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                                                              ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія фізичної 

культури»  складена    відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра  зі спеціальності 014.11 – Середня освіта (Фізична культура). 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є особливості та методики 

фізичного виховання, які існували за різних соціально-економічних формацій 

та у різні періоди життя людства. 

 Міждисциплінарні зв’язки:  теорія і методика фізичного виховання, 

загальна теорія спорту, історія України. 

Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістових модулів: 

1. Історія фізичної культури і спорту зарубіжних країн   

2.  Історія фізичної культури і спорту України   

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни є аналіз накопичених історичних 

даних про походження і поширення у світі засобів, методів, форм, теорій і 

систем фізичного виховання і спорту, існуючих у різні періоди людського 

суспільства. 

1.2. Завданнями  дисципліни є: 

˗ формування у студентів уяви про фізичну культуру  як  складову частину 

загальнолюдської культури; 

˗ ознайомлення їх із 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; 
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˗ нові тенденції і напрямки розвитку фізичної культури і спорту як в 

окремих країнах, так і в цілому світі; 

 

вміти: 

˗ аналізувати історичні особливості  розвитку фізичної культури  з точки 

зору її відповідності потребам суспільства та історичним особливостям; 

˗ аналізувати досвіду організації фізичного виховання, його мету на 

кожному конкретному історичному етапі, порівнювати використовувані 

засоби та методи; 

˗ виокремлювати  історичні факти, які відображають якісні характеристики 

тогочасного розвитку фізичної культури і спорту; 

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

загальнолюдських цінностей та використання цього досвіду у майбутній 

професійній діяльності вчителя фізкультури.               

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни   
 

Змістовий модуль 1.   Історія фізичної культури і спорту зарубіжних країн   

Тема 1 Фізична культура і спорт у стародавньому світі (від 4 тисячоліття 

до н.е. до 5 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 в перший період нового часу.  

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

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

Змістовний модуль 2.      Історія фізичної культури і спорту  України 

Тема 7 Фізична культура і спорт в Україні стародавнього світу і до ХІ ст. 

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

Тема 14       Україна в олімпійському русі. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Пангелова Н. Є. Історія фізичної культури: навчальний посібник. –  К.: 

Освіта України, 2007. 

2. История физической культуры и спорта : Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Б.Р.Голощапов. – 3-е изд., стер. – М.: «Академия», 2005. 

– 312 с.  

3.  История физической культуры и спорта : Учеб. пособие для учащихся 

средних  физкультурных заведений. Под ред. Столбова В.В. – М.: ФиС, 

1977. – 231 с. 

4. Популярная история спорта / Е.Гик, Е.Гупало – М.: Академия, 2007. – 448 

с. 

5. Кун Л. Всеобщая история ФК и С под ред. Столбова В.В. М., «Радуга», 

1982. – 274с. 

 

      Допоміжна 

1. П. де Кубертен  Олимпийские мемуары. – К.: Олимпийская література, 

1997. – 178 с.  

2. Оливова В. Люди и игры – М.: ФиС, 1985. – 237 с. 

3. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (1994). 

4. Національна доктрина розвитку ФК і С на поточний період. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  - іспит, 1 сем. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  - тестування, опитування, 

контрольні роботи. 

  

 


