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ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
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ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ 

Актуальність 

Дослідження історичного досвіду відіграє важливу роль у всіх 
сферах людського буття. Сучасний розвиток української культури 
знаходиться на етапі, коли пильнішим та глибшим є звернення до 
історичної спадщини, до надбань і традицій наших предків. 
Набутки минулих поколінь є неоціненними для становлення нашої 
молодої незалежної держави. Знання історичного досвіду дозволяє 
глибше пізнати, проаналізувати та спрогнозувати події, які 
відбуваються у сучасному суспільстві. Тому вивчення та всебічний 
аналіз культурного спадку є необхідним завданням української 
науки. 

«Історія фізичної культури» є однією із профілюючих 
дисциплін навчальних планів вищих навчальних закладів 1-4 рівня 
акредитації, які готують фахівців за напрямком «фізичне 
виховання і спорт». 

Історія фізичної культури - цікава і захоплююча наука. За час 
свого існування вона збагатилася великою кількістю матеріалів, які 
наочно змальовують ступінчатий розвиток фізичної культури і 
спорту від нижчих форм до сучасного їх стану. Історія відслідковує 
виникнення і розвиток фізичної культури і спорту з давніх часів і 
до наших днів. Вона знайомить нас з виникненням і 
розповсюдженням в світі засобів, форм, методів, ідей, теорій і 
систем фізичного виховання і спорту, які існували в різні періоди 
людського суспільства. Історія розглядає фізичну культуру і спорт, 
як органічну частину всієї людської культури, виховання і 
навчання людей, підготовки їх трудової і військової діяльності. На 
стан і розвиток фізичної культури і спорту в суспільстві має вплив 
економічний і політичний стан, досягнення науки і філософії, 
естетичні і релігійні погляди людей та інші чинники. В той же 
самий час фізична культура має зворотній вплив на різні сторони 
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життя суспільства: медицину, педагогіку, науку, військову справу, 
мистецтво. 

Історія фізичної культури вчить правильному поєднанню 
національних і інтернаціональних інтересів, виключаючи будь-яку 
пропаганду расової чи національної дискримінації. 

В системі педагогічних дисциплін, які вивчають в інститутах 
фізичної культури, історія фізичної культури займає значне місце. 
Вона допомагає майбутнім спеціалістам краще пізнати свою 
професію і підвищити педагогічну культуру, озброює їх 
історичною перспективою і безпосередньо підготовлює до 
практичної діяльності. 

В ході аналізу доступних нам літературних джерел пов'язаних 
із становленням і розвитком фізичної культури виявлено тільки 
незначну кількість праць присвячену дослідженням особливостей 
викладання самого предмету «Історія фізичної культури», а саме 
Кун Ласло (1982), Столбов В.В. (1983, 1989), Суник О.Б. (1981, 
1986), Кулинко Н.Ф. (1997, 2003), Голощапов Б.Р. (2006). При 
цьому слід зауважити, що більшість знайдених досліджень є 
віддаленими від сьогодення у часі та не враховують особливості 
української системи фізкультурної освіти. 

Такий стан речей зумовлює актуальність нашої теми. 

Мета 

Саме тому нашою метою став історико-методологічний аналіз 
викладання навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» 
студентам вищих навчальних закладів, які готують фахівців за 
напрямом «Фізичне виховання і спорт». 

Завдання 

1. Дослідити історичний шлях розвитку та методологію 
вивчення «Історії фізичної культури» як навчальної дисципліни за 
часів СРСР і на сучасному етапі. 

2. Провести порівняльний аналіз навчальних програм з 
курсу «Історія фізичної культури» в Радянському Союзі та 
теперішніх Україні, Росії та Білорусі. 

114 



Основний зміст 

Історія фізичної культури - одна із профілюючих навчально-
наукових дисциплін в системі фізкультурної освіти. Як органічна 
частина історичної науки, складовий елемент науки про фізичне 
виховання і спорт, історія фізичної культури пройшла великий і 
складний шлях розвитку. Як цілісний науковий напрямок в СРСР 
історія фізичної культури сформувалася на межі 20-30 рр. ХХ ст., 
коли достатньо чітко прослідковувалися контури і зміст цієї науки, 
визначилося коло проблем, які нею досліджуються. Її становлення і 
формування ускладнювалося відсутністю професійних істориків 
фізичної культури, навчальних посібників, програм, спеціальної 
літератури [29]. 

Формування історії фізичної культури, як навчально-наукової 
дисципліни - результат зусиль колективів істориків багатьох 
інститутів фізичної культури. Провідну роль у цьому процесі в 30-
ті роки відіграла кафедра історії фізичної культури ім. 
П. Ф. Лесгафта [29, с. 18]. 

На початку 1931 року в Ленінградському інституті фізичної 
культури ім. П. Ф. Лесгафта була створена перша в СРСР кафедра 
історії фізичної культури. Професор Зеліксон Е. Ю. очолив 
кафедру і був її керівником протягом 15 років [29, с. 18]. 

Першим спробував теоретично осмислити предмет історії 
фізичної культури Новосьолов Н. П. в 1951 році. В 60-ті на початку 
80-х років проблема розробки предмету історії фізичної культури 
теж привертала увагу радянських вчених (Самоукова Ф. І., 
Чудінова І. Г., Столбова В. В., Харабуги Г. Д., Бутаєва Г. А.) [29, 
с. 18]. 

В Україні активне вивчення питань історії фізичної культури 
прослідковується з 50-60 років. Слід згадати такі імена: Бака М. М., 
Заседа І., Кулик В. В., Кордіяк Ю. Є., Суник О. Б., Трофим'як Б. Є., 
Чернова Є. М., Шанін Ю. В. та ін. 

Що стосується викладання предмету «Історія фізичної 
культури» у вищих навчальних фізкультурних закладах УРСР, то 
воно здійснювалося за програмами, які були розроблені в Москві 
або Ленінграді. Таким чином, майже не враховувалися місцеві 
традиції. 

З проголошенням незалежності України дисципліна «Історія 
фізичної культури» входить до навчальних програм вищих закладів 
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освіти фізкультурного профілю. Перед викладачами даного 
предмету постало важливе завдання - розробка нових навчальних 
програм, які б відображали правдиву історію зародження та 
розвитку спорту в світі та Україні. Адже, як відомо, саме історичні 
науки особливо постраждали через насаджування у Радянському 
Союзі специфічно спрямованої ідеології, що призвело до 
спотворення, викривлення та приховування істинних фактів. Саме 
тому, першочерговим завданням українських дослідників історії 
фізичної культури стало відновлення загальної картини історичних 
подій у галузі фізичної культури та спорту в Україні. Особлива 
увага починає приділятися дослідженню питань зародження та 
розвитку національної системи тіловиховання. У зв'язку із цим 
формується ціла плеяда науковців - дослідників історії фізичної 
культури на українських землях. 

Аналогічні процеси спостерігаються також і у інших державах 
- колишніх республіках СРСР. 

Знання історії є своєрідним підґрунтям, фундаментом для 
розуміння галузі фізичної культури, воно допоможе глибше 
пізнати процеси, які проходять у спортивному русі на сучасному 
етапі, зорієнтуватись у його проблемах в Україні та за її межами, 
передбачити тенденції розвитку фізичної культури та прогнозувати 
її майбутнє. 

Олег Винничук зазначає, що у вищих навчальних закладах 
більшості зарубіжних країн майже 20% часу відводиться на 
вивчення історії спеціальної дисципліни. І це обґрунтовано, адже 
не можна бути висококваліфікованим фахівцем без знань з історії 
свого предмету. Ці знання - ще й майбутній престиж молодого 
фахівця перед своїми учнями та юними спортсменами [1]. 

Відомий чеський історіограф спорту Франтишек Краткі 
ставить до історії фізичної культури наступні вимоги: «Практика 
очікує всеохопної інформації про системи фізичної культури, що 
зникли, їх структури та детермінуючі фактори для визначення 
тенденцій розвитку в сьогоденні та майбутньому.» [19]. 

Аналіз літературних джерел часів Радянського Союзу свідчить, 
що предметом «Історії фізичної культури є ґенеза, причини і 
механізми виникнення фізичної культури, закономірності її 
розвитку та характерні риси (В. В. Столбов, 1983; А. Б. Суник, 
1986; В. В. Столбов, 1989 й ін.) [7; 28; 14]. В 2000 році професор 
В. В.Столбов визначає, що предметом вивчення «Історії фізичної 
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культури» є загальні закономірності виникнення, становлення і 
розвитку фізичної культури і спорту на різних етапах існування 
людського суспільства [5]. Таким чином, підсумовує професор 
Голощапов (2006), «Історія фізичної культури» - дисципліна про 
становлення та розвиток перш за все закономірностей фізичної 
культури і спорту [2]. 

Більшість авторів перед викладом історії фізичної культури 
стоять наступні основні завдання: 

- показати з наукової позиції становлення і розвиток фізичної 
культури і спорту в різні періоди існування людства; 

- розкрити значення, роль і місце фізичної культури і спорту в 
житті суспільства на різних етапах його розвитку; 

- сприяти формуванню наукового світогляду, вихованню 
історичної самосвідомості і критичного мислення; 

- прищеплювати любов до благородної професії педагога, 
тренера, організатора фізкультурного руху; 

- сприяти підвищенню загальної культури, збагаченню 
знаннями в області фізичної культури і спорту. 

Аналіз навчальних програм вузів різних країн показує, що 
основними формами роботи в процесі вивчення предмету «Історія 
фізичної культури» є лекції, семінари, групові та індивідуальні 
консультації, самостійна робота студентів, написання рефератів, 
участь в наукових конференціях. В кінці курсу в переважній 
більшості вузів проводиться екзамен. В процесі самостійної роботи 
студентів окрім вивчення рекомендованої літератури, можуть 
використовувати і такі форми, як роботу з матеріалами з історії 
фізичної культури і спорту в методичних і навчальних кабінетах 
кафедр, ознайомлення з наочними посібниками з курсу історії, 
ходіння в музеї та виставки, перегляд кінофільмів на спортивну 
тематику, виконання рефератів за завданням кафедр і т. д. 
Перевірка самостійної роботи студентів відбувається у формі 
консультацій і спілкування, контролю за виконанням навчальних 
завдань, конспектів, рефератів, проведення колоквіумів, олімпіад і 
т.д. 

На думку професора Б. Р. Голощапова (2006), із метою 
систематизації організації навчальних занять з «Історії фізичної 
культури» слід дотримуватися наступного принципу: лекційний 
курс повинен містити, в основному, матеріал з історії зародження 
та розвитку закономірностей фізичної культури і спорту, а 
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семінарські заняття - викладати історичні аспекти її численних 
специфічних принципів [2]. 

Таким чином, на лекціях слід дати інформацію про історію 
зародження і розвитку закономірностей фізичної культури і 
спорту. На семінарських заняттях і в процесі самостійної роботи 
студентів потрібно зосередити основну увагу на історичних 
аспектах численних специфічних принципів. Логічна схема 
систематизації лекційного курсу з «Історії фізичної культури» 
наступна: визначити основні закордонні й вітчизняні системи 
фізичного виховання; виділити їх головні частини, дати їм 
неперервну історичну характеристику; встановити причинно-
наслідкові взаємозв'язки між основними частинами систем 
фізичного виховання в міжнародним спортивним рухом; створити 
цілісне уявлення про системи фізичного виховання і міжнародний 
спортивний рух від моменту їх виникнення до сучасного стану. 
Такий підхід, з однієї сторони, дозволить упорядкувати відповідну 
інформацію, а, з іншої, - спростити її, зробивши зрозумілою для 
студентів і зосередивши більше уваги на принципово значимих 
історичних аспектах фізичної культури і спорту. При цьому зміст 
підручника і навчальних посібників бажано скерувати у русло 
більш цікавого для студентів, емоційно насиченого 
хрестоматійного викладу історичних фактів. Специфіка 
дисципліни надає широкі можливості для застосування 
евристичних прийомів навчання [17, с. 2]. 

В процесі формування історія фізичної культури увібрала в 
себе знання низки наук. На сьогодні історія фізичної культури 
накопичила і продовжує накопичувати такий величезний об'єм 
інформації, який практично неможливо включити до вузьких меж 
аудиторних годин. 

Саме тому значним резервом успішного вирішення проблеми 
дефіциту аудиторних годин є самостійна робота студентів, на яку в 
українських навчальних планах передбачено приблизно 30% часу, 
а в російських - 50%. Вона дозволяє більш якісно організувати 
навчальний процес: по-перше, врахувати індивідуальний рівень 
підготовленості студентів, по-друге, специфіка навчання у вищих 
навчальних закладах фізкультурного профілю (індивідуальні 
графіки навчання, навчально-тренувальні збори, спортивні 
змагання і т.п.) диктує необхідність наявності чітко організованих і 
педагогічно керованих форм самостійної роботи студентів, по-
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третє, самостійна робота студентів дає додаткову можливість 
вивчати специфічні принципи історії фізичної культури [2]. 

Як зазначає російський історик спорту Борис Голощапов, 
однією із основних вимог до викладання історії фізичної культури 
є додержання принципу історизму, а він, як відомо, передбачає 
розгляд становлення та розвитку фізичної культури і спорту з 
позицій системного підходу, який переважно створює умови для 
тематичного, а не для хронологічного викладення матеріалу з 
історії фізичної культури. Такий методичний підхід дозволить 
побачити спадкоємність сучасного і далекого минулого в їх єдності 
і через це глибше зрозуміти сутність того чи іншого явища в 
області фізичної культури і спорту [2]. Подальший аналіз 
навчальних програм України, Росії та Білорусі показав, майже 
стовідсоткове використання саме тематико-хронологічного 
способу викладу матеріалу при вивченні «Історії фізичної 
культури». 

В Росії заслуговує уваги ідея використання 100 аудиторних 
годин національно-регіонального вузівського компоненту 
навчального плану для реалізації викладення специфічних 
принципів історії фізичної культури та спорту. Наприклад, у 
Московському державному обласному університеті читається курс 
«Історія фізичної культури і спорту в Московській області» у 
обсязі 50 аудиторних годин [2]. 

Також у декількох російських і білоруських вузах нами 
зауважено введення в навчальні програми з підготовки як фахівців 
з фізичного виховання і спорту, так і з міжнародних відносин 
предметів і спеціальних дисциплін пов'язаних з історією 
олімпійського руху, які доповнюють матеріали «Історії фізичної 
культури». Зокрема, у Вітебському державному університеті 
ім. П. М. Машерова викладається спецкурс «Цивілізація і 
олімпізм» для студентів спеціальностей фізична культура та 
фізична реабілітація, у Російському державному університеті 
фізичної культури, спорту і туризму та Уральському державному 
університеті фізичної культури в магістерській програмі 
«Міжнародний спортивний і олімпійський рух», у Санкт-
Петербурзькому державному університеті на факультеті 
міжнародних відносин навчальна дисципліна «Міжнародний 
олімпійський рух» [32, 22, 20, 21]. 
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Одним із найбільш інформативних джерел для вивчення 
історико-методологічних особливостей навчальної дисципліни 
вважаємо навчальні та робочі програми. Саме тому нами було 
проаналізовано доступні документи часів Радянського Союзу, а 
також ряду вузів сучасних України, Росії та Білорусі. 

Перша в СРСР програма з історії фізичної культури була 
розроблена Зеліксоном Е. Ю. і Тороповим Н. І. і видана в 1935 
році, друга програма розроблена колективом кафедри 
Ленінградського інституту фізичної культури ім. П. Ф. Лесгафта 
під керівництвом Зеліксона Е. Ю. й видана в 1938 році, третя - в 
1940 році [29]. 

В доступних нам джерелах нам було знайдено шість програм з 
дисципліни «Історія фізичної культури» часів СРСР таких років 
видання: 1973, 1976, 1980, 1986 і 1990 [8-12]. 

Зауважимо, що в даних програмах досить значна кількість 
годин відводиться на викладання «Історії фізичної культури і 
спорту в СРСР» і значно менша - на викладання інших розділів 
програм. 

Цікаві дані було одержано при аналізі розподілу кількості 
годин на вивчення «Історії фізичної культури» у різні роки. В 
програмах 1973 і 1976 років виділялось 50 годин на викладання 
даного предмету; 1980 і 1986 - 60 годин. Проте, слід зауважити, що 
це все аудиторні години лекцій і семінарів. Вперше самостійну й 
індивідуальну роботу було включено до програми 1990 року: при 
загальному збільшенні годин на вивчення предмету до 60-ти, 
тільки 44 із них були аудиторними [8-12]. 

Порівнюючи програми за розподілом годин на лекційні і 
семінарські заняття за роками з 1973 до сьогодні ми бачимо, що 
перевага надавалось на викладання матеріалу у лекційній формі, а 
на семінарські заняття відводилась значно менша кількість годин. 

При чому з 1990 року відбулося різке зменшення годин для 
проведення семінарів, що пояснюється введенням в навчальні 
програми годин для самостійного вивчення матеріалу предмету. 
Дана тенденція натомість відповідно призводить до зменшення 
кількості годин на лекційні та семінарські заняття [12]. Ця 
практика спостерігається в Україні й сьогодні. 

У програмі 1999 року вперше з'являється розділ «Історія 
фізичної культури в Україні» [16]. 
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У доступних нам сучасних українських програмах з «Історії 
фізичної культури» спостерігаємо відсутність єдиного стандарту 
щодо викладання предмету. Кількість годин на його викладання 
загалом коливається від 36 до 108. Матеріал поділено на два або 
три розділи з переважним включенням розділу про розвиток 
спорту на вітчизняних землях [1, 15, 16, 23, 31]. 

У Росії в знайдених нами чотирьох програмах з «Історії 
фізичної культури» на її вивчення виділяється від 100 до 110 
годин. Матеріал також поділено на два або три розділи. Зауважимо, 
що у кожній із програм велика кількість годин приділяється історії 
російської фізичної культури [4, 5, 24, 26, 30]. 

Відзначимо, що тільки у Білорусі нами було виявлено типову 
програму з предмету «Історія фізичної культури і спорту», на базі 
якої були побудовані програми для окремих білоруських вузів. Тут 
на вивчення дисципліни передбачається 54 години. При цьому слід 
зауважити, що всі відведені години є аудиторними (36 годин 
відведено на лекції та 18 на семінарські заняття). Цікаво, що 
самостійна робота тут взагалі не передбачається. Матеріал типової 
білоруської програми поділено на дві частини [3, 6, 13, 25, 27]. 

Висновки 

«Історія фізичної культури» як навчальна дисципліна входить 
до навчальних програм вищих закладів освіти фізкультурного 
профілю СРСР з 20-30-ті роки ХХ ст. Основними центрами 
дослідження питань історії фізичної культури в радянські часи 
були Москва та Ленінград. Основи предмету були закладені 
такими вченими як Зеліксон Е. Ю., Торопов Н. І., Грачьов А. В., 
Синіцин С. Д., Коган М. С. та ін. У 60-80-ті роки дослідження 
продовжувалися Новосьоловим Н. П., Харабугою Г. Д., 
Самоуковим Ф. І., Чудіновим І. Г., Столбовим В. В. та ін. В Україні 
активне вивчення питань історії фізичної культури 
прослідковується з 50-60 років. Слід згадати такі імена: Бака М. М., 
Заседа І., Кулик В. В., Кордіяк Ю. Є., Суник О. Б., Трофим'як Б. Є., 
Чернова Є. М., Шанін Ю. В. та ін. З проголошенням незалежності 
України дисципліна «Історія фізичної культури» входить до 
навчальних програм вищих закладів освіти фізкультурного 
профілю. Особлива увага починає приділятися дослідженню 
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питань зародження та розвитку фізичної культури на українських 
землях. 

Основними формами роботи в процесі вивчення предмету 
«Історія фізичної культури» є лекції, семінари, групові та 
індивідуальні консультації, самостійна робота студентів, 
написання рефератів, участь в наукових конференціях. Лекційний 
курс повинен містити, в основному, матеріал з історії зародження 
та розвитку закономірностей фізичної культури і спорту, а 
семінарські заняття - викладати історичні аспекти її численних 
специфічних принципів. Проблема дефіциту аудиторних годин 
вирішується через запровадження самостійної роботи, а також 
введенням додаткових суміжних дисциплін і спецкурсів у 
навчальні плани вузів. 

Аналіз викладання «Історії фізичної культури» часів СРСР 
показав обов'язкову наявність єдиної навчальної програми для 
всієї країни, яка змінювалася раз у декілька років. В радянський 
період більша частина годин відводилася на викладання історії 
фізичної культури СРСР порівняно із іншими розділами програми. 
До 1990 року основними формами викладання предмету «Історія 
фізичної культури» були тільки лекції та семінари. З 1990 року, за 
рахунок зменшення семінарських годин, вводяться нові форми -
самостійні та індивідуальні заняття. З 1973 по 1990 роки кількість 
годин на викладання «Історії фізичної культури» зросла з 50 до 76. 

У доступних нам сучасних українських програмах з «Історії 
фізичної культури» спостерігаємо відсутність єдиного стандарту 
щодо викладання предмету. Кількість годин на його викладання 
загалом коливається від 36 до 108. У програмі 1999 року вперше 
з'являється розділ «Історія фізичної культури в Україні». 

У російських навчальних закладах на вивчення «Історії 
фізичної культури» виділяють від 100 до 110 годин, 50 % яких 
припадає на самостійну роботу. У кожній із програм велика 
кількість годин приділяється історії російської фізичної культури. 

Сьогодні тільки у Білорусі існує типова програма з предмету 
«Історія фізичної культури і спорту», на базі якої були побудовані 
програми для окремих білоруських вузів. Програма розрахована на 
54 години (36 годин відведено на лекції та 18 на семінарські 
заняття). 
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