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Уводзіны. Сучасны свет у сацыяльных навуках апісваецца з 
перспектывы ягонай глабалізацыі альбо таксама рэгіяналізацыі. Падставай 
абодвух пунктаў бачання з’яўляецца перакананне ў такіх вартасцях як 
дэмакратызацыя і лібералізацыя грамадскага жыцця. Гэтыя два аспекты 
сення дапаўняюцца паняццем міграцыі, якая з дапамогай развіцця і 
распаўсюджвання сродкаў камунікацыі прывялі да таго, што кожны год 
мільены людзей перамяшчаюцца не толькі ў межах сваей краіны ці 
суседскіх дзяржаваў, але таксама актыўна пераязджаюць на іншыя 
кантыненты. Такая з’ява паўстае з некалькіх прычынаў. Пры гэтым на 
першы план выходзіць матывацыя, якая вынікае з натуральнага жадання 
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пошуку варункаў лепшага жыцця. Актуальная мапа свету паказвае падзел 
краінаў на багатыя і бедныя, і менавіта на ей вызначаюцца міграцыйныя 
накірункі. Па вялікім рахунку шляхі вядуцца з Усходняй Еўропы, Афрыкі 
і Паўднева-Усходняй Азіі да краінаў старой Уніі, Злучаных штатаў, 
Канады, а таксама Аўстраліі. Мігранты адаптуюцца ў краінах свайго 
новага побыту ў самы розны спосаб. З аднаго боку прымаюць амаль 
кожную прапанову працы, з другога, — знаходзяць канфліктныя віды 
дзейнасці на мяжы права і нават пераступаць усталяваныя законы. Сярод 
шмат якіх формаў адаптацыі вызначаюцца тыя, якія маюць высокі 
прэстыж і атрымліваюць сацыяльнае прызнанне. Адным з найлепшых 
прыкладаў у дадзеным выпадку з’яўляецца спорт. 

Асноўная частка. Прафесіяналізацыя спорту, развіцце 
інфраструктуры, далучэнне бізнэсу ў ягонае фінансаванне ствараюць 
прастору для станоўчай адаптацыі мігрантаў. Падобныя прыклады можна 
ўбачыць пад час шматлікіх міжнародных спартыўных спаборніцтваў, у 
тым ліку такіх, як Алімпійскія гульні, першынствы свету і Еўропы па 
футболе, матчах Champion’s League, — тых відовішчаў, якія збіраюць 
шматмільенныя аўдыторыі. Калі задацца пытаннем аналізу жыццевых 
лесаў шмат якіх спартоўцаў, то практычна ў складзе кожнай каманды ці 
нацыянальнай зборнай можна выявіць так званых натуралізаваных 
атлетаў. Адным з найбольш выразных паказальнікаў такога становішча 
рэчаў з’яўляецца прыклад зборнай Францыі, чэмпіенаў свету па футболе 
1998 года. Сярод больш сучасных ілюстрацыяў на дадзеную тэматыку 
можна спаслацца на стартавыя пратаколы ўдзельнікаў ХХІІ Зімовых 
Алімпійскіх гульняў 2014 года ў Сочы, а таксама ХХХІ Летніх 
Алімпійскіх гульняў 2016 года ў Рыа дэ Жанэйра, дзе з легкасцю можна 
адшукаць прозвішчы мноства натуралізаваных атлетаў. 

Пытанне натуралізацыі ў спорце з’яўдяецца адным з найбольш 
актуальных у гэтым відзе прафесійнай дзейнасці. Яно выклікае мноства 
спрэчак на самых розных узроўнях і палягае на тым, што спартоўцы, якія 
нарадзіліся на тэрыторыі пэўнай краіны і якія ад нараджэння мелі яе 
грамадзянства, але затым у сувязі з шэрагам разнастайных акалічнасцяў 
мянялі грамадзянства і сталі выступаць за нацыянальныя каманды іншых 
краінаў. У абсалютнай большасці прафесійнай дзейнасці такое становішча 
не выклікае асаблівай зацікаўленасці і застаецца па-за ўвагай шырокіх 
колаў публічнасці. Спорт, аднак, застаецца выключэннем. 

Калі ў фінальным матчы чэмпіяната свету па футболе 1998 года ў 
Парыжы сустрэліся зборныя Францыі і Бразіліі, то акрамя чыста 
спартыўнай зацікаўленасці ўвага заўзятараў была скіраваная на склад 
гаспадароў першынства, у якім былі прадстаўленыя гульцы, што мелі 
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паходжаннем розныя краіны і вылучаліся колерам скуры, канфігурацыяй 
носа, формай валасоў і г.д. Здавалася, што не ўсе яны нават добра 
гаварылі па-французку, ведалі на адпаведным узроўні мову, але старанна 
выгаворвалі словы дзяржаўнага гімну і трымалі руку ля сэрца з гербам 
краіны, за якую гулялі. Як можна будзе ўбачыць далей падобная практыка 
мела працяг. 

У асноўным складзе зборнай Францыі узору 1998 года гулялі такія 
футбалісты, як брамнік Фаб’ен Бартэз (Fabien Barthez) — абаронцы 
Марсэль Дэсайі (Marcel Desailly), Ларан Блан (Laurent Blanc), Ліліян 
Цюрам (Lilian Thuram), Біксэн Лізаразю (Bixente Lizarazu), Франк Лебеф 
(Frank Leboeuf), Вінсэнт Кандэла (Vincent Candela) — паўабаронцы 
Дзідз’е Дэшамп (Didier Deschamps), Юры Джаркаеф (Youri Djorkaeff), 
Зінэдзін Зідан (Zinedine Zidane), Эмануэль Пеці (Emmanuel Petit), Бернар 
Дзіаме (Bernard Diomede), Патрык Віера (Patrick Vieira), Рабер Пірэс 
(Robert Pirès), Крысціан Карамбэ (Christian Karembeu), Алан Багасян 
(Alain Boghossian) — нападнікі Стэфан Гювар (Stéphane Guivarc’h), Ц’еры 
Анры (Thierry Henry), Крыстоф Дзюгары (Christophe Dugarry) і Давід 
Трэзегэ (David Trézéguet). З дваццаці пералічаных футбалістаў карэннымі 
французамі былі толькі сямера, гэта: Бартэз, Блан, Лебеф, Дэшамп, Пеці, 
Гювар і Дзюгары. Што датычыцца іншых, то яны трапілі ў Францыю 
рознымі шляхамі. 

Марсэль Дэсайі нарадзіўся ў сталіцы Ганы горадзе Акра. Ва ўзросце 
4-х гадоў быў адаптаваны сям’ею французкага дыпламата і далей атрымаў 
выхаванне і адукацыю непасрэдна ў Францыі. Ягоныя партнеры па 
абароне таксама маюць рознае паходжанне. Так, Ліліян Цюрам вядзе свае 
карані з Гвадэлупы, Біксэн Лізаразю — з краіны Баскаў, Вінсэнт  
Кандэла — з Іспаніі. З Гвадэлупай таксама маюць адпаведныя кантакты 
Бернар Дзіаме і Ц’еры Анры (мама паходзіць з Марцінікі), з Арменіяй — 
Алан Багасян, з Аргенцінай — Давід Трэзегэ, з Сенегалам — Патрык 
Віера (мама паходзіць з Кабо Вердэ), з Партугаліяй і Іспаніяй — Рабер 
Пірэс, з Новай Калядоніяй — Крысціан Карамбэ. 

Асобная размова можа весціся пра Юры Джаркаефа. Ен нарадзіўся ў 
горадзе Ліене. Ягоны бацька, што эміграваў пасля кастрычніцкай 
рэвалюцыі з Расіі ў Францыю, быў сынам калмыка і полькі, але ен больш 
вядомы як футбаліст Жан Джаркаеф. Маці Юры была армянка Мары 
Аганян. Будучы гулец сборнай Францыі выхоўваўся ў армянскай 
дыяспары, якая аказала на яго такі моцны ўплыў, што нават са сваей 
жонка-іспанкай ен вянчаўся ў армянскай царкве і з’яўляецца Ганаровым 
грамадзянінам Арменіі. У ліпені 2010 года пад час інтэрвію для “France 
Football” Юры Джаркаеф паведаміў, што не выключае магчымасці 
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аднойчы ўзначаліць зборную Арменіі па футболе, і гэта ж ен потым 
паўтараў неаднойчы [гл.: 3]. Таксама вядома, што калі ен прыязджае ў 
новую для сябе краіну, то заўседы спрабуе навесці кантакты з армянамі, 
якія там жывуць. 

Яшчэ адзін знакаміты футбаліст з дружыны чэмпіенаў свету 1998 
года Зінэдзін Зідан нарадзіўся ў Марсэлі. Ен быў пятым дзіцем у сям’і 
алжырскіх эмігрантаў Смаіла і Малікі Зіданаў, якія пакінулі свой родны 
рэгіен Кабыліе на поўначы краіны ў 1953 годзе. На пачатку Зідан вучыўся 
гуляць у футбол на вуліцах Ла Кастэлан у прадмесці Марсэля, дзе меўся 
высокі ўзровень беспрацоўя і такі ж высокі ўзровень злачыннасці. 

Як можна заўважыць, прыклад зборнай Францыі ўзору 1998 года 
вызначае пэўныя тэндэнцыі, якія пачынаюць набіраць абароты ў ХХІ 
стагоддзі. Перш за ўсе, гэта міграцыйныя рухі, якія звязваюцца з 
эканамічнымі прычынамі пошукаў лепшага жыцця. Назвы такіх 
экзатычных краінаў, як Гвадэлупа, Кабо Вердэ, Марцініка ці Новая 
Калядонія яскрава сведчаць пра менавіта такое стаўленне. Другі аспект, 
які таксама нельга не заўважыць, гэта рэляцыі тыпу “метраполія – 
калонія”, калі размова ідзе пра былыя французкія калоніі, адкуль значна 
лягчэй трапіць у Еўропу. Трэцяя акалічнасць мае сувязі з геаграфічнымі 
чыннікамі, іншымі словамі памежнымі тэрыторыямі краінаў, якія 
з’яўляюцца суседкамі, напрыклад, Партугалія – Іспанія – Францыя, альбо 
Беларусь – Расія – Украіна. 

Калі паўстае пытанне наконт таго, як атрымалася так, што 
футбольныя топ-зборныя маюць з кожным годам усе больш 
натуралізаваных спартоўцаў, то адказ можа палягаць праз пералічэнні 
адразу некалькіх галоўных момантаў. 

Заходнееўрапейскія краіны, якія складаюць падставу Еўрапейскага 
саюзу, з даўніх часоў вызначаюцца больш высокім узроўнем развіцця. 
Грамадзяне гэтых дзяржаваў дазваляюць сабе весці якасна іншы стыль 
жыцця, які палягае на дасягненнях сучаснага глабалізацыйнага 
спажывецкага і інфармацыйнага грамадства. Прэстыжнасць вызначанай 
прафесійнай працы вымяраецца паводле шэрагу ўсталяваных крытэрыяў, 
а вольныя працоўныя месцы дастаюцца ўсе часцей і часцей квотам 
эмігрантаў з бяднейшых краінаў. Немалую частку сацыяльнай дзейнасці ў 
найбольш развітых краінах займае сфера, якая звязваецца з правядзеннем 
вольнага часу, дзе значнае месца адводзіцца спорту. Але само аўтахтоннае 
насельніцтва з’яўляецца хутчэй спажыўцом разнастайных відовішчаў, і з 
большай ахвотай выступае ў якасці гледача ў камфортным крэсле 
сучаснага спартыўнага аб’екта, бо ў стане плаціць адпаведныя грашовыя 
сумы за білеты і разнастайныя гаджэты. Сытаму заходняму еўрапейцу 
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няма патрэбы рызыкаваць сваім здароўем у жыццева небяспечным 
прафесійным спорце. Для гэтага есць іншыя. Хто яны? І вось тут легка 
можна атрымаць адказ. Гэта тыя, хто ў пошуках лепшага жыцця 
пагаджаецца на прапанову, здавалася б легка, зарабіць грошы. Спорт 
выступае ледзве не адзіным варыянтам хуткага сацыяльнага ўздыму і 
прызнання. Мігранты заступаюць на работу там, дзе карэннае 
насельніцтва не выказвае асаблівай зацікаўленасці. У спорце сітуацыя 
таксама блізкая да параўнання. Перасяленцы ў першым пакаленні 
пагаджаюцца амаль на ўсялякую працу, каб атрымаць сродкі для жыцця і 
пражывання, але іх дзеці ўжо пачынаюць арыентавацца і спадзявацца на 
якасна больш высокі статус. Праўда, навучанне ва ўніверсітэтах застаецца 
для пераважнай большасці недасягальнай вышыней, а вось спорт 
знаходзіцца ўжо ў межах бліжэйшага атачэння. У дадзеным выпадку 
выпадаюць шанцы трапіць у групы падрыхтоўкі футбольных клубаў, 
атрымаць першасныя навыкі гульні, у шэрагу выпадкаў атрымаць 
спартыўную форму і дадатковае харчаванне, а нават і нейкае 
фінансаванне, а галоўнае – заняць свой вольны час і тым самым у высокай 
ступені пазбегнуць быць уцягнутым у крымінагенныя групоўкі, якія часам 
бываюць вельмі распаўсюджанымі ў эмігранцкіх колах. Хоць з іншага 
боку бацькі дзяцей мясцовага насельніцтва нярэдка выказваюць свае 
незадаваленне з таго, што побач з іх нашчадкамі трэніруюцца дзеці 
мігрантаў. Пра гэта, напрыклад, яскрава прыпамінае ў сваей 
аўтабіяграфічнай кнізе Златан Ібрагімавіч. “Мы жылі ў Розенгардзе ў 
прадмеці Мальме, дзе было поўна самалійцаў, туркаў, югаславаў, палякаў 
і іншых эмігрантаў плюс некалькі шведаў” [2, с.32]. “Калі быў дзіцем, 
брат падарыў мне ровар… але адноўчы яго ўкралі… Пасля гэтага 
здарэння сам стаў красці ровары. Адчыняў замкі. Быў у гэтай справе 
сапраўдным майстрам. Раз, раз, раз і ўжо быў маім. Выкрадальнік ровараў 
– гэта было маей першай самасвядомасцю” [2, с.31]. У працяг можна 
дадаць, што дзякуючы футболу можна выйсці з галечы, але пазней, калі 
кар’ера не ўдаецца, гульцы вяртаюцца да баракаў, трапляюць пад уплыў 
алкаголю і наркотыкаў. Адукацыя павінна стаць абавязковай. І, зразумела, 
важнейшую ролю мае сям’я. Напрыклад, бацькі Леанэля Мэссі дапамаглі 
яму стаць тым, кім ен есць сення. [гл.: 1, s.47.]. 

Замест заканчэння. Сацыякультурная адаптацыя эмігрантаў у 
сучасным свеце з’яўляецца сур’езнай праблемай для развітых краінаў. 
Узоры здаровага ладу жыцця карэннага насельніцтва далека не заўседы 
прымаюцца за належныя паводзіны і гэта стварае пагрозлівую сітуацыю ў 
адносінах паміж рознымі нацыянальнымі і сацыяльнымі групамі. Спорт у 
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пэўнай ступені можа паўплываць гэты працэс, але тым не менш неабходна 
зрабіць наступныя высновы: 

– тэндэнцыі глабалізацыі і міграцыі паскараюць натуралізацыю і 
сацыякультурную адаптацыю; 

– натуралізацыя ў спорце не з’яўляецца гарантыяй сацыякультурнай 
адаптацыі; 

– змена грамадзянства ў сучасным свеце не патрабуе 
сацыякультурнай адаптацыі. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ, 
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Резюме. С использованием методики «Морфологический тест жизненных 
ценностей» (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина) выявлено, что студенты старших 
курсов Белорусского государственного университета, обучающиеся по 
специальности «Социальная работа»», мотивированы на получение образования 
по специальности и ориентированы на собственное профессиональное 
становление. Однако ценность физической активности и здорового образа жизни 
для них является второстепенной и не определяющей. 

Ключевые слова. Жизненные ценности, студенты, социальная работа, 
здоровье. 
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