
Форма № 09/18 

Затверджена рішенням вченої ради ІДГУ 

від 30.08.2018 р., протокол № 1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ      ПЕДАГОГІЧНИЙ 

КАФЕДРА  СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ 
 (назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

освітній ступінь      бакалавр      
(назва освітнього ступеня) 

галузь знань                        01 Освіта/Педагогіка________________________ 
(шифр і назва галузі знань) 

спеціальність_________ 017  Фізична культура і спорт __________________  
                                                                                              (код і назва спеціальності) 

освітня програма  Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька______ 

діяльність_________________________________________________________  

тип дисципліни     обов’язкова   _______________ 
(обов’язкова / вибіркова / факультативна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ізмаїл – 2019 

 





1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 3 
Лекції: 

22 4 

Модулів: Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:90   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр:1 
Семінарські заняття: 

20 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:2 

- самостійна робота:6 

Консультації: 

2 - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:  екзамен - - 

Мова навчання:українська 
Самостійна робота: 

46 82 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної формування у студентів системи знань щодо виникнення 

й розвитку засобів, форм, методів, ідей та теорій фізичного виховання та спорту. 

Метою вивчення дисципліни є:  теоретична та практична підготовка майбутніх 

фахівців щодо розвитку професійної самосвідомості майбутніх фахівців, виховання 

морально-етичних та ідейно-патріотичних переконань фахівця, причетності до світової 

історичної спадщини та традицій в галузі фізичної культури. 

Передумови для вивчення дисципліни - оволодіння компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисципліни: Основи філософських знань. 

Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами: Теорія та методика фізичного виховання, 

Історія фізичної культури, Теорія та методика спортивного тренування, Вступ до 

спеціальності з основами наукових досліджень, Управління в сфері фізичної культури. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт. Тренерсько-

викладацька діяльність». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 
Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1.    Здатність вчитися та 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ПРН 3.  

 

 

 

ПРН 5.    

Уміти  обробляти  дані  з  

використанням  сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних технологій.   

Засвоювати  нову  фахову  

інформацію,  оцінювати  й  



представляти  власний досвід, 

аналізувати й застосовувати 

досвід колег.  

ЗК 2. Здатність  реалізовувати  свої  

права  і  обов’язки  як  члена  

суспільства,  усвідомлювати  

цінності  громадянського 

(демократичного)  

суспільства  та  необхідність  

його  сталого розвитку,  

верховенства  права,  прав  і  

свобод  людини  і 

громадянина в Україні 

ПРН 1. 

 

 

 

 

 

ПРН 20.   

Здійснювати аналіз суспільних 

процесів у сфері фізичної 

культури і спорту, демонструвати 

власне бачення шляхів 

розв’язання існуючих проблем.   

Використовувати нормативні та 

правові акти, що регламентують 

професійну діяльність.  

 

ЗК 3. Здатність  зберігати  та  

примножувати  моральні,  

культурні, наукові  цінності  і  

примножувати  досягнення  

суспільства  на основі  

розуміння  історії  та  

закономірностей  розвитку 

предметної  області,  її  місця  

у  загальній  системі  знань  

про природу  і  суспільство  

та  у  розвитку  суспільства,  

техніки  і технологій.     

ПРН 1.  

 

 

 

 

ПРН 5. 

 

 

 

 

ПРН 9.      

Здійснювати аналіз суспільних 

процесів у сфері фізичної 

культури і спорту, демонструвати 

власне бачення шляхів 

розв’язання існуючих проблем.   

Засвоювати  нову  фахову  

інформацію,  оцінювати  й  

представляти  власний досвід, 

аналізувати й застосовувати 

досвід колег.  

Демонструвати готовність до 

зміцнення особистого та 

громадського здоров'я шляхом  

використання  рухової  

активності  людини  та  інших  

чинників здорового  способу  

життя,  проведення  

роз’яснювальної  роботи  серед  

різних груп населення.   

ЗК 8. Навички  використання  

інформаційних  і  

комунікаційних  

технологій 

ПРН 3.   Уміти  обробляти  дані  з  

використанням  сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних технологій.   

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 6. Здатність  до  розуміння  

ретроспективи  формування  

сфери фізичної культури і 

спорту.   

 

ПРН 12. Аналізувати  процеси  

становлення  та  розвитку  різних  

напрямів  спорту, олімпійського  

руху  та  олімпійської  освіти  на  

міжнародному  та національному 

рівнях.  

ФК 10.   Здатність  здійснювати  

навчання,  виховання  та 

соціалізацію  людини  у  

сфері  фізичної  культури  і  

спорту, застосовуючи  різні 

педагогічні методи та 

прийоми.  

 

ПРН 5.  

 

 

 

 

 ПРН 9.   

 

 

 

 

 

Засвоювати  нову  фахову  

інформацію,  оцінювати  й  

представляти  власний досвід, 

аналізувати й застосовувати 

досвід колег.  

Демонструвати готовність до 

зміцнення особистого та 

громадського здоров'я шляхом  

використання  рухової  

активності  людини  та  інших  

чинників здорового  способу  



 

 

 

ПРН 17. 

життя,  проведення  

роз’яснювальної  роботи  серед  

різних груп населення.  

Знати та розуміти сутність, 

принципи, методи, форми та 

організацію процесу навчання і 

виховання людини. 

ФК 14. Здатність до безперервного 

професійного розвитку. 

 

ПРН 1.  

 

 

 

 

 

 ПРН 19. 

Здійснювати аналіз суспільних 

процесів у сфері фізичної 

культури і спорту, демонструвати 

власне бачення шляхів 

розв’язання існуючих проблем 

Аргументувати управлінські 

рішення для вирішення проблем, 

які виникають в роботі суб’єктів 

фізичної культури і спорту; мати 

навички лідерства.  

  

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК1.    Здатність вчитися 

та оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

Уміти  обробляти  

дані  з  

використанням  

сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних 

технологій.   

Донесення  нової  

фахової  

інформації. 

Відповідальність 

за   застосування 

власного досвіду, 

та застосовування 

досвіду колег.  

 

ЗК 2. Здатність  

реалізовувати  

свої  права  і  

обов’язки  як  

члена  

суспільства,  

усвідомлювати  

цінності  

громадянського 

(демократичного)  

суспільства  та  

необхідність  його  

сталого розвитку,  

верховенства  

права,  прав  і  

свобод  людини  і 

громадянина в 

Україні 

Уміння здійснювати 

аналіз суспільних 

процесів у сфері 

фізичної культури і 

спорту.  

 

 

Демонструвати 

власне бачення 

шляхів 

розв’язання 

існуючих 

проблем у 

професійній 

діяльності.   

. 

Використання 

нормативних та 

правових актів, 

що 

регламентують 

професійну 

діяльність. 

ЗК 3. Здатність  

зберігати  та  

примножувати  

моральні,  

Уміння здійснювати 

аналіз суспільних 

процесів у сфері 

фізичної культури і 

Демонструвати 

власне бачення 

шляхів 

розв’язання 

Відповідальність 

за   застосування 

власного досвіду, 

та застосовування 



культурні, наукові  

цінності  і  

примножувати  

досягнення  

суспільства  на 

основі  розуміння  

історії  та  

закономірностей  

розвитку 

предметної  

області,  її  місця  

у  загальній  

системі  знань  

про природу  і  

суспільство  та  у  

розвитку  

суспільства,  

техніки  і 

технологій.     

спорту,  

оцінювати  й  

представляти  

власний досвід, 

аналізувати й 

застосовувати досвід 

колег.  

 

існуючих 

проблем у сфері 

фізичної 

культури і 

спорту.   

 

досвіду колег.  

 

ЗК 8. Навички  

використання  

інформаційних  і  

комунікаційних  

технологій 

Уміти  обробляти  

дані  з  

використанням  

сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних 

технологій.   

 

Застосовувати 

сучасні  

інформаційні  та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

діяльності   

Запровадження 

власного досвіду 

та досвіду колег 

за допомогою 

сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних 

технологій  у 

професійній 

діяльності.   

ФК 6. Здатність  до  

розуміння  

ретроспективи  

формування  

сфери фізичної 

культури і спорту.   

 

Уміти аналізувати  

процеси  

становлення  та  

розвитку  різних  

напрямів  спорту, 

олімпійського  руху  

та  олімпійської  

освіти  на  

міжнародному  та 

національному 

рівнях та в 

ретроспективі.  

Демонструвати 

ретроспективні 

риси, процеси  

становлення  та  

розвитку спорту, 

олімпійської  

освіти. 

 

Здійснювати 

залучення 

набутків різних  

напрямів  спорту, 

олімпійського  

руху  та  

олімпійської  

освіти 

міжнародного 

рівня  для 

національних 

інтересів. 

ФК 10.   Здатність  

здійснювати  

навчання,  

виховання  та 

соціалізацію  

людини  у  сфері  

фізичної  

культури  і  

спорту, 

застосовуючи  

різні педагогічні 

методи та 

прийоми.  

Уміти застосовувати 

рухову активність  

людини  та  інших  

чинників здорового  

способу  життя,  для 

виховання  та 

соціалізації  людини  

у  сфері  фізичної  

культури  і  спорту.   

 

Демонструвати 

готовність до 

зміцнення 

особистого та 

громадського 

здоров'я шляхом  

використання 

різних 

педагогічних 

традиційних і 

сцчасних 

методів та 

прийомів.  

Засвоювати  нову  

фахову  

інформацію,  

оцінювати  й  

представляти  

власний досвід, 

аналізувати й 

застосовувати 

досвід колег.  

 



  

ФК 14. Здатність до 

безперервного 

професійного 

розвитку. 

 

Здійснювати аналіз 

суспільних процесів 

у сфері фізичної 

культури і спорту,  

Уміти  

розв’язувати 

існуючі 

проблеми у 

сфері фізичної 

культури і 

спорту. 

Демонструвати 

власне бачення 

шляхів 

безперервного 

професійного 

розвитку 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у

д
и

то
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р

ак
ти

ч
н

і)
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л
ь
н

і 

за
н

я
тт

я
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

А
у

д
и

то
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р

ак
ти

ч
н

і)
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л
ь
н

і 

за
н

я
тт

я
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

1. 
Вступ до предмету 

«Історія фізичної 

культури». Фізична 

культура в 

первісному 

суспільстві. 

2 1 1 - - - 3 - 0,5 0,5 - - - 6 

2. 
Формування 

фізичної культури в 

основних центрах 

стародавнього 

світу. 

2 1 1 - - - 3 - 0,5 0,5 - - - 6 

3. Агоністика й 

атлетичні ігри 

Стародавньої Греції. 

2 1 1 - - - 3 - - - - - - 6 

4. 
Фізична культура 

епохи середньовіччя. 

2 1 1 - - - 3 - - - - - - 6 

5. 
Фізична культура 

нового часу. 

Зародження 

міжнародного 

спортивного руху. 

2 1 1 - - - 3 - 0,5 0,5 - - - 6 

6. 
Історія виникнення 

сучасних літніх і 

зимових 

Олімпійських ігор 

та їх символіка й 

атрибутика. 

4 2 2 - - - 3 - 0,5 0,5 - - - 6 



7. 
Історичні 

особливості 

розвитку 

міжнародного 

олімпійського руху 

сучасності. 

4 2 2 - - - 3 - 0,5 0,5 - - - 6 

8. Особливості 

розвитку 

міжнародного 

спортивного руху в 

епоху новітнього 

часу. 

4 2 2 - - - 3 - 0,5 0,5 - - - 6 

9. 
Витоки фізичної 

культури в Україні 

4 2 2 - - - 3 - - - - - - 5 

10. 
Фізична культура в 

Україні у період 

нового та 

новітнього часу 

Фізкультурно-

спортивний рух на 

землях Східної 

України в кінці ХІХ 

– на початку ХХ ст. 

4 2 2 - - - 3 - 0,5 0,5 - - - 6 

11. 
Спортивно-

гімнастичний рух 

на 

західноукраїнських 

землях наприкінці 

ХІХ–30-ті рр. ХХ 

ст. 

3 2 1 - - - 3 - - - - - - 5 

12. 
Створення та 

розвиток системи 

фізичного 

виховання та 

спорту в УРСР. 

4 2 2 - - - 3 - - - - - - 5 

13. 
Україна в 

олімпійському русі. 

3 2 1 - - - 3 - 0,5 0,5 - - - 6 

14. 
Особливості 

фізкультурно-

спортивного руху в 

сучасній Україні та 

на Львівщині. 

Спортивний рух 

української 

діаспори. 

2 1 1 - - - 3 - - - - - - 5 



Підсумковий контроль  

(для екзаменів) 

- - - - - - 4 - - - - - - 4 

Разом: 42 22 20 - 2 - 46 8 4 4 - - - 82 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Вступ до предмету «Історія фізичної культури». Фізична культура в 

первісному суспільстві. 

“Історія фізичної культури” як навчальна і наукова дисципліна. Навчальна і науково-

методична література для вивчення курсу «Історія фізичної культури». Структура курсу. 

Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами. Основні терміни і поняття та еволюція їх 

розвитку (фізична культура, фізичне виховання, спорт, гімнастика). Періодизація та 

джерела вивчення історії фізичної культури. Передумови виникнення і розвитку фізичних 

вправ та ігор у первісному суспільстві. Фактори, які вплинули на зародження фізичної 

культури – суб’єктивні та об’єктивні (кліматичні, географічні, суспільні, біологічні та ін.). 

Теорії походження фізичної культури: із трудової діяльності, з релігійної діяльності, з 

ігрової діяльності, біологічна теорія. 

Тема 2. Формування фізичної культури в основних центрах стародавнього світу. 

Особливості, провідні форми та суспільне значення фізичної культури стародавнього світу. 

Фізична культура країн Стародавнього Сходу (Стародавня Месопотамія, Стародавній 

Єгипет, Стародавня Індія, Стародавній Китай та ін.). Особливості фізичної культури у 

народів Америки у період до європейської колонізації. Значення фізичного виховання в 

житті Стародавньої Греції. Спартанська та афінська системи фізичного виховання. Зміст 

античної гімнастики. Особливості фізичної культури Стародавнього Риму. Використання 

фізичних вправ у давньоримських видовищах. Підготовка та виступи гладіаторів. 

Тема 3. Агоністика й атлетичні ігри Стародавньої Греції. 

Значення агоністики у житті античних греків. Особливості проведення  атлетичних ігор 

стародавніми греками. Піфійські, Істмійські, Немейські та інші загальноеллінські ігри 

Стародавньої Греції. Легенди та міфи про зародження Олімпійських ігор. Місце 

проведення, програма, зміст, учасники Олімпійських ігор. Нагородження олімпіоніків. 

Причини занепаду давньогрецьких Олімпійських ігор (втрата олімпійських ідеалів, 

професіоналізація атлетики, завоювання Греції Римом, прийняття християнства та ін.). 

Спортивні споруди Стародавньої Греції (стадіони, гіпподроми, палестри, гімнасії). 

Тема 4. Фізична культура епохи середньовіччя. 

Особливості фізичної культури в середні віки. Лицарська система фізичного виховання. 

Навички та чесноти, які виховувалися у лицарів. Лицарські турніри. Розвиток фізичної 

культури серед селян та ремісників-міщан європейських країн. Вплив християнської релігії 

на розвиток фізичного виховання. Зародження науково- методичної думки в галузі 

фізичного виховання вченими-гуманістами (Вітторіно де Фельтре, Франсуа Рабле, Мішель 

Монтень, Ян Амос Коменський, Річард Малкастер, Епіфаній Славинецький та ін.). 

Тема 5. Фізична культура нового часу. Зародження міжнародного спортивного руху. 

Передумови формування національних систем фізичного виховання у  ХVІІІ-  ХІХ ст. 

Особливості німецької, шведської, французької та сокільської систем фізичного виховання. 

Діяльність Іоганна Гутс-Мутса, Герхарта Фіта, Фрідріха Яна, Ернста Айзелена, Франциска 

Амороса, Пера і Ялмара Лінгів, Мирослава Тірша, Жака Далькроза, Айсидори Дункан та 

інших діячів європейської фізичної культури нового часу. Англійська система фізичного 

виховання. Рух “арнольдизм”. Теоретичні розробки Чарльза Кінгслі. Діяльність Томаса 

Арнольда. Утворення нових форм та структур фізичного виховання: релігійних, 

національних, жіночих, професійних, парамілітарних. Міжнародний скаутський рух. 

Формування системи міжнародних змагань та організаційних структур міжнародного 

спорту. Проведення перших міжнародних змагань, неофіційних та офіційних чемпіонатів 

світу та Європи. Утворення міжнародних федерацій з видів спорту. Формування наукових 



основ розвитку спорту (Джордж Демені, Іван Сєченов, Пьотр Лєсгафт, Фроде Садолін, 

Георг Рацине та ін.). 

Тема 6. Історія виникнення сучасних літніх і зимових Олімпійських ігор та їх 

символіка й атрибутика. 

Передумови відродження Олімпійських ігор сучасності. Спроби проведення олімпійських 

змагань у ХVІІ-ХІХ ст., піонери відродження Олімпійських ігор. Розкопки Олімпії. 

Діяльність Ернста Курціуса, Евангеліса Цаппаса. Життя та діяльність П’єра де Кубертена. 

Атлетичний конгрес 1894 року та його значення. Прийняття Олімпійської Хартії. 

Заснування Міжнародного олімпійського комітету. Організація, проведення та значення 

Ігор I Олімпіади. Зародження та особливості проведення зимових Олімпійських ігор. 

Олімпійська символіка та атрибутика. 

Тема 7. Історичні особливості розвитку міжнародного олімпійського руху сучасності. 

Хронологія та аналіз Олімпійських ігор сучасності. Характерні риси Ігор І-V Олімпіад до 

першої світової війни. Особливості проведення Ігор VII-ХIV Олімпіад (1920-1948 рр.), ХV-

ХХІV Олімпіад (1952-1988 рр.), ХХV-ХХХ Олімпіад 1992-2012 рр.). Діяльність 

Міжнародного Олімпійського Комітету та його президентів.  

Тема 8. Особливості розвитку міжнародного спортивного руху в епоху новітнього 

часу. 

Система комплексних спортивних змагань як складова частина міжнародного спортивного 

руху. Континентальні, регіональні, релігійні, професійні, етнічні та інші ігри. 

Параолімпійські ігри та їх значення. Міжнародний студентський спортивний рух, 

Універсіади. Розвиток не олімпійських видів спорту. Проблеми та перспективи розвитку 

сучасного міжнародного спортивного та олімпійського рухів: взаємовідносини 

професійного та любительського спорту, політизація спорту, комерціалізація спорту, допінг 

у спорті, роль засобів масової інформації в розвитку міжнародного спорту. 

Тема 9. Витоки фізичної культури в Україні. 

Зародження фізичної культури на українських землях у період первіснообщинного ладу. 

Фізична культура трипільських племен. Особливості фізичної культури скіфо-сарматської 

доби (племена кіммерійців, скіфів, сарматів). Розвиток фізичного виховання та спорту в 

античних державах Північного Причорномор'я (Ольвія, Херсонес, міста Боспорського 

царства). Спортивні зв’язки північнопричорноморських міст із давньогрецьким світом. 

Значення фізичних вправ у житті стародавніх слов’ян. Особливості, провідні форми та 

напрямки фізичного виховання у Київській Русі. Військово-фізична підготовка княжого 

війська. Народна фізична культура Київської Русі. Розвиток народних рухливих ігор, забав, 

обрядової культури. Військово-фізична підготовка запорізького козацтва. 

Тема 10. Фізична культура в Україні у період нового та новітнього часу 

Фізкультурно-спортивний рух на землях Східної України в кінці ХІХ – на початку ХХ 

ст. 

Історичні передумови розвитку спортивного руху в Україні. Особливості розвитку фізичної 

культури і спорту в Східній Україні у ХІХ-ХХ ст. Формування гімнастично-спортивного 

руху на українських землях у складі Російської імперії. Життя та діяльність Олексія 

Бутовського. 

Тема 11. Спортивно-гімнастичний рух на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ–

30-ті рр. ХХ ст. 

Особливості розвитку фізичної культури в Західній Україні (кінець ХІХ–30-ті рр. ХХ ст.). 

Зародження та розвиток спортивно-гімнастичного руху в Західній Україні. Діяльність 

сокільських, січових, пластових, лугових та спортивних товариств Галичини. Роль Івана 

Боберського в розвитку західно-українського спортивно- гімнастичного руху. Особливості 

спортивного руху в Закарпатті та Буковині у першій третині ХХ ст. 

Тема 12. Створення та розвиток системи фізичного виховання та спорту в УРСР. 

Розвиток спорту за часів УРСР. Соціально-політичні аспекти розвитку фізичної культури в 

УРСР. Становлення системи фізичного виховання та спортивного руху в Радянській 

Україні. Особливості проведення Всесоюзних спартакіад. Заснування добровільних 

спортивних товариств “Динамо”, “Спартак”, “Локомотив” тощо. Зародження 



організаційних, програмно-нормативних та науково-методичних основ системи фізичного 

виховання. Роль комплексу «Готовий до праці та оборони» та Єдиної всесоюзної 

спортивної класифікації у розвитку фізкультурно-спортивного руху. Утворення перших 

навчальних закладів і наукових установ. 

Тема 13. Україна в олімпійському русі. 

Історичні етапи входження України в олімпійський рух. Перші виступи олімпійців з 

українських земель. Виступи спортсменів УРСР в Олімпійських іграх. Створення НОК 

України та особливості його діяльності. Особливості розвитку олімпійського руху в Україні 

за часів незалежності. Підсумки виступів спортсменів України незалежними командами в 

Олімпійських іграх. 

Тема 14. Особливості фізкультурно-спортивного руху в сучасній Україні та на 

Львівщині.  

Спортивний рух української діаспори.Особливості розвитку структури спортивного руху в 

сучасній Україні. Проблеми та перспективи розвитку українського спорту.Роль та місце 

ЛДУФК в спортивній історії України. Видатні спортсмени Львівщини.Утворення та 

функціонування українських спортивних осередків у США, Канаді, Австралії та інших 

державах у довоєнний та повоєнний періоди. Діяльність Української Спортової Централі 

Америки і Канади. Роль української діаспори у становленні НОК України. Видатні діячі 

спортивного руху української діаспори.  

 

5.2. Тематика практичних занять. 

 

Тема 1 Фізична культура в первісному 

суспільстві. Фізична культура Стародавнього світу. 

Тема 2 Фізична культура епохи середньовіччя.  

Тема 3 Особливості розвитку фізичної культури і спорту Нового та Новітнього часу.  

Тема 4 Олімпійські ігри Стародавньої Греції.  

Тема 5 Відродження Олімпійських ігор сучасності. Олімпійські ігри в XVII – XIX століттях. 

Передумови відродження Олімпійських ігор сучасності. Діяльність П’єра де Кубертена.  

Тема 6 Особливості розвитку міжнародного спортивного та олімпійського руху. 

Виникнення і розвиток робітничого спортивного руху.  

Тема 7 Сучасний олімпійський рух. Чесна гра в спорті.  

Тема 8 Фізична культура і спорт в Україні від стародавніх часів до ХХ ст.  

Тема 9 Україна в олімпійському спорті. 

 

                                      5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять      

5 10 Конспект 

2 Підготовка до проміжного контролю  4 4 Модульна контрольна 

робота 

3. Підготовка до підсумкового контролю 8 18 іспит 

4. Виконання індивідуальних завдань:  

-  підготовка доповіді;  

- підготовка реферату;  

- підготовка до презентації результатів 

дослідження.  

 

8 

8 

13 

 

8 

20 

22 

 

Доповідь 

Реферат 

Презентація 

 

 Разом 46 82  

 

5.4. Тематика індивідуальних завдань 



 

Тематика рефератів 

 

Тематика доповіді 

 
1. Предмет, завдання і значення навчальної дисципліни “Історія фізичної культури”. 

2. Періодизація історії фізичної культури. 

3. Джерела для вивчення історії фізичної культури. 

4. Основні терміни і поняття дисципліни «Історія фізичної культури» та еволюція їх 

розвитку. 

5. Теорії (гіпотези) походження фізичної культури в добу первіснообщинного ладу. 

6. Особливості розвитку фізичної культури у первісному суспільстві. 

7. Особливості розвитку фізичної культури в країнах Стародавнього Сходу. 

  

1 Олімпійські ігри для інвалідів (історія, розвиток). 

2 Участь спортсменів України у Паралімпійських іграх. 

3 Боротьба з вживанням допінгу у спорті. 

4 Всесвітні ігри. 

5 Панамериканські ігри. 

6 Африканські ігри. 

7 Азіатські ігри. 

8 Ігри Співдружності націй. 

9 Середземноморські ігри. 

10 Ігри країн центральної Америки і Карибського моря. 

11 Європейські спортивні ігри школярів. 

12 Всесвітні Універсіади (історія та розвиток). 

13 Участь спортсменів України в Універсіадах. 

14 Виступи легкоатлетів України в першостях Європи і Світу (жінки, чоловіки). 

15 Виступи спортсменів з велоспорту в першостях Європи та Світу. 

16. Аналіз виступів спортсменів України з академічного веслування на чемпіонатах 

Європи та Світу. 

17. Аналіз виступів спортсменів України з веслування на байдарках і каное на 

чемпіонатах Європи та Світу. 

18. Виступ спортсменів України з плавання на чемпіонатах Європи. 

19. Виступ спортсменів України з плавання на чемпіонатах Світу. 

20. Виступ спортсменів України з важкої атлетики на чемпіонатах Європи і Світу. 

21. Розвиток жіночої важкої атлетики в Україні. 

22. Розвиток пауерліфтингу в Україні. 

23. Виступ спортсменів України з пауерліфтингу на чемпіонатах Європи та світу. 

24. Виступ чоловічої збірної команди України з спортивної гімнастики на 
чемпіонатах Європи та Світу. 

25 Виступ жіночої збірної команди України з спортивної гімнастики на чемпіонатах 

Європи та Світу. 

26. Аналіз виступів спортсменок з художньої гімнастики на європейських та 
світових чемпіонатах. 

27. Виступи спортсменів України з вітрильного спорту. 

28. Аналіз виступу спортсменів України з стрибків у воду на міжнародних змаганнях. 

29. Виступ спортсменок з синхронного плавання у чемпіонатах Європи та Світу. 

30. Виступ спортсменів з спортивної акробатики на чемпіонатах Європи та Світу. 

31. Стрільба з лука (аналіз виступів українських спортсменів). 



8. Особливості розвитку фізичної культури народів Америки у період доєвропейської 

колонізації. 

9. Фізичне виховання в системі освіти та виховання Стародавньої Греції.  

10. Система античної гімнастики Стародавньої Греції. 

11. Особливості фізичного виховання в стародавніх Спарті та Афінах. 

12. Фізична культура і змагання в Стародавньому Римі.  

13. Особливості розвитку фізичної культури у середні віки. 

14. Особливості фізичної підготовки середньовічних лицарів в європейських країнах. 

15. Фізичне виховання та змагання у житті середньовічних міщан-ремісників і селян 

європейських країн. 

16. Особливості фізичної культури у середні віки в країнах Сходу. 

17. Зародження науково-методичної думки в галузі фізичного виховання у середні віки. 

18. Формування та розвиток національних систем гімнастики у новий час. 

19. Виникнення та розвиток німецької системи гімнастики. Діяльність І. Гутс-Мутса, Ф.    

Яна, А. Шпісса. 

20. Виникнення та розвиток шведської системи гімнастики. Діяльність П. Лінга і Я. Лінга. 

21. Виникнення та розвиток французької системи гімнастики. Діяльність Ф. Амороса. 

22. Виникнення та розвиток сокільської гімнастики. Діяльність М.Тірша. 

23. Утворення новітніх форм та структур фізичного виховання у новий час: релігійних, 

жіночих, робітничих, напіввійськових. 

24. Англійська система фізичного виховання нового часу. Діяльність Т. Арнольда. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю. Усна або письмова перевірка вивчення навчальних 

матеріалів на практичних заняттях. 

6.2. Форми проміжного контролю. Модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю. Іспит 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюється здатність та рівень виконання студентом 

завдань на  практичних заняттях, результати самостійної роботи з навчальною літературою, 

а також якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та його 

презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Предмет, завдання і значення навчальної дисципліни “Історія фізичної культури”. 

2. Періодизація історії фізичної культури. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 задовільно 

1-25 не задовільно 

 

Схема розподілу балів 

Для іспиту 

 



Максимальна 

кількість балів 

40 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4 

10 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи з 

ваговим коефіцієнтом 

0,1 

50 балів (підсумковий 

контроль) – за 

результатами іспиту з 

ваговим коефіцієнтом 

0,5 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль)  

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 



Вид Максимальна кількість балів 

Презентація навчального матеріалу 5 

Доповідь 5 

Реферат 5 

 

Критеріями оцінювання  доповіді є вміння студента стисло визначати ключові позиції, які 

викладені  у проблематиці обраної теми.  

Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення 

на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела.  

Критеріями оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за 

матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення. 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.  

Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим 

вимогам до знань студентів: відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими.  

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 5 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами проведеного іспиту  з урахуванням 

поточного та проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), веб-сервіс Google 

Classroom. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

10.1. Основні джерела 

 

1. История физической культури и спорта: Учебник для институтов физической 

культури / Под ред. В.В.Столбова. - Москва: Физкультура и спорт, 1983.-359с.  

2. История физической культури: Учебник для студентов пед. институтов, - Москва: 

Просвещение, 1989. - 288 с.  

3. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт: Учебник: в 2-х кн. -К.: 

Олимпийская литература, 1994. - Кн. 1. - 496 с.  

4. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт: Учебник: в 2-х кн. - К: 

Олимпийская литература, 1997. - Кн. 2. - 384 с.  

 

10.2Додаткові: 

 

1. Бака М.М. Спортивні вершини дев'ятої п'ятирічки,- К., 1976.- 112 с.  

2. Вацеба О.М. Нариси з історії західно-українського спортивного руху. - Івано-

Франківськ: Лілея-НВ, 1997. - 232 с. 

3. Воробйов П.Г., Фірсель М.И. На славу спорту і в ім'я честі: Нариси про олімпійські 

види спорту,- К., 1976.- 264 с. 

4. Заседа І. Олімпійські нариси,- К„ 1957,- 140 с.  

5. Заседа І. Олімпійці,- К., 1975,- 224 с.  

6. Кордіяк Ю.С. Чемпіони живуть у Львові. - Львів: Каменяр, 1980,- 176с.  

7. Кулик В.В. Від Всевобучу до світових рекордів: історія розвитку фізкультурного і 

спортивного руху на Україні. Нарис. - К.: Здоров'я, 1971.-183 с.  



8. Кулик Я.Л., Костюк С.А., Петренко М.І. Історія виникнення й розвитку фізичної 

культури та спорту на Україні. - Вінниця: Логос, 1997. - 133 с.  

9. На олімпійських хвилях: Довідник УСЦАК (1981-1996) / Упорядник О.Твардовський. - 

Нюарк (СІНА), 1997. - 142 с.  

10. П'єр де Кубертен. Олімпійські мемуари. - К.: Олимпийская литература, 1997,- 178 с.  

11. Пилат В.С. Бойовий гопак. - Львів: Галицька Січ, 1994 - 281 с.  

12. Попеску І.К. Спорт у долях балканських народів. - Львів: Світ, 1991,- 184 с.  

13. Приступа Є.Н. Народна фізична культура українців. - Львів, 1995.-254с.  

14. Приступа Є.Н., Пилат В.С. Традиції української національної фізичної культури.-Львів: 

Троян, 1991.- 104 с.  


