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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Історія фізичної культури і спорту вивчає виникнення і роз-
виток засобів, форм, методів, теорії і систем фізичного вихован-
ня на різних етапах існування суспільства. Будучи важливим
розділом науки про фізичну культуру і спорт, історія розглядає
їх як складову загальної культури. На основі об’єктивно дію-
чих закономірностей розвитку суспільства простежується ево-
люція фізичної культури з найдавніших часів до сьогодення.
Розвиток фізичної культури і спорту розглядається у взаємоз-
в’язку й обумовленості з іншими аспектами життя суспільства, а
також залежно від конкретної суспільно-економічної формації,
географічного середовища, національних особливостей. Рівень
розвитку фізичної культури і спорту, їх місце в житті людей
завжди залежали і залежать від конкретних форм виробництва,
суспільних відносин, політики, стану науки і культури. Визна-
чені історичні умови породжували і різні системи фізичного ви-
ховання.

У вивченні історії фізичної культури і спорту використову-
ють різні джерела, серед них архівні, археологічні й етнографічні
матеріали, пам’ятники образотворчого мистецтва тощо.

У системі теоретичних дисциплін, досліджуваних на факуль-
тетах фізичної культури і спорту значне місце посідає історія
фізичної культури. Вона належить до профілюючих дисциплін,
допомагає майбутнім фахівцям краще пізнати свою професію і
підвищити загальний рівень культури, безпосередньо готує їх
до практичної діяльності.

У результаті вивчення дисципліни “Історія фізичної культу-
ри” студенти повинні
знати:
• загальні положення і напрями розвитку фізичної культу-

ри і спорту залежно від етапів розвитку людського сус-
пільства;

• основні події і дати, що характеризують історію фізичної
культури;

• основні відомості про діяльність історичних особистостей
у сфері фізичної культури і спорту;
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• основоположників різних систем фізичного виховання,
їхню роль у розвитку фізичної культури і спорту;

• історію Олімпійських ігор стародавності;
• історію Олімпійських ігор сучасності;
• історію зародження, становлення і розвитку спорту в цілому

і за видами спорту;
• історію міжнародного спортивного руху;
• історію розвитку фізичної культури і спорту в Україні в

цілому й Запоріжжі зокрема;
уміти:
• працювати з літературою загальної і спеціальної спрямо-

ваності за тематикою, що відповідає дисципліні “Історія
фізичної культури”;

• самостійно підготувати доповідь з обраної теми в межах
дисципліни “Історія фізичної культури”;

• визначати історичний етап і рівень розвитку фізичної куль-
тури та спорту на основі конкретних подій і датах загаль-
ної історії.

Дисципліна “Історія фізичної культури” є обов’язковою для
вивчення студентами спеціальностей “Фізичне виховання” і
“Фізична реабілітація” освітньо-кваліфікаційного рівня “бака-
лавр”.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ”

№ 
пор. Назва теми 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
 

12 
13 
14 
 

15 
16 

Фізична культура в первісному суспільстві 
Фізична культура в рабовласницьких державах Стародавнього світу 
Спорт і Олімпійські ігри Давньої Греції 
Фізична культура Середньовіччя  
Фізична культура і спорт Нового часу 
Фізична культура і спорт Новітнього часу 
Фізична культура і спорт у капіталістичних країнах 
Фізична культура і спорт у дореволюційній Росії 
Фізична культура і спорт у Росії другої половини XIX — початку XX ст. 
Виникнення і розвиток міжнародного спортивного руху 
Міжнародний спортивний рух між Першою і Другою світовими 
війнами 
Міжнародний спортивний рух після Другої світової війни 
Олімпійський рух після Другої світової війни 
Основні принципи, структура і функціонування Олімпійського 
спорту, їх значення в історії фізичної культури 
Історія Міжнародної олімпійської академії й Олімпійського музею 
Основні напрями й історичне значення діяльності Міжнародного 
олімпійського комітету 

 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ”

Тема 1. Фізична культура в первісному суспільстві

Виникнення фізичної культури. Фізичне виховання в родо-
вому ладі. Фізичне виховання в австралійців. Фізичне вихован-
ня в індіанців Америки. Фізичне виховання в африканських
племен. Фізичне виховання в тунгусів, чукчів, ескімосів, інших
північних народів, що населяють Сибір і Крайню Північ. Фізичне
виховання в період розкладання родового ладу.

Література [1; 4; 5; 7; 31]
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Тема 2. Фізична культура в рабовласницьких державах
Стародавнього світу

Історична характеристика рабовласницького ладу. Фізична
культура в країнах Давнього Сходу. Фізична культура Давньої
Греції. Фізичне виховання в Спарті. Фізичне виховання в Афі-
нах. Давньогрецька гімнастика. Олімпійські ігри, інші змаган-
ня в Давній Греції. Причини занепаду фізичної культури в Давній
Греції. Міфи і легенди про спорт Давньої Греції. Спортивні спо-
рудження в Давній Греції. Зародження елементів науки про
фізичне виховання в Давній Греції. Фізична культура в Давньо-
му Римі.

Література [1; 5; 7; 11; 18–22; 24–29]

Тема 3. Спорт і Олімпійські ігри Давньої Греції

Джерела спорту Давньої Греції. Принцип змагальності в спо-
собі життя давніх греків. Фізичне виховання в Давній Греції.
Спортивні спорудження в Давній Греції. Зародження давньо-
грецьких Олімпійських ігор. Олімпія — місце проведення Олі-
мпійських ігор Давньої Греції. Олімпійські ігри й інші загаль-
ногрецькі змагання. Організація і програми Олімпійських ігор.
Участь у змаганнях, визначення й ушановування переможців.
Підготовка атлетів до Олімпійських ігор. Кризові явища в давньо-
грецькому спорті і кінець Олімпійських ігор.

Література [1–7; 9; 11; 14; 17–22; 24; 26; 28–29]

Тема 4. Фізична культура Середньовіччя

Фізична культура в період раннього феодалізму. Фізична
культура в період розвитого феодалізму. Фізична культура в
період розпаду феодалізму. Гуманісти і філософи епохи Серед-
ньовіччя про фізичне виховання. Лицарська система виховання.

Література [1; 5; 7; 31]
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Тема 5. Фізична культура і спорт Нового часу

Фізична культура і спорт у перший період Нового часу. Ідей-
но-теоретичні основи фізичного виховання. Виникнення і роз-
виток національних систем фізичного виховання. Особливості
фізичного виховання і спорту в країнах Західної Європи і
Північної Америки. Соціалісти-утопісти про фізичне вихован-
ня. Фізична культура і спорт у другий період Нового часу. Ро-
бочий спортивний рух. Сокольський рух і сокольська гімнасти-
ка. Розвиток спорту і виникнення професіоналізму. Виникнен-
ня нових форм фізичного виховання. Гімнастика Жоржа Деме-
ни. “Природний метод” Еберга. Основна гімнастика Нільса Бука.

Література [1; 5; 7; 31–33]

Тема 6. Фізична культура і спорт Новітнього часу

Фізична культура і спорт у період між Першою і Другою
світовими війнами. Розвиток робочих спортивних організацій.
Буржуазний спортивно-гімнастичний рух. Методи буржуазних
систем фізичного виховання. Боротьба спортсменів проти фа-
шизму в роки Другої світової війни. Демократизація фізкуль-
турного руху. Створення соціалістичних систем фізичного ви-
ховання. Виникнення міжнародних спортивних зв’язків. Фізична
культура і спорт у країнах Азії, Африки і Латинської Америки.

Література [1; 5; 7; 31]

Тема 7. Фізична культура і спорт у капіталістичних країнах

Спортивний рух у буржуазному суспільстві, загострення су-
перечностей. Розвиток різних напрямів у спорті. Аматорський
спорт. Професійний спорт. Підприємницький спорт. Церковний
спорт.

Література [1; 5; 7]
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Тема 8. Фізична культура і спорт у дореволюційній Росії

Фізичне виховання у давніх слов’ян. Фізичне виховання в
Запорозькій Січі. Фізичне виховання в Київській Русі. Система
військово-фізичного виховання. Фізична підготовка в армії і
навчальних закладах кінця XVII — початку XIX ст. Виникнен-
ня і розвиток природничо-наукової і педагогічної думки у сфері
фізичного виховання.

Література [1; 5; 7; 31; 36; 38]

Тема 9. Фізична культура і спорт у Росії другої половини
XIX — початку XX ст.

Розвиток ідейно-теоретичних і наукових основ фізичного ви-
ховання. Теорія і система фізичного виховання П. Ф. Лесгафта.
Спортивний рух у Росії на початку ХХ ст. Фізична підготовка
в армії і військово-навчальних закладах. Фізичне виховання в
цивільних навчальних закладах. Розвиток спорту і перші міжна-
родні зв’язки російських спортсменів. Участь російських спорт-
сменів у міжнародному олімпійському русі. Фізична культура і
спорт у роки Першої світової війни.

Література [1; 5; 7; 10; 31; 36; 38]

Тема 10. Виникнення і розвиток міжнародного спортивного руху

Розвиток спорту і створення міжнародних спортивних об’єд-
нань. Утворення Міжнародного олімпійського комітету. I Олім-
пійський конгрес. Олімпійські ігри до Першої світової війни.
П’єр де Кубертен і його діяльність. Ігри I Олімпіади: організа-
ція, проведення, результати. Ігри II Олімпіади: організація,
проведення, результати. Ігри III Олімпіади: організація, прове-
дення, результати. Ігри IV Олімпіади: організація, проведення,
результати. Ігри V Олімпіади: організація, проведення, резуль-
тати. Олімпійські конгреси, їх значення для міжнародного олім-
пійського руху.

Література [1–8; 10; 19; 26–27]
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Тема 11. Міжнародний спортивний рух між Першою і Другою
світовими війнами

Розвиток міжнародного робочого спортивного руху. Олім-
пійські ігри в міжвоєнний період. Ігри VIII Олімпіади: органі-
зація, проведення, результати. Ігри IX Олімпіади: організація,
проведення, результати. Ігри X Олімпіади: організація, прове-
дення, результати. Ігри XI Олімпіади: організація, проведення,
результати. Перші зимові Олімпійські ігри: організація, прове-
дення, результати. II і III зимові Олімпійські ігри: організація,
проведення, результати. Міжнародний олімпійський комітет і
його політика напередодні Другої світової війни.

Література [1–7; 26; 27]

Тема 12. Міжнародний спортивний рух після Другої світової
війни

Нова історична обстановка, її вплив на розвиток міжнарод-
ного спортивного руху. Два напрями в міжнародному спортив-
ному русі. Демократизація міжнародного спортивного й олім-
пійського рухів. Всесвітні студентські ігри (Універсіади).

Література [1; 5–8; 31; 36]

Тема 13. Олімпійський рух після Другої світової війни

Розвиток олімпійського руху в повоєнні роки. Ігри XIV Олім-
піади: організація, проведення, результати. Ігри XV Олімпіа-
ди: організація, проведення, результати. Ігри XVI Олімпіади:
організація, проведення, результати. Ігри XVII Олімпіади: орга-
нізація, проведення, результати. Ігри XVIII Олімпіади: органі-
зація, проведення, результати. Ігри XIX Олімпіади: організа-
ція, проведення, результати. Ігри XX Олімпіади: організація,
проведення, результати. Ігри XXI Олімпіади: організація, про-
ведення, результати. Зимові Олімпійські ігри. Ігри XXII Олім-
піади: організація, проведення, результати. Сучасний олімпійсь-
кий рух, його проблеми.

Література [1–7; 9; 26–27]
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Тема 14. Основні принципи, структура і функціонування
олімпійського спорту, їх значення в історії фізичної
культури

Основні принципи олімпійського спорту. Олімпійська хар-
тія, її історична роль і значення. Міжнародна олімпійська сис-
тема, її структура і роль в олімпійському спорті. Міжнародний
олімпійський комітет (МОК), його діяльність. Олімпійські кон-
греси, їх проведення й історичне значення для олімпійського
спорту. Створення, діяльність й історичне значення міжнарод-
них спортивних федерацій (МСФ). Створення, діяльність й істо-
ричне значення національних олімпійських комітетів.

Література [2; 4; 5; 8; 9; 12]

Тема 15. Історія Міжнародної олімпійської академії
й Олімпійського музею

Створення й історичне значення Міжнародної олімпійської
академії. Створення й історичне значення Олімпійського музею.
Створення й історичне значення Олімпійської бібліотеки. Пре-
зиденти Міжнародного олімпійського комітету, їхня роль в історії
розвитку олімпійського спорту. П’єр де Кубертен: “Ода спорту!”.

Література [2–5; 8; 9; 12; 13; 15; 23; 26; 27; 29; 30]

Тема 16. Основні напрями й історичне значення діяльності
Міжнародного олімпійського комітету

Історичне значення єдності Міжнародного олімпійського руху.
Історія діяльності Міжнародного олімпійського комітету (МОК)
наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. Історичне значення боротьби
з апартеїдом у спорті. Історичні особливості організації і прове-
дення олімпійських ігор останніх років. Історичне значення де-
мократизації олімпійського руху в останні роки. Історичні пере-
думови професіоналізації олімпійського спорту. Історичні аспек-
ти взаємозв’язку олімпійського і масового спорту. Історія виник-
нення і розвитку Олімпійських ігор для інвалідів. Історична роль
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і значення спорту в світовій політиці. Історія участі жінок в олім-
пійському русі. Історія олімпійського руху в Україні.

Література [2; 4; 8; 9; 31; 32; 34–37]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Виникнення фізичної культури.
2. Фізичне виховання в родовому ладі.
3. Фізичне виховання в період розпаду родового ладу.
4. Фізичне виховання в рабовласницькому суспільстві.
5. Фізичне виховання в країнах Давнього Сходу.
6. Фізичне виховання в Давній Греції.
7. Давньогрецька гімнастика.
8. Олімпійські ігри та інші змагання в Давній Греції.
9. Причини занепаду фізичної культури і зародження еле-

ментів науки про фізичне виховання в Давній Греції.
10. Фізична культура в Давньому Римі.
11. Фізична культура Середньовіччя.
12. Фізична культура в період раннього феодалізму.
13. Фізична культура в період розвиненого феодалізму.
14. Фізична культура в період розпаду феодалізму і зарод-

ження капіталістичного ладу.
15. Фізична культура і спорт Нового часу.
16. Фізична культура і спорт у перший період Нового часу.
17. Виникнення і розвиток національних систем фізичного

виховання.
18. Фізична культура в країнах Європи й Америки.
19. Соціалісти-утопісти про фізичне виховання.
20. Фізична культура і спорт у другий період Нового часу.
21. Виникнення і розвиток робочого спортивного руху.
22. Сокольський рух і сокольська гімнастика.
23. Розвиток спорту і систем фізичного виховання (кінець

XIX — початок XX ст.).
24. Розвиток спорту і виникнення професіоналізму.
25. Виникнення нових форм фізичного виховання (Ф. Дельсарт,

Жак Далькроз, Айседора Дункан, Жорж Демени та ін.).
26. Гімнастика Жоржа Демени.
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27. “Природній метод” Ебера.
28. Основна гімнастика Нільса Бука.
29. Фізична культура і спорт у Новітній час.
30. Фізична культура і спорт у період між Першою і Другою

світовими війнами.
31. Розвиток робочих спортивних організацій (початок ХХ ст.).
32. Буржуазний спортивно-гімнастичний рух перед Другою

світовою війною.
33. Методи буржуазних систем фізичного виховання.
34. Боротьба спортсменів проти фашизму в роки Другої світо-

вої війни.
35. Фізична культура і спорт після Другої світової війни.
36. Створення соціалістичних систем фізичного виховання.
37. Міжнародний спортивний рух після Другої світової війни,

його основні етапи.
38. Основні тенденції розвитку фізичної культури і спорту в

країнах Азії, Африки і Латинської Америки в післявоєнні
роки.

39. Участь в Олімпійських іграх, інших міжнародних зма-
ганнях спортсменів із країн Азії, Африки і Латинської
Америки в другій половині ХХ ст.

40. Фізична культура і спорт у розвинених капіталістичних
країнах у другій половині ХХ ст.

41. Розвиток різних напрямів у спорті: аматорський, профе-
сійний тощо.

42. Система фізичного виховання у давніх слов’ян.
43. Фізичне виховання в Запорозькій Січі.
44. Фізичне виховання в Київській Русі.
45. Фізична підготовка в армії і навчальних закладах (кінець

XVII — початок XIX в.) у Росії.
46. Виникнення і розвиток природничо-наукової і педагогіч-

ної думки у сфері фізичного виховання (Авіценна, Епі-
фаний Славинецький, М. В. Ломоносов та ін.).

47. Розвиток теоретичних і наукових основ фізичного вихо-
вання (друга половина XIX — початок ХХ ст.).

48. Теорія і система фізичного виховання П. Ф. Лесгафта.
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49. Фізична підготовка в армії і військово-навчальних закла-
дах Росії кінця XIX — початку ХХ ст. Генерал А. Д. Бу-
товський (1838–1917).

50. Фізичне виховання в цивільних навчальних закладах кінця
XIX — початку ХХ ст.

51. Розвиток спорту і перші міжнародні зв’язки російських
спортсменів.

52. Участь російських і українських спортсменів у міжнарод-
ному олімпійському русі.

53. Фізична культура і спорт у Росії в роки Першої світової
війни.

54. Зародження, становлення і розвиток радянської системи
фізичного виховання.

55. Фізична культура і спорт у СРСР до і під час Другої
світової війни.

56. Розвиток масового фізкультурного руху після Другої світо-
вої війни.

57. Перший установчий конгрес (1894 р.) і його роль в історії
фізичної культури і спорту.

58. П’єр де Кубертен, його діяльність в історії фізичної куль-
тури і спорту.

59. Перші Олімпійські ігри сучасності.
60. Літні Олімпійські ігри: основні події.
61. Зимові Олімпійські ігри: основні події.
62. Організація Міжнародного олімпійського  комітету

(МОК), його значення в міжнародному спортивному русі.
63. Штаб-квартира МОК, її значення.
64. Створення Міжнародних спортивних федерацій (МСФ),

їх роль у міжнародному спортивному русі.
65. Національні олімпійські комітети (НОК), їх значення в

олімпійському русі.
66. Історія аматорства в спорті.
67. Історія професіоналізму в спорті.
68. Масовий спорт, його джерела, значення і роль у міжна-

родному спортивному русі.
69. Олімпійська хартія і її значення в історії Олімпійського

спорту.
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70. Історія створення Міжнародної олімпійської академії, її
значення для міжнародного спорту.

71. Історія створення Міжнародного олімпійського музею й
Олімпійської бібліотеки. Їх значення в розвитку міжна-
родного олімпійського руху.

72. Виникнення і розвиток міжнародного спортивного руху
(друга половина XIX ст.).

73. Олімпійські ігри до Першої світової війни.
74. Історія міжнародного спортивного руху між Першою і

Другою світовими війнами.
75. Організація і проведення Олімпійських ігор у міжвоєн-

ний період.
76. Міжнародний олімпійський комітет і його політика напе-

редодні Другої світової війни.
77. Історія розвитку міжнародного спортивного руху після

Другої світової війни.
78. Демократизація міжнародного спортивного й Олімпійсь-

кого руху.
79. Розвиток Олімпійського руху після Другої світової війни.
80. Сучасний Олімпійський рух і його проблеми.
81. Міжнародний олімпійський комітет у боротьбі з апартеї-

дом.
82. Історія розвитку жіночого спорту.
83. Спортивні спорудження в Давній Греції.
84. Міфи і легенди про спорт Давньої Греції.
85. Давньогрецькі Олімпійські ігри, інші загальногрецькі зма-

гання.
86. Організація, програми і проведення Олімпійських ігор у

Давній Греції.
87. Кризові явища в давньогрецькому спорті і кінець Олім-

пійських ігор.
88. Підготовка атлетів до Олімпійських ігор у Давній Греції.
89. Історія Олімпійського руху в Україні.
90. Олімпійці Запоріжжя.
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