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ВСТУП 

 

     «Історія фізичної культури» являє собою наукову дисципліну історичних і 

педагогічних знань. Навчальна дисципліна исципліна вивчає становлення і 

розвиток фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах і в Україні від 

стародавнього часу і до сьогодні.  Навчальний курс «Історія фізичної культури» 

складається з двох розділів: «Історія фізичної культури і спорту  зарубіжних 

країн» та «Історія фізичної культури і спорту України». 

     Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  методики фізичного 

виховання, які існували за різних соціально-економічних формацій та у різні 

періоди життя людства. 

     Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістових модулів: 

1. Історія фізичної культури і спорту зарубіжних країн.   

2.  Історія фізичної культури і спорту України.   

     Метою навчальної дисципліни є озброєння студентів знаннями про 

походження і поширення у світі засобів, форм і методів, ідей, теорій і систем 

фізичного виховання і спорту, що існували у різні періоди людського 

суспільства. 

     Завданнями  навчальної дисципліни є: 

– формування у студентів уявлення про фізичну культуру  як  складову 

частину загальнолюдської культури; 

– ознайомлення їх з особливостями розвитку форм фізичного виховання у 

різні історичні періоди; 

– формування здатності  застосовувати у практичній діяльності сьогодення  

історичний досвід   фізкультурного  руху. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати:  

– найважливіші історичні факти, які відображають якісний характер 

розвитку фізичної культури і спорту; 

– основні фактори та закономірності розвитку фізичної культури і спорту; 



5 

 

– нові тенденції та напрями розвитку фізичної культури і спорту як в 

окремих країнах, так і в цілому світі; 

уміти: 

– аналізувати рівень фізичної культури і спорту з точки зору потреб 

суспільства, його ідеалів, досвіду організації  та систем фізичного виховання; 

– виокремлювати та використовувати історичні факти, які відображають 

якісні характеристики розвитку фізичної культури і спорту; 

– оцінювати історичний досвід у сфері фізичної культури і спорту з позиції 

загальнолюдських цінностей.                
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1 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття № 1 

Тема. Фізична культура у первісному та рабовласницькому суспільстві 

Мета:  сформувати у студентів уявлення про походження сучасних фізичних 

вправ, їх перші форми та організацію.   

Короткі теоретичні відомості 

     Історія фізичної культури (ІФК) – це наука про закономірності розвитку 

ідей, організаційних форм, засобів та методів фізичного виховання і спорту, 

пов’язаних з економічними, політичними та культурними умовами буття 

суспільства. ІФК є самостійною галуззю  історичної науки, являє собою 

специфічний напрям історико-педагогічних знань про фізичне виховання, спорт 

та рекреацію. 

     Як складова історії народу, ІФК вивчає події, явища, засоби та методи 

впливу на фізичний стан людини, з’ясовує і пояснює загальні закономірності 

виникнення, формування і розвитку фізичного виховання або спорту на різних 

етапах існування суспільства. 

     В основу періодизації ІФК покладено вчення про закономірності розвитку 

суспільства:  

1-й період – ІФК стародавнього світу (первісний, рабовласницький лад); 

2-й період – ІФК середніх віків (феодальний лад); 

3 -й період – нового та новітнього часу (капіталістичний, соціалістичний лад). 

     Виникнення фізичної культури (ФК) зумовлене потребами життєдіяльності 

людини. Спочатку вона складалась із вправ та ігор, котрі імітували трудові 

процеси, готували до них. Фізичні вправи прямо залежали від способу 

виробництва та характеру праці (збирання, полювання).  

     Фізичні вправи, що використовувалися в ініціаціях, однаково слугували 

фізичному розвитку всіх членів суспільства, де кожен мав рівні права.  

     З появою та розвитком родової організації суспільства ігри та фізичні вправи 

поступово абстрагувалися від трудових процесів. 
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     У родовому суспільстві існував міжплемінний або родовий обмін обрядами, 

що допоміг поширити досвід фізичного виховання. 

     У період розпаду первіснообщинного ладу фізична культура стала 

використовуватися родоплемінною знаттю для військової підготовки себе і 

своїх дружинників з метою грабування або підкорення інших племен. 

     Так поступово формується рабовласницьке суспільство з характерними 

особливостями його фізичного виховання. Основою суспільних відносин тут є 

власність на знаряддя та засоби виробництва, а також на робочу силу – раба. Це 

суттєво відобразилося на фізичному вихованні. Рабовласник сам фізично не  

працює, тому застосовує фізичні вправи для власної розваги і фізичної 

підготовки, щоб бути спроможним до завоювання нових рабів та утримування 

їх у покорі. Рабам фізичні вправи заборонені. 

     Найбільше розповсюдження фізичної культури у ті часи характерне для 

Греції, Риму, Індії, Китаю, Єгипту, Персії.  

     Наприклад, фізична культура Греції значною мірою вплинула на ріст 

культур інших народів світу аж до сьогодення. Прикладом тому слугують 

Олімпійські ігри. 

     Найбільш цікавими і відомими для сьогодення є фізична культура Афін та 

Спарти. В Афінах система виховання поєднувала розумове, естетичне та 

фізичне виховання. Фізичне виховання в Афінах спрямовувалося на підтримку 

здоров’я, розвиток сили, спритності та краси людського тіла, а моральне – на 

формування дисциплінованості, мужності, скромності, красивих манер. 

     Спартанське виховання обмежувалось лише фізичною складовою. Воно 

відоме як суворе, котре привчає до обмежень та витривалості. У розумовому 

вихованні важливим уважалося уміння коротко і влучно відповідати на 

запитання. Принципи спартанського виховання пізніше використовувались 

європейською педагогікою у військових навчальних закладах. 

     Однією із найцікавіших ознак фізичної культури античного періоду були 

спортивні змагання під назвою «Олімпійські ігри». Вони слугували не тільки 
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для огляду фізичних сил атлетів, але й відігравали надзвичайну соціально-

політичну роль.   

План проведення семінару 

1. ІФК як навчальна дисципліна. Мета, поняттєвий апарат, значення для 

майбутньої діяльності 

2. Періодизація у дисципліні ІФК.  

3. ФК у дородовому суспільстві. 

4. ФК у родовому суспільстві. 

5. Причини розпаду родового устрою. 

6. ФК в період рабовласницького устрою суспільства. 

7. Перші системи ФВ. 

8. Поява та розвиток перших педагогічних ідей щодо ФВ. 

Контрольні питання 

1. Яка роль праці у виникненні фізичної культури ? 

2. Які існують погляди вчених щодо походження гри?  

3.  Які відмінності у фізичному вихованні хлопчиків та дівчаток існували у 

первісному суспільстві? 

4. Які особливості фізичної культури у первісному суспільстві вам відомі? 

5. Окресліть хронологічні рамки первісного періоду розвитку суспільства.  

У чому проявлявся класовий характер фізичного виховання у 

рабовласницькому суспільстві? 

6. Назвіть основні розбіжності у системах фізичного виховання у Спарті та в 

Афінах. 

7. З яких основних розділів складалася древньогрецька гімнастика? 

8. Де, як і коли проводились Олімпійські ігри у Древній Греції? У чому їх 

суспільне значення? 

9. Назвіть причини занепаду рабовласницької фізичної культури. 

10.  Які думки древніх філософів та педагогів стосовно фізичного 

виховання та краси тіла ви запам’ятали? У чому їх суть? 

     Література: [3, с. 6–21; 4, с. 27–64; 7, с. 5–13]. 
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Семінарське заняття № 2 

Тема. Фізична культура і спорт у середні віки 

     Мета: сформувати уяву про стан та форми фізичного виховання у період 

Середньовіччя. 

Короткі теоретичні відомості 

     Розвиток фізичної культури  Середньовіччя  необхідно розглядати  

відповідно до особливостей феодального ладу.  

 1. Основою нових державних утворень було натуральне господарство.  

 2. Феодальне суспільство поділялося на два основних класи – феодалів і селян, 

ремісників-городян.  

 3. Панівними класами при феодалізмі були світські феодали (лицарі) та 

духовенство.  

 4. У цей період у житті суспільства величезну роль відігравала католицька 

церква. Вона займала провідне становище у сфері виховання і освіти. 

Позиція та вплив середньовічної церкви на ФК 

– Церква сприяла зміцненню феодального ладу.  

– Церква всіляко заохочувала систему виховання дворянства, фізичну 

підготовку лицарів, але забороняла займатися фізичною культурою селянам і 

ремісникам.  

– Проповідувалося презирство фізичних потягів. 

– Ідеалом людини раннього Середньовіччя став святий образ аскетичного 

ченця, який несе на своєму чолі відбиток страждань і поневірянь в ім’я 

порятунку душі.   

– У низці європейських навчальних закладів заборонено заняття фізичною 

культурою. 

– Відтиснуто на задній план гігієнічне виховання.  

– Забуті античні принципи фізичного та духовного розвитку. 

У період розвиненого феодалізму у Європі сформувалися: 

– фізична культура панівного класу (феодалів);   

– фізична культура народних мас (городян та селян). 
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Лицарська система фізичного виховання 

До семи років діти виховувалися в родині.  

– У сім років їх відправляли на навчання до великого феодала-сюзерена або 

короля.  

– До 14 років вони допомагали по господарству і виконували роль пажів, 

освоювали лицарський етикет і займалися фізичними вправами.  

– З 14 років пажів переводили у зброєносці, вручали меч і шпори, і до 21 

року вони займалися виключно військово-фізичною підготовкою.  

– У 21 рік учення завершувалося посвятою у лицарі.  

     Протягом XI–XII ст. інститут лицарів поширився на територію усієї Західної 

Європи. Лицарі отримували за службу маєтки, звання. Натомість воїни-дворяни 

потрапляли у васальну залежність від короля. Тому стали створюватися 

численні самостійні лицарські організації – ордени. Найвідомішими і 

впливовими орденами були іоаніти (1048 р.), тамплієри (1119 р.), німецький 

лицарський орден (1198 р.).  

Лицарські турніри 

     Лицарські турніри – форма військово-фізичного виховання феодалів.        

     Засновником турніру вважають Жоффруа де Прейлі (перша половина XI 

століття). 

     Призначення турнірів:  

– демонстрація бойових якостей лицарів, що складали головну військову 

силу Середньовіччя; 

– заміна війні в мирний час, аби чимось зайняти войовничих лицарів.  

     Турніри поділялися на: 

– масові (бухурди);  

– і поодинокі (жут або тьєст).  

      Занепад турнірів.  У зв'язку з винаходом вогнепальної зброї лицарська 

система військово-фізичної підготовки втратила свою значущість. Турніри 

припинились у XVI столітті, коли лицарська кіннота втратила своє значення, 

з’явилися наймані війська.   
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ФК сільського та міського населення 

      У середньовічний період склалася плебейська (народна) фізична культура. 

У селян середньовічної Європи використовувалися вправи, що виховують силу, 

швидкість, гнучкість, сміливість: 

– біг на ковзанах;  

– ігри з биткою;  

– стрибки;  

– танці;  

– боротьба з палицями;  

– метання каміння, рифів; 

– різноманітні ігри з битою, гилкою, опудалами.  

    До фізичних вправ сільського населення можна віднести народні ігри. 

У міського населення система фізичної підготовки пов’язана з боротьбою за 

незалежність від феодалів.  

     Фізичними вправами займалися в цехових загонах, школах, товариствах, 

об’єднаннях. Заняття відображали специфіку галузевої та військової 

підготовки. Для тренування у володінні зброєю утворилися організовані 

товариства стрільців з лука і фехтувальні школи.  

     В умовах пізнього середньовіччя народне ополчення було ліквідовано у 

зв’язку з появою в містах найманого війська. Але стрілецькі та фехтувальні 

братства збереглися, перетворившись на клуби, де проводили своє дозвілля 

заможні городяни. Ремісники і челядники не мали можливості їх відвідувати 

через нестачу коштів.  

План проведення семінару 

1. Характеристика періоду Середньовіччя. 

2. Роль середньовічної церкви у розвитку суспільства  та ФВ. 

3. Фізичне виховання феодалів. 

4. Лицарська система фізичного виховання: мета, зміст, засоби. 

5. Лицарські турніри: походження, еволюція, занепад. 

6. Фізична культура селян та городян: мета, зміст, засоби. 
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7. Фізична культура в період епохи Відродження. 

8. Педагогічні ідеї епохи Відродження. Їх дидактичне та історичне значення. 

Контрольні питання 

1. Окресліть хронологічні рамки середньовіччя. 

2. Які народні форми фізичного виховання використовувались у період 

феодалізму? 

3. Яке значення фехтувальних та стрілецьких братств у середніх віках? 

4. Як середньовічна церква ставилась до фізичного виховання? 

5. Яким був зміст фізичної підготовки феодалів? У чому полягало значення 

лицарських турнірів? 

6. Які  погляди гуманістів та   утопістів на фізичне виховання існували у 

названий період? У чому їх відмінність? 

     Література: [3, с. 21–27; 5, с. 7–11; 7, с. 15–21]. 

 

Семінарське заняття № 3  

Тема. Фізична культура і спорт в І-й  період нового часу 

     Мета: окреслити особливості та шляхи розвитку систем фізичного 

виховання різних країн у перший період нового часу. 

Короткі теоретичні відомості 

Перший період нової історії – це час: 

– виникнення буржуазного спорту у Європі й Америці; 

– виникнення національних гімнастичних систем у Німеччині, Швеції, Франції 

та інших країнах. 

Передумови та причини виникнення 

національних систем фізичного виховання 

Передумови виникнення: 

– дослідження лікарів, гігієністів, фізіологів вказували на необхідність 

застосування ФВ та процедур загартування; 

– висока популярність окремих видів спорту (гімнастика, ігри та забави 

ставали невід’ємною складовою культурного життя у містах). 
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     Причини виникнення: бурхливий розвиток промисловості  призвів до 

боротьби за ринки збуту, питання найчастіше вирішували шляхом воєнних 

конфліктів та захватів, тому підвищувалася роль армії. 

      Основа  для становлення   національних гімнастичних систем – численні 

фізичні вправи   та ігри, які були у побуті різних країн. 

Німецька гімнастика 

     Дата народження  – остання чверть XVIII  ст. під впливом просвітницьких 

ідей Руссо і Песталоцці. 

     Місце народження – філантропіни – школи нового типу (розумове + ФВ),   

1774 р., м. Дессау. 

     Засновники:  Г. Фіт та І. Х. Гутс-Мутс. 

     Характерні риси НГ – вправи на коні, брусах. 

Шведська гімнастика 

     Засновник –  Пер Лінг. За його ініціативи 1813 року створено 

Стокгольмський гімнастичний інститут, який діє і сьогодні. Після смерті ідеї 

впроваджував син – Ялмар Лінг. 

     Внесок П. Лінга – наукове обґрунтування шведської гімнастики (ШГ). 

     Відмінні  риси ШГ  від НГ – вправи на гімнастичній стінці, гімнастичній 

лавці та колоді. 

     Недоліки ШГ – відсутність індивідуального підходу, прямолінійність,  

вуглуватість, статичність вправ. 

Французька гімнастика 

     Дата виникнення – після наполеонівських війн (початок ХІХ ст). 

     Причина виникнення – прагнення буржуазії відновити військову міць армії. 

     Творець ФГ – Франциско Аморос ( іспанець за походженням і офіцер 

іспанської армії) на основі поглядів Песталоцці. 

     1817 р. відкрив у Парижі приватний гімнастичний заклад, 

     1820 р.  – державну гімнастичну школу для підготовки офіцерів-учителів ФВ 

для армії та військових НЗ. 
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 Франциско Аморос застосовував суворовський метод військово-фізичної 

підготовки. 

Особливе місце – моральному вихованню. 

Шляхи фізичного виховання народів 

 

США та Англія                                               Країни континентальної Європи 

   (Німеччина, Швеція, Франція) 

Спорт та ігри                                                                      Гімнастика  

 

План проведення семінару 

1. Розвиток наукових основ фізичного виховання. Передові педагогічні ідеї 

часу. 

2. Передумови виникнення та розвитку буржуазних систем фізичного 

виховання. 

3. Зміст, засоби та методи буржуазних систем фізичного виховання. 

4. Особливості німецької гімнастики. 

5. Особливості та спрямування шведської гімнастики. 

6. Особливості та засоби французької гімнастики. 

7. Розвиток фізичного виховання та спорту  у США та Англії. 

8. Порівняльний аналіз систем фізичного виховання країн континентальної 

Європи ( Німеччина, Франція, Швеція)  та  Англії і США. 

Контрольні питання 

1. Які особливості розвитку фізичної культури у І-й період нового часу? 

Окресліть хронологічні рамки періоду. 

2. Як розглядалося фізичне виховання у педагогічних теоріях 2-ї половини 

XVIII століття? Назвіть спільні та відмінні риси цих теорій. 

3. Які передумови та причини виникнення національно-буржуазних систем 

гімнастики? Назвіть основні відмінні риси цих систем. 
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4. Чому у країнах континентальної Європи (Німеччина, Франція, Швеція) 

завдання фізичного виховання вирішувалися переважно за допомогою 

гімнастики, а в Англії та США – за допомогою спорту та ігор? 

5. Назвіть головну мету всіх буржуазних гімнастичних систем. 

6. Яке значення першого періоду нового часу для розвитку ФКіС?  

Література: [3, с. 51–61; 5, с. 22–28; 7, с. 27–32]. 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Фізична культура і спорт у ІІ період нового часу 

     Мета: сформувати у студентів уявлення про ІІ період нового часу як період 

утворення молодіжних та робітничих спортивних організацій, активізації 

спортивного та відродження олімпійського руху. 

Короткі теоретичні відомості 

     Хронологічні рамки періоду: із середини XVII  століття  – до Паризької 

комуни (1871). 

Історичні особливості періоду як чинники специфіки ФВ 

– У боротьбі за свої права англійський пролетаріат у другій половині ХІХ ст. 

домігся проведення реформ, які привели до скорочення робочого часу, 

завдяки чому в кінці тижня робітники мали вихідний.  

– Виникло питання про форми проведення дозвілля. 

– Боротьба за ринки збуту та сировину призвела до імперіалістичних воєн.    

– Розгорається національно-визвольний рух у колоніальних державах.  

– Кожна держава потребує добре підготовленої армії. 

– Скорочення терміну служби в армії від 25 до 4 – 6 років і водночас нові 

способи ведення війни вимагають від солдата: 

– уміння швидко та економно долати великі відстані та перепони; 

– витримувати максимальні напруження фізичних і моральних сил; 

– уміння користуватися зброєю, вести рукопашний бій тощо. 

      Наслідок: для підготовки до служби та забезпечення високого рівня 

підготовки солдатів у різних країнах буржуазія створила напіввійськові – 

напівспортивні організації, які виховували молодь у націоналістичному дусі. 
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Молодіжні військово-спортивні організації 

     Із нових систем фізичного виховання активно застосовувалися ті, що мали 

воєнну і військово-спортивну спрямованість. Швидкий розвиток військово-

спортивних організацій та їх підтримка урядами пояснюється тим, що спорт 

краще, ніж гімнастика, готував молодь до військової служби. 

В  Англії виникли загони бойскаутів (хлопчик-розвідник). 

          У Франції були поновлені шкільні батальйони. 

          У  Росії створювалисс загони «потєшних». 

         У Чехії посилилось військове та націоналістичне виховання в організаціях 

«Сокола». 

У гімнастичних організаціях Німеччини почалась активна пропаганда війни 

за переділ світу. 

Становлення наукових основ фізичного виховання 

Наприкінці XIX — початку XX століття наука про фізичне виховання досягла 

значних успіхів. Виникли нові, більш досконалі системи і методи фізичного 

виховання.   

– Уряди більшості країн використовують наукові досягнення вибірково, 

застосовують лише те, що має практичний результат у найкоротший час. Із 

систем фізичного виховання відбирають ті, що розраховані на швидкий 

вплив на молодь, не потребують великих затрат коштів і зорієнтовані на 

військову підготовку. 

– Наукові відкриття допомогли зрозуміти зміни в організмі людини, котрі 

відбуваються під час занять гімнастикою та спортом, а це дало можливість 

раціональніше добирати методи і засоби фізичного виховання. 

Розвиток наукових основ фізичного виховання 

     Найбільш значущими наслідками досліджень у фізичному вихованні були: 

1.  Теорія єдності організму людини та її зв'язку з навколишнім 

середовищем. 

2.  Виявлення залежності форм тіла та будови його органів від їхньої функції. 

3. З’ясовані фізіологічні закономірності формування рухових  
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умінь і навичок. 

План проведення семінару 

1. Характеристика періоду.    

2. Молодіжно-спортивні організації: іх програми, засоби, методи, географія, 

значення. 

3. Розвиток робітничого спортивного руху: причини виникнення та 

особливості розвитку. 

4. Поява нових видів спорту. 

5. Причини створення федерацій з видів спорту. 

6. Розвиток наукових основ фізичного виховання. 

7. П’єр де Кубертен та відродження олімпізму. 

8. Перші Олімпійські ігри сучасності. 

Контрольні питання 

1. Як впливали історичні умови другого періоду нового часу на розвиток 

фізичної культури і спорту? 

2. У чому суть методу фізичного виховання Ж. Демені? 

3. Що таке «сокольська» гімнастика? 

4. Які форми та методи роботи скаутських організацій, Союзу 

християнської молоді та підприємницьких спортивних клубів? 

5. Коли і за яких умов виник робітничий спортивний рух? 

6. Які види спорту і спортивні федерації з’явилися у кінці ХІХ і на початку 

ХХ століття? 

7. Коли було створено Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ? Які 

його задачі? 

8. Яка роль П’єра де Кубертена у відродженні олімпійських ігор сучасності? 

9. Назвіть основні особливості олімпійських ігор, які відбулися до Першої 

світової війни?  

10. У чому проявилася мілітаризація фізичного виховання і спорту у 

роки Першої світової війни?  

Література: [3, с. 62–71; 4, с. 84–101; 7, с. 36–44]. 
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Семінарське заняття № 5 

Тема. Фізична культура українського народу в найдавніші часи та в 

період Київської Русі 

     Мета: сформувати у студентів уявлення про витоки ФК українського 

народу.   

Короткі теоретичні відомості 

Протягом тисячоліть на території сучасної України, залежно від природних 

умов, виникали, розвивались і припиняли своє існування різні спільноти людей: 

– трипільці, 

– кімерійці,  

– скіфи, 

– сармати  та інші. 

Виховання у первісному суспільстві було переважно фізичним. Основні засоби 

для існування: 

– полювання,  

– збиральництво  

– рибальство.  

ФК трипільців 

     Племена «трипільців»  жили на території України (Київщина) у VI – IV 

тисячоліттях до н. е. (обізнані з мисливством, землеробством, рибальством, знали 

колесо тощо). 

У цю епоху: 

– вдосконалилися засоби полювання,  

– визначилась диференціація лука і стріл стосовно видів дичини; 

– з’явилися кам’яні сокири, довбані човни,  

– з’явились засоби пересування (волокуші, санчата, лижі тощо). 

ФК кімерійців 

     Перші рабовласницькі держави. У першій чверті І тисячоліття до н. е. північне 

Причорномор’я заселили племена кімерійців. Це перший народ, що жив на 

території України, маючи власну назву. Відомості про нього, про особливості його 
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фізичної культури знаходимо в грецьких міфах та поемах Гомера (зокрема, в 

«Одіссеї»). 

     Характерні риси кімерійців та їх життя: 

– займали значні території; 

– ті, що жили в Криму, на Кубані, в пониззі Дніпра, вели переважно осілий 

спосіб життя; 

– більшість вела напів- або кочовий спосіб життя; 

– надзвичайно розвинене конярство; 

– у період родової общини існували матріархальні роди та сім'ї, які 

об'єднувались у племена; 

– войовничий народ (у період рабовласницького устрою мали військову 

знать, великі військові загони, очолювані царями та вождями); 

– мали добре розвинену систему військово-фізичної підготовки молоді. 

Причина зникнення: невдалі війни зі скіфами, втрата самостійності. 

Суворий військовий побут ставив високі вимоги до фізичної підготовки 

кімерійців, зокрема, до розвитку швидкості, спритності, сили.  

До обов'язкових занять належало полювання. Часто прийоми, які 

використовувалися на полюванні, застосовувалися і під час бою.  

Діти і молодь постійно тренували свої вміння у боротьбі, військових танцях 

тощо. 

ФК скіфів 

Скіфія –  у VI—IV ст. до н. е. велика держава від Дністра до Дону – країна 

кінних стрільців (Геродот).  

     На чолі стояла орда царських скіфів під проводом деспотичних царів, що мали 

під владою:  

– значні військові сили, 

– племена скіфів-кочовиків; 

– скіфів-землеробів у пониззі Дніпра; 

– скіфів-орачів, що жили між Дніпром і Дністром. 

Наявність  зброї сприяла розвиткові військового мистецтва.  
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Скіфи майстерно володіли луком, мечем, списом, кинджалом, бойовими 

сокирами, пращами. Греки запрошували видатних скіфських воїнів для навчання 

своїх воїнів стрільби з лука.      

Основне заняття скіфів – кочове скотарство (розведення коней), тому фізичне 

виховання йшло у цьому напрямі. 

Вплив грецької культури 

     У ті самі часи відбувалась Велика грецька колонізація узбережжя смуг 

Причорномор’я, що почалась у VIII ст. до н. е., яка сприяла поширенню 

давньогрецьких традицій (у тому числі спортивних). Цей факт  сприяв  

формуванню своєрідної для цієї місцевості культури, невід'ємною частиною якої 

було гімнастичне виховання й атлетика. Особливо важливим було військово-

фізичне виховання, враховуючи, що у містах не було постійного війська, а в разі 

потреби формувалося народне ополчення.  

     Упродовж тисячоліття у Північному Причорномор'ї проводились атлетичні 

ігри на честь олімпійських богів і героїв. 

Система ФВ праукраїнців у VI – VII ст. н. е. 

     Зміст ФВ дітей та молоді. Дітей до 7 років виховувала мати, а потім ця роль 

відводилася старійшинам або найдосвідченішим членам роду. Молодь проходила 

спеціальну підготовку (в громаді), основану на народних елементах фізичної 

культури. Фізичне вдосконалення проходило у постійних рухливих іграх, 

забавах, змагальних фізичних вправах. Кожен етап цієї підготовки завершувався 

ініціацією — ритуалом посвяти у наступну вікову групу чи стан. 

     Цикл обрядодійств ініціації мав, у першу чергу, виховний характер і 

передбачав у попередній підготовці, наприклад юнака, такі елементи: 

1.  Тривалу ізоляцію від родини і зближення з дорослими чоловіками. 

2.  Тренування. Розвиток фізичних якостей (сили, витривалості, спритності та 

ін.). 

3.  Оволодіння технікою використання зброї (підготовку до полювання). 

4.  Загартування і виховання здатності долати негоди через різні харчові 

обмеження, суворі моральні і фізичні випробування. 
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5.  Виховання дисциплінованості, безумовного підпорядкування старшим, 

збереження звичаїв, родової моралі.   

Невід'ємною складовою народних традицій, звичаїв, обрядів та свят 

виступають елементи фізичної культури у вигляді рухливих ігор, змагальних 

фізичних вправ, забав і розваг.  

     Рухливі ігри та забави древніх українців. Понад 600 рухливих ігор 

застосовувалися для фізичного розвитку дітей і молоді, переважна більшість з 

них виконувалася під музику або спів.   

Наявність народних рухливих ігор, котрі існують і сьогодні, доказує, що в 

період військової демократії на території нашої країни існувала і 

функціонувала чітко сформована система народної фізичної культури, її 

основою був побутово-релігійний календар. 

План проведення семінару 

1. Особливості ФК трипільців. 

2. Особливості ФК скіфів. 

3. Особливості ФК кімерійців. 

4. Прояв грецьких особливостей у ФК народів Причорномор’я. 

 Характеристика системи ФВ українців  до   V – VI ст. н. е. 

5. Значення рухливих ігор та забав у ФВ древніх українців. 

6. Вплив обрядового календаря на формування ФК українців.     

Контрольні питання 

1. Назвіть древні народи, які мешкали на території сучасної України. 

2. Який із названих народів був наймиролюбнішим? Як це відображалося на 

засобах фізичного виховання? 

3. Назвіть форми та засоби фізичного виховання кімерійців, скіфів та 

сарматів. Порівняйте їх із засобами трипільців. У чому полягає причина 

відмінності? 

4. Чому основним видом виховання у древньому світі було фізичне? 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

5. Назвіть риси грецької гімнастики, які проявились у  ФК народів. 
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6. Назвіть етапи та зміст ФВ дітей та молоді у період до VI ст. н. е. 

7. Як називався ритуал посвяти у наступну вікову групу чи стан?  У ФК ще 

якого народу він спостерігався?  

Література: [5, с. 64 – 71; 7, с. 63–69]. 

 

Семінарське заняття № 6 

Тема. Фізична культура в період козаччини 

     Мета: ознайомити студентів зі структурою, засобами та принципами ФВ 

козаків. 

Короткі теоретичні відомості 

     З перших років свого існування Запорізька Січ вела безперервну збройну 

боротьбу із загарбниками. Такі специфічні умови призвели  до того, що 

запорізьке козацтво в короткий історичний термін виробило одну з 

найефективніших на той час систему військово-фізичної підготовки воїнів. 

     Система фізичної культури запорозьких козаків стала вершиною 

українського  тіловиховання. Суворі історичні часи, екстремальні умови життя 

запорозьких козаків вимагали напруження фізичних і психофізичних сил, 

залізної дисципліни та витримки. Серед козаків на високому рівні був культ 

міцного, загартованого здоров’я і фізичної сили людини, її всебічного розвитку, 

досконалості, адже сила, витривалість, терпіння, наполегливість розвиваються 

тільки у важкій щоденній праці, завдяки, у першу чергу, фізичним вправам. 

Аналіз історичних документів свідчить про те, що в Запорозькій Січі 

існував культ фізичної досконалості людини.  

Це твердження обґрунтовується такими основними положеннями: 

1. Запорозькі козаки ніколи не обирали старшинами фізично недосконалих 

людей.  

2. Система фізичного виховання козаків базувалася на принципі 

систематичності. 
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Фізичне  виховання козацьких дітей та молоді 

– Курс фізичного  і військового виховання хлопчики проходили в січових 

школах. «...Молодиків у школі і поза школою вчили: Богу добре молитися, на 

коні реп’яхом сидіти, шаблею рубати й відбиватися, з рушниці гострозоро 

стріляти й списом добре колоти».   

– Важливе місце відводилося   формуванню прикладних умінь: 

плавати,  веслувати, керувати човном.  

– Після шкільних занять старші учні займалися військовою справою. В 

ігрових ситуаціях вони моделювали бойові дії козаків: наступ на ворога, 

оборону тощо; влаштовували змагання, демонстрували фізичну силу. 

Складові системи фізичного виховання та оздоровлення запорозьких 

козаків: 

– вправи на розтягування тіла; 

– дихальні вправи; 

– вправи та змагання на воді; 

– рухливі ігри та змагання; 

– системи єдиноборств (гопак, гойдок, «спас»).  

     Найвідоміша із систем єдиноборств була покладена в основу козацького 

танцю гопак. 

     Бойовий гопак – вид української національної боротьби, бойове мистецтво 

запорозьких козаків, яке трансформувалося в народний танець. 

Боротьба «гойдок» призначена в основному для розвідників-пластунів. 

Система козацької боротьби «спас» – не атакуючий, а суто оборонний 

характер. Для неї характерне багаторазове, скрупульозне відпрацювання 

блокування дій супротивника.  

Козацьке характерництво – це пласт козацької психофізичної культури, 

який отримав назву «господар ночі». Боротьба козаків-характерників з ворогом 

уважалася вершиною козацьких бойових мистецтв. Окремі козаки 

досягали  максимального фізичного і психофізичного розвитку: вони настільки 



24 

 

розвивали свої внутрішні можливості, що багато їхніх сучасників були 

переконані в тому, що в них «вселялися» надприродні сили. 

     У цілому система оздоровлення запорозьких козаків  –  це комплекс, який 

стосувався не лише фізичного боку тіла, але й душевного та духовного, 

енергетичного «я».  

План проведення семінару 

1. Історичні особливості формування козацтва. 

2. Причини швидкого та успішного формування дієвої системи ВФВ. 

3. Обґрунтування критеріїв відбору до козаків. 

4. Характеристика системи ФВ козаків. 

5. Ступені народної системи ФВ у період козаччини. 

6. Характеристика системи оздоровчих вправ  козаків. 

7. Козацьке характерництво. 

8. Історичне значення системи ФВ козаків. 

Контрольні питання 

1. У яких історичних умовах формувалась система військово-фізичної 

підготовки козаків?  

2. Як літописці характеризують запорозьких козаків? 

3. Назвіть та обґрунтуйте критерії відбору до козаків. 

4. Дайте загальну характеристику системи ФВ козаків? Охарактеризуйте 

кожну складову частину системи. 

5. Які народні традиції, звичаї покладено в основу цієї системи? 

6. У чому, на вашу думку, причина високої інтелектуальності та духовності 

козаків? 

7. Дайте характеристику народної системи ФВ того часу. Охарактеризуйте 

ступені народного ФВ за принципом: мета, засоби, методи, кінцевий результат. 

8. Опишіть діяльність та значення козацьких шкіл. У чому їх соціальне 

значення? 

9. Назвіть види вправ системи тілесного та оздоровчого тренування козаків. 

10. Охарактеризуйте гопак як систему фізичних вправ. 
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11. Хто такі козаки-характерники? У чому, на вашу думку, полягає секрет 

їхніх здібностей? 

Література: [2, с. 28 – 29; 5, с. 85–97]. 

 

Семінарське заняття № 7  

Тема. Фізична культура України у складі Російської імперії 

     Мета: вивчити плідність  розвитку ФК українців у період перебування 

України у складі  Російської імперії.  

Короткі теоретичні відомості 

     У складі Російської імперії понад 200 років знаходилась більша частина 

України — площею 452 тис. кв. кілометрів (75 % сучасної території) та 

населенням  25,5 млн. Після ліквідації кріпацтва  1861 року в імперії почались 

прогресивні зміни, характерні для капіталістичних країн світу.  

     Новий прошарок населення – буржуазія, що виник з багатих селян, купців, 

кустарів, – європеїзується, запозичує їхні засоби і методи, у тому числі фізичного 

виховання та спорту. 

ФВ в армії 

1856 р. (після поразки у Кримській війні 1853 – 1856 рр.)  як реформу в 

армії введено гімнастику. 

1874 р.  скорочено термін служби з 25 до 4 – 6 років, введено військову 

повинність. 

1877 року створено курси з підготовки фахівців з гімнастики при 

Петербурзькій військовій академії (керівник – П. Ф. Лесгафт), курси 

проіснували 5 років. 

1890 року створено головну гімнастично-фехтувальну школу як центр 

підготовки кадрів для армії (М. Драгоміров, О. Бутовський). 

                                ФВ у навчальних закладах 

1864 р. – 1889 р. – гімнастика та ігри запропоновані як необов'язковий 

предмет і проіснували на таких правах 25 років («Положення про початкові 

народні училища», «Статут гімназій»). 
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1889 року фізичне виховання стає  – обов’язковим предметом («Інструкції 

і програми викладання гімнастики в чоловічих навчальних закладах»). 

Проблеми: 

1. Відсутність кадрів. 

2. Відсутність системи підготовки фахівців. 

                      Спортивно-гімнастичний рух 

Спортивно-гімнастичний рух у другій половині XIX століття розвивається за 

зразками західних держав, тобто переважно для заможних і наближених до них 

громадян. Нова буржуазія не зацікавлена у розвитку масового спорту, бо хоче 

відрізнятися від простого люду зовнішністю, манерами, фізичним розвитком. І 

царська влада не стимулювала його розвиток, не була в ньому зацікавлена. 

Спорт розвивається, головним чином, у великих містах (Петербург, Київ, 

Москва...). Так, 1860 року в Петербурзі створено імператорський річний яхт-

клуб, згодом – через сім років (1867) і в Москві, а через 31 рік (1898) понад 40 

різних клубів об'єдналися у Всеросійську спілку веслярських і вітрильних 

товариств і клубів. 

Розвиток капіталізму в Російській імперії призвів до пожвавлення в галузі 

культури, педагогіки, виховання. У фізичному вихованні формуються сучасні 

гімнастика і спорт, створюються спортивні клуби, проводяться змагання, науково 

обґрунтовуються методи фізичного виховання (Лесгафт).  

За рівнем розвитку спорту та кількості тих, що ним займаються, Росія далеко 

відстала від Німеччини, США,  Англії, Франції та інших великих держав світу, 

у народних школах фізичне виховання не проводилося взагалі. 

      Особливо це торкнулося Східної України (так званої Малоросії), територія 

якої становила три чверті (75 %) всієї сучасної, а населення 25,5 мільйонів, де 

переважали українці (понад 80 %). 

     Висновки: 

– До революції ФК і С в Україні, як і в усій царській Росії були надбанням 

правлячих класів. 



27 

 

– На 1 січня 1915 р. у містах України існувало 196 спортивних клубів, які 

охоплювали 8 000 чоловік. 

– Зі спортивних споруд в Україні було 1 спортивне ядро, побудоване у Києві 

до Всеросійської олімпіади 1913 року. 

– Досягнення українських спортсменів (Піддубного, Гриненка, Заповорота) 

були перемогами талановитих одиночок. 

– Система ФВ в Україні була відсутня. 

– В українських селах із покоління в покоління передавались лише народні 

ігри.   

– Усі спортивні клуби та товариства були московськими. 

– Царизм блокував існування січових та сокольських братств. 

     Хоч передові люди в імперії (вчені, лікарі, педагоги, громадські діячі) 

виступають за необхідність вжиття рішучих, масштабних оздоровчих заходів та 

фізичного виховання населення, за підтримку традиційних форм фізичної 

культури, їхні домагання не знайшли підтримки з боку царського уряду. 

Отже, цей період в історії фізичної культури українського народу, що своєю 

більшістю входив до складу Російської імперії, не можна назвати плідним. 

Науковий доробок П. Ф. Лесгафта 

     Твори:  

– «Основи теоретичної анатомії»; 

– «Сімейне виховання»; 

– «Посібник з вищої освіти дітей шкільного віку». 

     Класифікація фізичних вправ за Лесгафтом. 

     1-ша група – прості рухи для оволодіння своїм тілом (початкові класи). 

     2-га група – вправи з поступовим збільшенням зусиль (середні класи). 

(вправи з палками, гирями, метання, стрибки, лазіння). 

     3-тя група – вправи з орієнтацією у просторі (старші класи). 

(метання у ціль, біг у заданому темпі, стрибки на певну відстань) 

     4-та група – систематичні вправи у вигляді складних дій (ігри, біг на 

ковзанах, лижах, фехтування). 
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План проведення семінару 

1. Історичні умови розвитку України у досліджуваний період. 

2. Реформи в армії та шляхи розвитку ФВ солдатів. 

3. ФВ у навчальних закладах. 

4. ФВ пересічного населення. 

5. Спортивний рух. 

6. Видатні українські спортсмени та їх досягнення. 

7. Історичне значення Олімпіади 1913 року в Києві. 

8. Науковий доробок П. Ф. Лесгафта.   

Контрольні питання 

1. Опишіть, як реформи в армії   вплинули  на розвиток ФВ.  

2. Які європейські системи використовувались у ФВ російських солдатів? 

3. У якій формі існувало ФВ в освітніх закладах?  

4. Де в імперії розвивався спорт? Які види спорту успішно розвивались? 

5. Чи існували спортивні клуби на території України? Кому вони належали? 

6. У чому полягає класова особливість спорту? 

7. Коли і де було проведено І Всеросійську Олімпіаду? 

8. Які події передували відкриттю Олімпіади? 

9. Які видатні спортсмени того часу були вихідцями з України? 

10.  У чому полягає історичне значення І Олімпіади? 

11.  Назвіть основні наукові роботи П. Ф. Лесгафта. 

12.  Назвіть основні положення теорії П. Ф. Лесгафта. 

13.  Назвіть недоліки теорії Лесгафта. 

14.  Як у цілому оцінюється названий період розвитку ФК і С в Україні? 

Література: [1, с. 153 – 155; 3, с. 141–146; 5, с. 101–109]. 
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Семінарське заняття № 8 

Тема.  Фізична культура в Україні в період 1917 – 1991 рр.  

Мета: засвоїти ключові історичні моменти, які спрямовували і зумовлювали 

розвиток спортивних подій у названий період.  

Короткі теоретичні відомості 

     Декрет «Про обов’язкове навчання військовому мистецтву» («Всевобуч», 22  

квітня 1918 року, Петроград) – керівний документ, що спрямовував розвиток 

фізичної культури у перші роки після революції. Керівний орган, що 

впроваджував «Всевобуч» – головне управління військового навчання та 

формування резервних частин Червоної Армії, на місцях – військово-навчальні 

пункти при комісаріатах. Програма «Всевобуча» – посилена фізична 

підготовка, організаційна форма –   військово-спортивні клуби при фабриках , 

заводах, комісаріатах  як основа спортивного руху в республіках. Активний 

реалізатор програми «Всевобуча» – комсомол. 

     Інші спортивні події часу, в яких брали участь українські спортсмени: 

– з 1931 р. – спортивні паради у Москві; 

– 30-ті роки – нові форми змагань – матчеві зустрічі,  кроси, запливи; 

– з 1933 р. – Всесоюзні змагання з гімнастики (чемпіон – Україна); 

– у 1937 р. – введено «Єдину всесоюзну спортивну класифікацію» (ЄВСК) 

звання, розряди з 10 видів спорту; 

– у 1937 р. – участь у міжнародній робочій спартакіаді у Антверпені 

(Бельгія), де  від України – спортсмени-легкоатлети та гімнасти;   

– з 1939 р. – до календаря введено професійне свято День фізкультурника. 

План проведення семінару 

1. Всевобуч і військова спрямованість розвитку ФКіС. 

2. Запровадження комплексу ГПО. 

3. Олімпійські ігри у довоєнний час у перші роки після війни. 

4. Розвиток матеріально-технічної бази спорту в Україні у післявоєнні роки. 

5. Перші дитячо-юнацькі спортивні школи на території України. 

6. Особливості олімпійського руху у 50 – 80 рр. минулого століття. 
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7. Досягнення українських та радянських спортсменів у олімпійських іграх. 

8. Вирішені та невирішені проблеми радянського періоду у спорті.  

Контрольні питання 

1. Який документ регламентував розвиток ФКіС в початкий період радянської 

влади? Охарактеризуйте його зміст.  

2. Назвіть основні проблеми та невирішені завдання у розвитку фізичної 

культури і спорту у перші роки радянської влади. 

3. Яку спрямованість мало фізичне виховання у навчальних закладах та на 

підприємствах? Чому? Обґрунтуйте відповідь. 

4. Охарактеризуйте комплекс ГПО як систему нормативів для оцінки фізичної  

підготовленості населення? Як впроваджувався комплекс? 

5. Назвіть досягнення радянських спортсменів у їхніх перших олімпійських 

іграх у 1952 році. 

6. Як змінились особливості розвитку спорту в СРСР у післявоєнні роки? 

7. Як політичні події впливали на розвиток олімпізму у світі? Аргументуйте 

відповідь фактами спортивних подій. 

8. Назвіть особливості масового і олімпійського спорту у 50 – 80 рр. минулого 

століття.  

Література: [7, с. 89 –124; 5, с. 202–218]. 

 

 

Семінарське заняття №9 

Фізична культура в сучасній Україні з 1991 року 

     Мета:  вивчення послідовності подій щодо становлення системи фізичної 

культури і спорту у незалежній Україні  

Короткі теоретичні відомості 

     Принципи формування державної програми розвитку ФК в Україні: 

– з урахуванням радянської системи фізичного виховання; 

–  з урахуванням традицій українського народу. 

     Законодавче регулювання відносин у сфері ФКіС здійснюється: 

– Конституцією України; 
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– Законом України «Про фізичну культуру і спорт» (1993); 

– Законом України «Про туризм»; 

– міжнародними угодами; 

– Статутами спортивних організацій.  

План проведення семінару 

1. Соціально-економічні умови розвитку ФКіС в Україні 

2. Законодавча база ФКіС  

3. Система розвитку ФК 

4. Український олімпійський рух 

Контрольні питання 

1. Які документи регламентують розвиток ФКіС в Україні? 

2. Опишіть структуру Закону України про фізичну культуру і спорт 

3. Розкрийте суть основних положень України про фізичну культуру і 

спорт. 

4. Назвіть програми розвитку ФКіС в Україні з 1994 року. Охарактеризуйте 

їх. 

5. Назвіть невирішені проблеми галузі ФКіС. 

6. Назвіть основні досягнення українських спортсменів у олімпійському та 

паралімпійському русі. 

     Література : [7, с. 141–149; 5, с. 202–218].  
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсум

ковий 

тест  С
у
м

а 

Змістовий модуль 1 

  

Змістовий модуль  2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13  

20 

 

5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 100 

  

Тема 1 Фізична культура і спорт у стародавньому світі (від IV тисячоліття 

до н. е. до V ст. н. е. 

Тема 2 Фізична культура і спорт у середні віки (V – ХІІ ст.). 

Тема 3 Фізична культура у період переходу від середньовіччя до нових 

часів (ХVІІ – ХVІІІ ст.). 

Тема  4 Фізична культура і спорт у перший період нового часу.  

Тема 5 Фізична культура і спорт у другий період нового часу (1871 – 1917) 

Тема 6  Фізична культура і спорт сучасності (з 1917 року). 

Тема 7 Фізична культура і спорт в Україні від стародавніх часів і до ХІ ст. 

Тема 8 Фізична культура в Україні з ХІІ до середини ХІХ ст. 

Тема 9 Фізична культура і спорт в Україні з другої половини ХІХ ст. до    

1917 року.  

Тема 10 Фізична культура і спорт в Україні в період з 1917 до 1941 рр. 

Тема 11 Фізична культура і спорт у роки Великої Вітчизняної війни. 

Тема 12     Фізична культура і спорт в Україні у повоєнні роки.   

Тема 13     Фізична культура і спорт в Україні  на сучасному етапі. 
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