінностей, впевненості в своїх силах, ба-
дьорості, гарного настрою, збереження і зміц-
нення здоров'я, зняття напруги, стресу [41].

Зважаючи на те, що сучасний спорт час-
то виступає як конфліктний вид діяльності, 
Заколодная Е.Е. (2009) пропонує створюва-
ти в навчально-тренувальному процесі до-
даткові труднощі за рахунок навмисних 
педагогічних ситуацій, за допомогою яких 
і виховуються вольові якості спортсменів (ці-

леспрямованість, рішучість, самовладання, 
витримка, терпіння, дисциплінованість, муж-
ність, сміливість) та які доцільно поєднати 
з вихованням моральних якостей особистості 
(доброти, порядності, скромності, ввічливос-
ті, самокритичності, колективізму). Авторка 
вважає, що вольові якості та вчинки цінні не 
самі по собі, а лише на основі моральної ви-
хованості людини: сміливість хулігана або рі-
шучість дурня не можуть бути позитивними 
якостями. Навмисні педагогічні ситуації до-
помагають правильно побудувати виховний 
процес, так як педагог може оцінити рівень 
моральної вихованості колективу і кожного 
студента [42].

Висновки і пропозиції. Огляд і аналіз віді-
браних літературних джерел дозволяє зро-
бити висновок, що фізичне виховання і спорт, 
як ніяка інша сфера культури, містить най-
більший потенціал відтворення цілісної 
і розвиненої особистості, в єдності тілесно-
го і духовного. Оскільки саме в спорті най-
більш яскраво виявляються такі важливі для 
сучасного суспільства цінності, як рівність 
шансів на успіх, досягнення успіху, прагнен-
ня бути першим, перемогти не тільки супер-
ника, але й самого себе, то в розглянутих 
роботах наголошується на необхідності ви-
ховання у спортсменів різного віку духовних 
та моральних якостей водночас з формуван-
ням фізичної форми. Також в досліджених 
наукових працях вказується на соціальне 
значення спорту, на важливість організувати 
виховання і підготовку спортсменів таким чи-
ном, щоб сформувати розвинуту особистість 
з високими духовно-моральними якостями. 

Проте знайти наукові праці, які б вказува-
ли на пряму залежність результатів спортив-
ної діяльності від вихованих духовно-мораль-
них якостей (сформованих загальнолюдських 
цінностей) спортсменів, у вітчизняній та ро-
сійськомовній літературі не вдалося. Лише 
в одній роботі вказано на зв’язок між ви-
никненням спортивних травм і рівнем духо-
вних цінностей та суспільної спрямованості 
спортсменів. 

Отже, про роль духовності у спорті напи-
сано багато, але узагальнено та без конкрет-
них фактів. У відібраній науковій літерату-
рі не вдалося встановити вплив духовності, 
моральних цінностей людини на результати 
спортивної діяльності. На наш погляд заде-
кларована важлива роль духовності у спор-
ті потребує реалізації конкретних освітніх 
педагогічно-філософських систем, методик, 
програм тощо в установах, де виховуються 
і готуються спортсмени, та підтвердження їх 
впливу на результати спортивної діяльності. 
Це потребує проведення спеціальних науко-
вих досліджень, за результатами яких мож-
на буде вести мову про вплив духовності на 
спорт.
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РОЛЬ ДУХОВНОСТИ В СПОРТЕ  
(ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

Аннотация
Проведен обзор отечественной и русскоязычной литературы с целью определить роль духовности 
в спорте и установить ее влияние на результаты спортивной деятельности. Используя слова «духов-
ность» / «духовное здоровье» и «спорт», проведен поиск в Российской научной электронной библиотеке 
«eLibrary» и Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского за последние 10 лет. По указан-
ным поисковым словам найдено 174, а для анализа отобрано 45 литературных источников. В большин-
стве проанализированных научных работ подчеркивается значительная роль духовности в воспитании 
и подготовке спортсменов разного возраста, но обобщенно и без конкретных фактов. Также в этих 
работах указывается на социальное значение спорта, важность организовать воспитание и подготовку 
спортсменов таким образом, чтобы сформировать развитую личность с высокими духовно-нравствен-
ными качествами. Однако найти научные работы, которые бы указывали на прямую зависимость ре-
зультатов спортивной деятельности от воспитанных духовно-нравственных качеств (сформированных 
общечеловеческих ценностей) спортсменов, в отечественной и русскоязычной литературе не удалось. 
Лишь в одной работе указано на связь между возникновением спортивных травм и уровнем духовных 
ценностей и общественной направленности спортсменов. Задекларированная важная роль духовности 
в спорте требует реализации конкретных образовательных педагогико-философских систем, методик, 
программ и т.п. в учреждениях, где воспитываются и готовятся спортсмены, и подтверждения их вли-
яния на результаты спортивной деятельности. Это требует проведения специальных научных иссле-
дований, по результатам которых можно будет говорить о влиянии духовности на спорт.
Ключевые слова: дух, духовность, спорт, физическая культура и воспитание.
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ROLE OF SPIRITUALITY IN SPORT  
(REVIEW OF UKRAINIAN AND RUSSIAN RESOURCE)

Summary 
The review of Ukrainian and Russian resources has been conducted with the purpose of determining 
the role of spirituality in sport and determining its influence on the results of sports activities. Search 
words like “spirituality”, “spiritual health” and “sport” were used to find resources in the Russian sci-
entific electronic library “eLibrary” and the V.I. Vernadsky National Library of Ukraine that has been 
published in the last ten years. 174 search results were found for the specified search words, and 45 sourc-
es were selected for analysis. Most of the analyzed scientific publications emphasize the significant role 
of spirituality in educating and training athletes of different age, but it is described in general way 
and without specific facts. Social importance of sport is also pointed out in these recourses. Authors point 
out the need of organi zing the upbringing and training of athletes in such a way so that it forms a deve-
loped personality with high spiritual and moral qualities. However, evidence and statements about direct 
correlation between results of sport activity and developed spiritual and moral qualities were not found 
in either Ukrainian or Russian recourses. Only one source indicates the relationship between the occur-
rence of sports injuries and the level of athletes’ spiritual values and the social orientation. Important 
role of spirituality in sport, which is declared in the publications, requires the implementation of specific 
educational and philosophical systems, methods, programs, etc. in institutions where athletes are trained. 
The need of proving its influence on athletes’ achievements is also obvious. In order to do that special 
scientific research should be conducted so that it will be possible to discuss the influence of spirituality 
on sport activities.
Keywords: spirit, spirituality, sport, physical culture and upbringing.


