
Свістельник І.Р. О с о б л и в о с т і ф о р м у в а н н я с и с т е м и в и щ о ї ф і з к у л ь т у р н о ї о с в і т и т а ї ї і н ф о р м а ц і й н о г о з а б е з п е ч е н н я 
у 2 0 — 4 0 - х р о к а х X X с т о л і т т я 

ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА В УКРАЇНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ 
ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У 20—40-х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ 

Свістельник І.Р., Львівський державний університет фізичної культури 
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Актуальність. Серед системоутворю-
ючих чинників вищої фізкультурної освіти важ-
ливе місце посідає інформаційне забезпечення, 
яке задовольняє інформаційні потреби студентів, 
викладачів та науковців у необхідній інформації. 
Початок формування системи спортивної інформа-
ції нерозривно пов'язаний із заснуванням ВНЗ фіз-
культурного профілю. Протягом тривалого часу її 
розвиток відбувався синхронно із розвитком спор-
тивної науки та практики. 

Мета дослідження — дослідити особливості 
формування інформаційного забезпечення вищої 
фізкультурної освіти у 20—40-х роках минулого 
століття. 

Матеріали дослідження. Інформаційна база 
вищої фізкультурної освіти почала формуватися 
у 20-х роках минулого століття разом з утворен-
ням інститутів фізичної культури. Фізкультурна 
освіта як система підготовки викладачів фізично-
го виховання і викладачів-тренерів з видів спорту 
для навчальних закладів усіх типів, фізкультурно-
спортивних організацій тощо зародилася у першій 
половині XIX століття, коли у ряді країн Західної 
Європи (Данія, Швеція, Франція, Німеччина та ін.) 
з'явилися перші навчальні заклади для підготовки 
вчителів гімнастики, яка на той час узагальнювала 
систему фізичних вправ для зміцнення здоров'я та 
всебічного фізичного розвитку. У Росії в середині 
XIX століття таку підготовку здійснювали у військо-
вих навчальних закладах, наприклад у Стрілецькій 
офіцерській школі у Петербурзі. В Україні це були 
спортивно-руханкові товариства, такі як «Січ», 
«Сокіл», «Пласт» та ін. Саме ці фізкультурно-спор-
тивні організації стали прообразами сформованих 
у подальших роках ВНЗ фізкультурного профілю. 

Як самостійна освітня галузь, фізкультурна 
освіта сформувалася у першій чверті XX століття. 
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Уже в перші роки існування СРСР були створені 
спеціалізовані фізкультурно-спортивні педагогічні 
ВНЗ — Центральний державний інститут фізичної 
культури у Москві (1918) та Інститут фізкультур-
ної освіти ім. П.Ф. Лесгафта у Петрограді (1919). 
Останній 1930 року був перейменований у Держав-
ний інститут фізичної культури ім. П.Ф. Лесгаф-
та. Перед новоствореними інститутами були пос-
тавлені такі основні завдання: побудувати науково 
обґрунтовану систему фізичного виховання і підго-
тувати нові висококваліфіковані педагогічні кадри. 
Ці інститути почали формувати наукові галузеві 
школи й одночасно створювати науково-методичні 
матеріали з фізичної культури і спорту. До форму-
вання системи фізкультурної освіти долучилися такі 
вчені та педагоги, як професори В.В. Гориневський, 
М.Ф. Іваницький, А.Н. Крестовніков, І.М. Саркі-
зов-Серазіні, А.Д. Новіков та П.А. Рудик. 

1929 року Раднарком своїм декретом надав фі-
зичному вихованню статус обов'язкової навчаль-
ної дисципліни в усіх вищих навчальних закладах 
СРСР. Це було пов'язано з тим, що у 20-х роках 
рівень фізичної підготовленості молоді та якість 
знань з фізичної культури і спорту були вкрай низь-
кими. Для підготовки кваліфікованих кадрів та ре-
алізації політики радянської влади щодо посилен-
ня розвитку фізичної культури і спорту в Україні 
у Харкові, столиці тогочасної Української PCP, був 
заснований Державний інститут фізичної культури 
(20 травня 1930 p.). Частково кадрове та інформа-
ційне забезпечення новоствореного інституту здій-
снили Центральний (Москва) та Ленінградський 
(нині Санкт-Петербурзький) державні інститути 
фізичної культури. Такі спеціалізовані навчаль-
ні заклади були відкриті також 1930 року у Баку 
(Азербайджан), 1937 року у Мінську (Республіка Бі-
лорусь), 1938 року у Тбілісі (Грузія) та інших містах 
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колишнього СРСР. Для вищої фізкультурної освіти 
був встановлений чотирирічний термін навчання. 

Саме у ці роки, одночасно з формуваннями на-
укових шкіл, починається історія розвитку інфор-
маційного забезпечення галузі фізичної культури 
і спорту. Навчальний план передбачав вивчення 
ряду основних та додаткових дисциплін: окрім спе-
ціальних (теорії та історії фізичного виховання), 
студенти мали вивчати також дисципліни, які за-
безпечували ґрунтовну фундаментальну підготов-
ку — анатомію, фізіологію, патологію та гігієну, 
хімію та фізику. Оскільки фізкультурна освіта роз-
глядалася як необхідний елемент загальної вищої 
освіти, у навчальних планах велика частка нале-
жала педагогічним дисциплінам, таким як загаль-
на педагогіка, історія педагогіки, теорія та історія 
шкільного виховання. Додатковими дисциплінами 
були експериментальна психологія, психологія ди-
тячого віку та інші. В основу власне фізкультурної 
освіти було покладене викладання фізичних вправ 
за системою П.Ф. Лесгафта та з інших гімнастич-
них систем: шведської та сокільської гімнастик [1]. 

У таких умовах виникла потреба у видавництві, 
яке б задовольнило вимоги новоствореної галузі в 
навчальній та науковій інформації. Так, 1923 року 
у Москві було організовано видавництво галузі фі-
зичної культури і спорту «Физкультура и спорт». 
Визначивши свої завдання, видавництво найперше 
почало друкувати ілюстрований часопис «Известия 
физической культуры» та науково-методичні жур-
нали «Теория и практика физической культуры» 
(1925 по теперішній час), «Физкультура и спорт», 
«Физкульт-активист» (1927—1931); наукові, теоре-
тичні матеріали, які надавали інститути фізичної 
культури, а також посібники з різних видів спорту, 
методичні вказівки. Науково-теоретичні матеріали 
мали становити підґрунтя для забезпечення потреб 
широкого кола науковців в інформації, допомагати 
фахівцям у поглибленні наукових знань [2]. 

Окрім продукції видавництва, важливу роль в 
інформаційному забезпеченні галузі почали відігра-
вати періодичні видання. У різних містах виходили 
друком журнали та газети для галузі фізичної куль-
тури і спорту, зокрема «Всеобуч и спорт» (1922— 
1924), «Спартак» (1924—1939) — у Ленінграді, 
«Вестник физической культуры» (1922—1928) — у 
Харкові, «Красный спорт» (1922—1923) —у Києві, 
«Сабчота физкултура» («Советская физкульту-
ра») — у Тбілісі (1927—1932), газета «Красный 
спорт» (тепер «Советский спорт») — у Москві. 
У 30-х рр. з'являються газети та журнали в Україні, 
у Грузії, Вірменії, у ряді міст Сибіру та Уралу. У 20— 
30-х роках налічувалося понад 40 спортивних пе-
ріодичних видань. 

У 30—40-х роках почали друкувати підручники 
для вищих і середніх навчальних закладів, навчаль-

но-методичні збірки для колективів фізичної куль-
тури та інструкторів, посібники з будівництва про-
стих спортивних споруд, інформацію спортивної 
тематики, брошури-розповіді про відомих майстрів 
спорту. У ці роки вперше було видано підручники 
з таких видів спорту, як плавання, гімнастика, бо-
ротьба, бокс, легка атлетика, шахи. 

До видання галузевої літератури, окрім дер-
жавного галузевого видавництва «Физкультура 
и спорт» були причетні також невеликі державні 
видавництва України, зокрема видавництво жур-
налу «Вестник физической культуры», видавниц-
тво «Пролетарий», «Юный ленинец» у Харкові. 
3 1926 року у тому ж Харкові ефективно працюва-
ло видавництво «Физкультура», яке 1930 року пе-
редало свої повноваження державному військово-
фізкультурному видавництву «На варті». У Києві з 
1934 року книги фізкультурно-спортивної тематики 
друкувало видавництво «Советское строительство 
и право», окремі книги друкувалися у видавниц-
твах «Советская школа», «Медвидав», «Молодой 
большевик», «Украинский рабочий», «Народный 
учитель» [3]. 

Зросла роль фізичної культури і спорту як на-
вчальної дисципліни, створювалися програмно-
нормативні основи фізичного виховання, запровад-
жувалася Єдина Всесоюзна спортивна класифікація 
та Всесоюзний фізкультурний комплекс ГПО. Ко-
ординацію фізкультурної освіти та фізкультурного 
руху в країні здійснював найвищий орган держав-
ного управління — Центральний комітет партії 
в умовах формування адміністративно-командної 
системи управління фізкультурним рухом. 

Розширювалася мережа вищих навчальних за-
кладів фізкультурного профілю: 1931 року було 
відкрито відділення фізичного виховання при 
Московському обласному педагогічному технікумі, 
який згодом був реорганізований у Московський 
обласний інститут фізичної культури (Малаховка, 
Московська область). 

Разом із формуванням спеціалізованих ви-
давництв, поширенням спортивної періодики для 
вищої фізкультурної освіти важливим елементом 
формування інформаційної інфраструктури галузі 
було створення при вищих навчальних закладах 
бібліотек: тут почала акумулюватися навчальна та 
спеціалізована наукова література. Підручники, 
довідники, спортивна, суспільно-політична та ху-
дожня література стали основою формування тоді 
ще незначних фондів, які обслуговували порівняно 
невелику кількість студентів. У цих роках функ-
ціонували бібліотеки у Центральному державному 
інституті фізичної культури (Москва), Державно-
му інституті фізичної культури ім. П.Ф.Лесгафта 
(Ленінград), Державному інституті фізичної куль-
тури України (Харків) та інших. Бібліотеки налі-
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чували тоді ще незначну кількість інформаційних 
видань, проте активно сприяли самостійній роботі 
студентів та викладачів. Характерною рисою нау-
кового інформування у цей період була жорстока 
централізація: фільтрація галузевої інформації 
(контроль за тим, що видається); централізоване 
накопичення та розподіл інформації у межах дер-
жави (централізоване розповсюдження інформа-
ційних ресурсів); система галузевої інформації роз-
вивалася на базі державних бюджетних коштів та 
державного фінансування. 

1936 року Всесоюзний комітет у справах фізич-
ної культури та спорту вперше розглянув питання 
розробки наукових основ функціонування галузі 
фізичної культури і спорту та затвердив тематичний 
план галузевих науково-дослідних робіт. Напрямки 
наукових досліджень передбачали розробку питань 
організації фізичного виховання на основі комп-
лексу ГПО; розробку наукових основ тренування та 
оволодіння спортивною майстерністю, методикою 
занять з основних видів спорту; розробку основних 
проблем лікарського контролю, застосування нових 
методів клінічного дослідження та функціональної 
діагностики, пов'язаних з основними аспектами 
спортивного тренування. Науково-дослідна робота 
мала здійснюватися у ВНЗ фізкультурного профілю 
та науково-дослідних інститутах. На той час уже 
функціонували Ленінградський науково-дослідний 
інститут фізичної культури (1931), Грузинський на-
уково-дослідний інститут фізичної культури (1931, 
Тбілісі), Український науково-дослідний інсти-
тут фізичної культури (Харків) з філіями у Києві, 
Дніпропетровську і Одесі та Центральний науко-
во-дослідний інститут фізичної культури (1933, 
Москва). Ці наукові установи почали здійснювати 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження 
з соціологічних, педагогічних, медико-біологічних 
та організаційних проблем фізичного виховання, 
масового фізкультурного руху, спорту; проводили 
підготовку і підвищення кваліфікації науково-пе-
дагогічного складу інститутів фізичної культури та 
тренерських кадрів. У довоєнні роки саме в науко-
во-дослідних інститутах був розроблений комплекс 
ГПО, система виробничої гімнастики, різноманітні 
методики лікувальної фізичної культури. Інститу-
ти фізичної культури і науково-дослідні інститути 
фізичної культури брали активну участь у впровад-
женні результатів наукових досліджень у практи-
ку, створювали підручники, навчальні посібники, 
здійснювали науково-методичну допомогу фізкуль-
турно-спортивним організаціям. 

Разом з тим на початку 1937 року виникла необ-
хідність координувати науково-дослідну роботу у 
галузі, щоб позбутися паралелізму між інститутами 
фізичної культури та науково-дослідними інститу-
тами у тематиці наукових досліджень. Цього ж року 

був затверджений єдиний тематичний план науко-
во-дослідної роботи, а Центральному науково-до-
слідному інститутові фізичної культури було дору-
чено розподілити тематику наукових досліджень та 
керівництво темами між інститутами. Єдиний план 
передбачав здійснення науково-дослідної роботи 
за десятьма напрямками: теорія, історія та загаль-
на методика фізичної культури; єдина система нав-
чальної роботи спортивних секцій та шкіл на ос-
нові ГПО; наукові основи спортивного тренування 
та техніки; фізична культура як чинник підвищен-
ня продуктивності виробництва; основи фізичної 
культури у дошкільному та шкільному віці; фізич-
на культура у ВНЗ; лікарський контроль; травми у 
спорті та їх профілактика; лікувальна фізична куль-
тура; тренування та загартовування. У межах кож-
ного напрямку було сформовано від 4 до 44 тем. На 
їх розробку було виділено великі на той час кошти 
— понад 4 млн карбованців. У результаті були от-
римані важливі розробки та методичні матеріали 
для фізичного виховання дошкільнят, матеріали з 
оздоровчому бігу та ряду інших наукових тем. 

Однак на початку 1938 року виявилося, що нау-
ково-дослідна робота надзвичайно слабо пов'язана 
з практичною діяльністю фізкультурних органі-
зацій, більшість тем виконані на низькому рівні, 
особливо зі спортивного тренування та методики 
навчання техніки основних видів спорту. Комітет у 
справах фізичної культури і спорту запропонував 
інститутам фізичної культури та науково-дослід-
ним інститутам переглянути єдиний план наукової 
роботи, що було зроблено на засіданні директорів 
інститутів у тому ж 1938 році. Також було визна-
чено, що кожний науково-дослідний інститут фі-
зичної культури повинен мати власну структуру та 
забезпечувати належний контроль за науково-до-
слідною діяльністю; підготовлені науково-дослідні 
робіти упроваджувати у практику фізкультурних 
організацій та надавати можливість знайомитися 
з ними на сторінках науково-теоретичного жур-
налу «Теория и практика физической культури». 
Директори інститутів фізичної культури повинні 
налагодити науково-дослідну роботу на кафедрах 
ВНЗ та подавати результати цієї роботи в Комітет у 
справах фізичної культури та спорту. 

Всесоюзний комітет у справах фізичної культу-
ри та спорту з метою концентрації наукових шкіл 
та засобів 1938 року ліквідував філії Українського 
науково-дослідного інституту фізичної культури 
у Києві, Дніпропетровську та Одесі та об'єднав їх 
в Українському науково-дослідному інституті фі-
зичної культури, який був переведений з Харкова 
до Києва. 

На початку 1940 року наказом Комітету у спра-
вах фізичної культури і спорту при Центральному 
науково-дослідному інституті фізичної культури 
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була створена Центральна бібліотека перекладів. 
Створення такої бібліотеки мало на меті зосередити 
перекладні матеріали з питань фізичного вихован-
ня і спорту, що дозволяло б вітчизняним вченим і 
тренерам використовувати інформацію з наукових 
та методичних публікацій зарубіжних фахівців. 

Окрім бібліотеки перекладів, 1938 року при Все-
союзному комітеті у справах фізичної культури та 
спорту була організована Центральна бібліотека 
проектів фізкультурних споруд. Бібліотека розпов-
сюджувала інформацію та проводила довідково-
консультативну роботу з питань спортивних спо-
руд, формувала коло кореспондентів з метою обміну 
досвідом, технічними матеріалами для розробки 
окремих завдань, організовувала добір, системати-
зацію, передрукування та фотографування інфор-
маційних матеріалів. До кінця 1940 року бібліотека 
налічувала 400 оригіналів зарубіжних матеріалів зі 
спортивних споруд, мала у своєму фонді матеріа-
ли науково-дослідного характеру з окремих питань 
(закриті басейни, бігові доріжки, лижні трампліни 
тощо), матеріали проектного характеру та про вже 
збудовані спортивні споруди, бібліографічні спис-
ки та картотеки за 1935,1936,1937 роки радянських 
та зарубіжних матеріалів зі спортивних споруд, які 
налічували понад 1500 назв. 

Висновки. Отже, у 20—40-х роках XX століття 
сформувалася розгалужена система вищої фізкуль-
турної освіти, створювалися наукові основи галузі 
та відповідне інформаційне забезпечення, які стали 
основою подальшого розвитку ВНЗ фізкультурно-
го профілю і були складовою частиною загально-
освітньої фізкультурної системи СРСР. 
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