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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма об’єднує навчальні дисципліни: філософію та філософію спорту. 
Фахове випробування зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», 
спеціалізація – ФІЛОСОФІЯ СПОРТУ проводиться у формі тестування. 

 
Тема1. Філософія спорту: історія формування, об’єктна сфера та 

предмет дослідження. 
Предмет і об’єктна сфера філософії спорту. Філософія спорту: історичний та 

концептуальний огляд. Парадокс двох точок зору: континентальна 
(феноменологічна, екзистенційно-герменевтична і філософско-антропологічна) 
і англо-американська традиція філософування (за У. Морганом). 

 
Тема 2. Проблема методології аналізу спорту. Світоглядний смисл 

давньогрецького спорту. 
Проблема методології аналізу спорту: принцип об’єктивізму, суб’єктивізму та 

феноменологізму. Світоглядний смисл давньогрецького спорту: агональність як 
одна з базових характеристик давньогрецької культури. Історичні трансформації 
давньогрецького спорту. 

 
Тема 3. Соціокультурні цінності тіла людини. 

Соціокультурні цінності тіла людини як аспект філософії спорту. Моделі 
фізичної (соматичної) культури. «Образ тіла», спорт та «виклики» тілесності. 

 

Тема 4. Філософська концепція олімпійського руху. 

Особливості філософської концепції олімпійського руху П’єра де Кубертена: 
орієнтація на цінності гуманізму, зв’язок з педагогічним задумом. Вимоги 
Кубертена до поведінки й особистості спортсмена – олімпійця. Ідея інтеграції 
спорту з мистецтвом у концепції Кубертена; ідея «спортивної релігії». Сучасні 
інтерпретації філософсьої концепції олімпійського руху: прибічники оріентації на 
концепцію Кубертена й інтерпретації, скеровані на відхилення від концепції 
Кубертена. Прагматичний підхід і варіанти розв’язання його суперечності з 
гуманістичним задумом Кубертена. 

 

Тема 5. Спорт як соціально-культурний феномен. 

Інститут великого спорту: необхідні умови виникнення і розвитку. Спорт 
вищих досягнень: зло чи благо? Спорт як вияв агресії: до дискусії про 
агресивність у спорті. Спорт як каналізація агресії. 

Тема 6. Спорт та особистість: етико-психологічні аспекти проблеми. 
Поведінка спортсмена: чесноти, якості, стереотипи. Моральний вибір як 

базова ситуація для суб’єкта спортивної діяльності. Рання соціальна зрілість 
людини у спорті. Особливості особистісного розвитку спортсмена. Проблеми 
постспортивної кар’єри. 
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Тема 7. Спорт: естетичний аспект. Прекрасне, красиве, тілесне у 

спорті. 
Диференціація понять прекрасного і красивого. Краса внутрішня і зовнішня. 

Тіло людини як естетичний об’єкт, «мова тіла». Естетика тіла чоловіка та жінки. 
Естетичне ставлення до тіла як чинник розвитку спорту. 

 
Тема 8. Соціальна цінність спорту та здоров’я людини. 

Спорт як засіб самовдосконалення, спосіб встановлення різного роду контактів 
міжособистісних та міжнародних. Спорт як популярний вид діяльності за 
ступенем діяльної участі великої маси людей. 
 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів 
Максимальна оцінка за правильні відповіді на питання тестового 

завдання – 100 балів. Екзаменаційний білет (тестове завдання) з фахового 
випробування зі спеціальності «ФІЛОСОФІЯ СПОРТУ» складається з 4-х 
рівнів завдань, кожен з яких включає чотири питання: перші два рівні питань 
відносяться до  дисципліни «Філософія», третій та четвертий рівні питань – до  
дисципліни «Філософія спорту». 

Правильна відповідь на кожне питання першого рівня оцінюється в 
чотири бали. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання 
першого рівня – 16 балів. 

Правильна відповідь на кожне питання другого рівня оцінюється в пۥять 
балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання другого 
рівня – 20 балів. 

Правильна відповідь на кожне питання третього рівня оцінюється в шість 
балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання третього 
рівня – 24 бали. 

Правильна відповідь на кожне питання четвертого рівня оцінюється в 
десять балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання 
четвертого рівня – 40 балів. 

Загальна оцінка за тестування складається із суми балів, одержаних за 
правильні відповіді на питання чотирьох рівнів складності. 
 
№ завд./рівень І рівень ІІ рівень ІІІ рівень ІV рівень  
1 4 5 6 10  
2 4 5 6 10  
3 4 5 6 10  
4 4 5 6 10  
Загальна 
кількість балів 

16 20 24 40 100 
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