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ÒÅÎÐ²ß Ô²ÇÈ×ÍÎÃÎ ÂÈÕÎÂÀÍÍß ßÊ
ÍÀÓÊÎÂÀ ² ÍÀÂ×ÀËÜÍÀ ÄÈÑÖÈÏË²ÍÀ

1. Ïðåäìåò òåîði¿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ
           i ¿¿ ìiñöå â ñèñòåìi íàóêîâèõ çíàíü

Â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ �Ùî òàêå òåîð³ÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ?� âèìàãàº
ïîÿñíåííÿ òåðì³íó �òåîð³ÿ�. Öå òèì á³ëüøå âàæëèâî, çâàæàþ÷è, ùî ñåðåä
÷àñòèíè ôàõ³âö³â-ïðàêòèê³â ïîíÿòòþ �òåîð³ÿ� ÷àñòî íàäàºòüñÿ íåãàòèâíèé
â³äò³íîê; òåîðåòèêè æ àäðåñóþòü éîìó ïåðåá³ëüøåíî ïîçèòèâíó ïåðåâàãó íàä
ïðàêòè÷íèì äîñâ³äîì. Øê³äëèâ³ñòü òàêèõ ï³äõîä³â î÷åâèäíà, ùî äàâíî
äîâåäåíî æèòòºâîþ ïðàêòèêîþ.

Çã³äíî ç åíöèêëîïåäè÷íèì âèçíà÷åííÿì, òåîð³ÿ - öå ñèñòåìà îñíîâíèõ ³äåé
â ò³é ÷è ³íø³é ãàëóç³ çíàíü; ôîðìà íàóêîâîãî çíàííÿ, ùî äàº ö³ë³ñíå óÿâëåííÿ
ïðî çàêîíîì³ðíîñò³ ³ ñóòòºâ³ çâ�ÿçêè ä³éñíîñò³.  Íà â³äì³íó â³ä òåîðåòè÷íèõ
çíàíü, ÿê³ º ñóêóïí³ñòþ ç ïåâíî¿ òåìè, òåîð³ºþ º ëèøå ò³ çíàííÿ, ÿê³ ïîÿñíþþòü
äàíó ãàëóçü ç ïåâíèõ, ÷³òêî âèçíà÷åíèõ ïîçèö³é.

Â iñòîðè÷íîìó àñïåêòi ïåðøîþ ç�ÿâèëàñü ïðàêòèêà ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ.
Óñâiäîìèâøè ïîòðåáó ôiçè÷íîãî çàãàðòóâàííÿ ñâî¿õ íàùàäêiâ ó æîðñòêèõ
óìîâàõ áîðîòüáè çà âèæèâàííÿ, ïåðâiñíi ëþäè çäiéñíþâàëè éîãî, êåðóþ÷èñü
âëàñíèì äîñâiäîì. Íåîáõ³äí³ñòü ïåðåäà÷³ äîñâiäó âiä ïîêîëiííÿ äî ïîêîëiííÿ,
éîãî óçàãàëüíåííÿ ó âèãëÿäi ñèñòåìàòè÷íî îðãàíiçîâàíèõ çíàíü çóìîâèëî
ïîÿâó òåîði¿, ÿêà âiäîáðàæàº òà âèÿâëÿº ¿¿ ñóòü i ñïîñîáè çàñòîñóâàííÿ.

ßê iíòåãðàòèâíà íàóêà, òåîðiÿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ ïðîéøëà ñêëàäíèé i
äîâãèé øëÿõ ðîçâèòêó, ïåðø íiæ ñòàëà ñàìîñòiéíîþ ãàëóççþ íàóêîâèõ çíàíü.
Ùå â äîïèñüìåííèé ïåðiîä ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ êóëüòóðè ïîâñÿêäåííà
äiÿëüíiñòü ïîñòóïîâî çáàãà÷óâàëà çíàííÿ ëþäèíè. Ôàõiâöi ç³ ñòàðîäàâíüî¿
êóëüòóðè ñòâåðäæóþòü, ùî ïåðâiñíà ëþäèíà âîëîäiëà äîñòàòíüî øèðîêèìè
åìïiðè÷íèìè çíàííÿìè, áåç ÿêèõ áîðîòüáà çà æèòòÿ áóëà á íåìîæëèâîþ. Âîíà
ìàëà âæå i ñïîñîáè ïåðåäà÷i äîñâiäó, ùî ïðèñêîðþâàëî ðîçâèòîê êóëüòóðè.
Ïðî öå ñâiä÷àòü ïàì�ÿòíèêè ìàòåðiàëüíî¿ êóëüòóðè, ùî º àðõåîëîãi÷íèìè
äîêóìåíòàìè ïåðåäiñòîði¿ íàóêè.

Òåîðiÿ  ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ïåäàãîãi÷íèõ íàóê.
Âîíà âèâ÷àº ôiçè÷íå âèõîâàííÿ ÿê ôåíîìåí ñîöiàëüíîãî æèòòÿ, éîãî ìåòó i
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15×àñòèíà 1. Ïðåäìåò òåîði¿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ

çàâäàííÿ íà ðiçíèõ åòàïàõ ðîçâèòêó ñóñïiëüñòâà, éîãî êîðåëÿöi¿ ç iíøèìè
íàóêàìè, ñïîñîáè, ìåòîäè òà ôîðìè îðãàíiçàöi¿ ñïîðòèâíî¿ ïðàêòèêè.
Òåîðiÿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ ïîÿñíþº øëÿõè ðîçâèòêó òà ïåðåäáà÷àº
òåíäåíöi¿ åâîëþöi¿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ ÿê ñóñïiëüíîãî ÿâèùà,
îá´ðóíòîâóþ÷è ñâî¿ ïåäàãîãi÷íi ïîëîæåííÿ ñîöiàëüíèìè, ïñèõîëîãi÷íèìè
i  áiîëîãi÷íèìè çàêîíîìiðíîñòÿìè.

Ìiñöå íàóêè â ñèñòåìi çíàíü âèçíà÷àºòüñÿ, íàñàìïåðåä, ¿¿ ïðåäìåòîì.
Ïðåäìåòîì òåîði¿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ º çàãàëüíi çàêîíîìiðíîñòi
ôóíêöiîíóâàííÿ i ðîçâèòêó ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ. Ïðè öüîìó, â çàëåæíîñò³
â³ä ïðèéíÿòèõ âèõ³äíèõ çàñàä, ïðîöåñ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîæå áóòè
³íòåðïðåòîâàíèé ³ çðîçóì³ëèé ïî-ð³çíîìó. Çã³äíî ç ïðèéíÿòèìè ó äàíîìó
ï³äðó÷íèêó çàñàäàìè, öåé ïðîöåñ òðàêòóºòüñÿ: ç îäíîãî áîêó — ÿê íåâ³äêëàäíå
ôîðìóâàííÿ îðãàí³çìó (ÿêùî çàíåäáàòè éîãî â äèòÿ÷³ ðîêè, òî, ùîá äîñÿãòè
ïîçèòèâíèõ çðóøåíü ï³çí³øå, áóäå àðõ³ñêëàäíî), ç ³íøîãî � ÿê ôîðìóâàííÿ
îñîáè â íàïðÿìêó ï³êëóâàííÿ ïðî ñâ³é îðãàí³çì (òîìó ùî æîäåí ð³âåíü
òðåíîâàíîñò³  îðãàí³çìó â ìîëîäîñò³ íå çàáåçïå÷óº éîãî ô³çè÷íî¿
ï³äãîòîâëåíîñò³ íà âñå æèòòÿ).

Ïðè öüîìó ï³êëóâàííÿ ïðî ñòàí îðãàí³çìó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øê³ëüíîãî
íàâ÷àííÿ çàëåæèòü íå â³ä ð³âíÿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³, à â³ä ñòàíó ñâ³äîìîñò³,
ðîçóì³ííÿ îñîáîþ çíà÷åííÿ ³ íåîáõ³äíîñò³ òàêîãî ïîæèòòºâîãî ï³êëóâàííÿ.

Íàóêîâ³ ñóäæåííÿ ³ ã³ïîòåçè ïðî ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ îðãàí³çìó ³ âïëèâ íà
íüîãî ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ òà ïðî ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ñâ³äîìîñò³ ³ âïëèâ íà íå¿
ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà íàëåæàòü äî ð³çíèõ ãàëóçåé çíàíü, òîìó òåîð³ÿ ô³çè÷íîãî
âèõîâàííÿ (âðàõîâóþ÷è íåïîä³ëüí³ñòü îñîáè âèõîâàíöÿ) º ³íòåãðàëüíîþ íàóêîþ,
ÿêà çàéìàº ïðîì³æíå ì³ñöå ì³æ ïðèðîäîçíàâ÷èìè ³ ñóñï³ëüíèìè íàóêàìè. Âîíà
òëóìà÷èòü çíà÷åííÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ óì³ííÿ ï³êëóâàòèñÿ
ïðî îðãàí³çì, ñïèðàþ÷èñü ïðè öüîìó íà çíàííÿ ïðî á³îëîã³÷í³ ïðè÷èíè
êîðîòêî÷àñíîñò³, íåâ³äêëàäíèõ åôåêò³â éîãî òðåíóâàííÿ.

Ïðåäìåò âèâ÷åííÿ òåîði¿ ó ïðàêòèöi íàóêîâèõ äîñëiäæåíü ïðåäñòàâëåíèé
ó âèãëÿäi îá�ºêòà  i  ñóá�ºêòà.

Ïiä îá�ºêòîì äîñëiäæåííÿ ðîçóìiþòü ïåâíèé ïåäàãîãi÷íèé ôàêòîð, ùî
âèâ÷àºòüñÿ (ìåòîä íàâ÷àííÿ, øëÿõè àêòèâiçàöi¿ ó÷íiâ, îðãàíiçàöiÿ ¿õ
äiÿëüíîñòi, åôåêòèâíiñòü ôiçè÷íèõ âïðàâ òîùî).

Ïiä ñóá�ºêòîì ðîçóìiþòü ëþäèíó, â ÿêî¿ âèâ÷àþòü ðåàêöiþ íà òi çìiíè, ùî
âíîñÿòüñÿ äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (çàñòîñóâàííÿ âïðàâ, âèêîðèñòàííÿ ïåâíèõ
ìåòîäiâ íàâ÷àííÿ ÷è îðãàíiçàöi¿ äiÿëüíîñòi ó÷íiâ òà ií.).

Çðîçóìiëî, ùî îá�ºêò i ñóá�ºêò âèâ÷åííÿ iñíóþòü çàâæäè ðàçîì, áî áóäü�
ÿêå äîñëiäæåííÿ çäiéñíþºòüñÿ ç ìåòîþ âïðîâàäæåííÿ â ïðàêòèêó
íàéåôåêòèâíiøèõ çàñîáiâ, ìåòîäiâ, óìîâ òà ôîðì ðîáîòè, îö³íêó ÿêèì
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Òåîð³ÿ ô³çè÷íîãî

âèõîâàííÿ

Ëîã³êà Ìàòåìàòèêà Ïðèðîäíè÷³ Ñóñï³ëüí³

ìîæíà äàòè, ïðîñòåæèâøè çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â ðîçâèòêó ó÷í³â, ¿õ ô³çè÷í³é
³ òåõí³÷í³é ï³äãîòîâëåíîñò³, çíàííÿõ, ñòàâëåíí³ äî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ.

Êðiì òåîði¿, ïðîöåñ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ âèâ÷àþòü iíøi íàóêè, ÿêi ìîæíà
ïîäiëèòè íà äâi ãðóïè:

Ðèñ 1. Ì³ñöå òåîð³¿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â ñèñòåì³ íàóê,
 ùî âèâ÷àþòü öåé ïðîöåñ

à) ñóñï³ëüí³ äèñöèïëiíè, ùî âèâ÷àþòü ñîöiàëüíi çàêîíîìiðíîñòi ðîçâèòêó
ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ: iñòîðiÿ é îðãàíiçàöiÿ, óïðàâëiííÿ é åêîíîìiêà ôiçè÷íîãî
âèõîâàííÿ â ñóñïiëüñòâi; ïñèõîëîãiÿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ; ñîöiîëîãiÿ ñïîðòó;

á) ïðèðîäíè÷³ äèñöèïëiíè, ùî âèâ÷àþòü çàêîíîìiðíîñòi ðîçâèòêó i
ôóíêöiîíóâàííÿ îðãàíiçìó â óìîâàõ âèêîíàííÿ ôiçè÷íèõ âïðàâ òà ïåðåäóìîâè
ðàöiîíàëüíîãî çäiéñíåííÿ ïðîöåñó ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ: äèíàìi÷íà àíàòîìiÿ,
ôiçiîëîãiÿ, áiîõiìiÿ òà ãiãiºíà ôiçè÷íèõ âïðàâ, áiîìåõàíiêà, áiîìåòðiÿ.

Áóäó÷è ìåòîäîëîãiºþ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ, òåîðiÿ óçàãàëüíþº äàíi, îäåðæàíi
íàçâàíèìè äèñöèïëiíàìè, ðîçêðèâàº áàãàòîãðàííi âíóòðiøíi (íàïðèêëàä,
âèõîâàííÿ ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé i íàâ÷àííÿ òåõíiêè) i çîâíiøíi (iíòåëåêòóàëüíå

Ô³çè÷í³

 Ðîçäië 1. Òåîð³ÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ÿê íàóêîâà  ³ íàâ÷àëüíà äèñöèïë³íà

âè
õî

âà
í
í
ÿ
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âèõîâàííÿ ó ïðîöåñi çàíÿòü ôiçè÷íèìè âïðàâàìè) çâ�ÿçêè ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ
i ïðåäñòàâëÿº éîãî ÿê öiëiñíå ÿâèùå, òîìó ðîçóì³ííÿ ñóò³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ,
éîãî òåîðåòè÷íèõ îñíîâ íåìîæëèâå áåç ´ðóíòîâíîãî îâîëîä³ííÿ íàëåæíèì
îáñÿãîì ìåäèêî-á³îëîã³÷íèõ, ñóñï³ëüíèõ òà ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ äèñöèïë³í.
Ïðîòå ò³ëüêè òåîð³ÿ ³ ìåòîäèêà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ çàéìàþòüñÿ âèâ÷åííÿì
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ÿê ö³ë³ñíîãî ïðîöåñó. Ðåøòà äèñöèïë³í âèñâ³òëþº ïåâí³
àñïåêòè öüîãî ïðîöåñó (ïñèõîëîã³÷í³, ô³ç³îëîã³÷í³ òà ³í.) àáî ðîçãëÿäàº éîãî
îêðåì³ ïðàêòè÷í³ ôðà´ìåíòè (ïëàâàííÿ, ã³ìíàñòèêà, ³ãðè òà ³í.). Öå íàêëàäàº
íà òåîð³þ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíèé îáîâ�ÿçîê �
îá�ºäíàííÿ öèõ àñïåêò³â â ëîã³÷íî çàâåðøåíó, êîìïàêòíó äèñöèïë³íó, ÿêà
âèñòóïàº îñíîâîþ äëÿ ìåòîäèêè. Â öüîìó ïîëÿãàº ¿¿ äèäàêòè÷íà ôóíêö³ÿ ïðè
ï³äãîòîâö³ ôàõ³âö³â, ôîðìóâàíí³ ¿õ ïåäàãîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³.

Òàêèì ÷èíîì, òåîðiÿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ - ñèíòåçóþ÷à íàóêà, ïðåäìåòîì
ïiçíàííÿ ÿêî¿ º ëþäèíà ó ïðîöåñi ¿¿ ñîöiàëüíî¿ iíòåãðàöi¿ (ïðè äîïîìîçi ôiçè÷íèõ
âïðàâ) ç ìåòîþ ôiçè÷íîãî i äóõîâíîãî âäîñêîíàëåííÿ òà ïiäâèùåííÿ ñîöiàëüíî¿
àêòèâíîñòi. ¯¿ çàâäàííÿìè º:

• iíòåãðàöiéíî-öiëiñíî îñìèñëþâàòè âñþ ñóêóïíiñòü êîìïîíåíòiâ,
íàéñóòòºâiøèõ âëàñòèâîñòåé i çâ�ÿçêiâ, ùî óòâîðþþòü i îá�ºäíóþòü ðiçíi ñòîðîíè
ôiçè÷íî¿ êóëüòóðè;

• âèÿâëÿòè ¿¿ ôóíäàìåíòàëüíi ïðèðîäíi i ñîöiàëüíi îñíîâè òà âiäíîøåííÿ
äî iíøèõ ÿâèù;

• ôîðìóâàòè â iíòåðåñàõ ïðàêòèêè çàãàëüíi çàêîíîìiðíîñòi äîöiëüíî
ñïðÿìîâàíîãî âèêîðèñòàííÿ i äàëüøîãî ðîçâèòêó ôiçè÷íî¿ êóëüòóðè â ñóñïiëüñòâi.

Çàãàëüíi çàêîíîìiðíîñòi � òi, ÿêèì ïiäïîðÿäêîâóºòüñÿ ôiçè÷íå âèõîâàííÿ
áóäü-ÿêîãî êîíòèíãåíòó íàñåëåííÿ òà áóäü-ÿêîãî íàïðÿìêó ðîçâèòêó. Âîíè º
îêðåìèì ïðîÿâîì çàãàëüíèõ çàêîíîìiðíîñòåé ðîçâèòêó ïðèðîäè i ñóñïiëüñòâà.

Ïðàêòèêà ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîãëà á iñíóâàòè i áåç òåîði¿. Àëå ïîÿâà
òåîði¿ ñïðèÿëà áóðõëèâîìó ðîñòó ôiçè÷íèõ òà äóõîâíèõ ìîæëèâîñòåé
ëþäèíè, ïiäâèùåííþ ¿¿ ñîöiàëüíî¿ àêòèâíîñòi. Ïðî öå ñâiä÷èòü õî÷à á
äèíàìiêà ðåçóëüòàòiâ ñïîðòèâíèõ çìàãàíü çà ïðîãðàìîþ Îëiìïiéñüêèõ iãîð
òà îñîáèñòi óñïiõè áàãàòüîõ êîëèøíiõ ñïîðòñìåíiâ ó ïîëiòè÷íié, ñîöiàëüíié
òà åêîíîìi÷íié äiÿëüíîñòi.

Òåîðiÿ ÿê íàóêà ðîçðîáëÿº ëèøå òi çàêîíîìiðíîñòi, ÿêi º îäíàêîâèìè äëÿ
âñiº¿ áàãàòîãðàííî¿ ïðàêòèêè ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ i ïîøèðþþòüñÿ íà âñi îñíîâíi
íàïðÿìêè òà âiêîâi ëàíêè ñèñòåìè ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ.

Äëÿ âèð³øåííÿ çàâäàíü ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ íà îñíîâ³ òåîð³¿ áóäóºòüñÿ
ìåòîäèêà íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. ̄ ¿ ìåòîäè, ïðèéîìè
³ çàñîáè º ñóòî ñïåöèô³÷íèìè, ùî çóìîâëåíî îñîáëèâîñòÿìè ïðåäìåòà ¿¿
âèêëàäàííÿ, â îñíîâ³ ÿêîãî ëåæèòü ðóõîâà ä³ÿëüí³ñòü, ³ ùî â³äð³çíÿº ¿¿ â³ä ìåòîäèê
³íøèõ øê³ëüíèõ ïðåäìåò³â.

×àñòèíà 1. Ïðåäìåò òåîði¿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ
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Á³ëüøå òîãî, çàëåæíî â³ä â³êó ³ ñòàò³ òèõ, õòî çàéìàºòüñÿ, õàðàêòåðó ³ íàïðÿìêó

âèð³øóâàíèõ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ çàâäàíü, ó ìåòîäèö³ ô³çè÷íîãî
âèõîâàííÿ ìîæíà âèä³ëèòè ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ, ìåòîäèêó âèõîâàííÿ ïåâíèõ
ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé îñîáè, ìåòîäèêó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî,
ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî, ñåðåäíüîãî ³ ñòàðøîãî øê³ëüíîãî â³êó, ìåòîäèêó ô³çè÷íîãî
âèõîâàííÿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Ìàº â³äïîâ³äíó ìåòîäèêó ³ êîæåí íàïðÿìîê ñèñòåìè
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ: ìåòîäèêà çàãàëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, ìåòîäèêà
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ç ïðîôåñ³éíîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ, ìåòîäèêà ô³çè÷íîãî
âèõîâàííÿ ç³ ñïîðòèâíîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ.

Öå ñïîíóêàëî îäíîãî ç â³äîìèõ ðîñ³éñüêèõ òåîðåòèê³â Á.À.Àøìàð³íà (1990)
íàçâàòè ðåäàãîâàíèé íèì ï³äðó÷íèê äëÿ ôàêóëüòåò³â ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ
«Òåîðèÿ è ìåòîäèêè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ», à íàñ «Òåîð³ÿ ³ ìåòîäèêà
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ øêîëÿð³â».

Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ êîæíîãî ïðåäìåòà ìàº ñâîþ ³ñòîð³þ, äîñÿãíåííÿ ³
ïðîáëåìè.

Ìåòîäèêè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ñíóâàëè ùå ³ â ðàáîâëàñíèöüêèõ äåðæàâàõ
Ñòàðîäàâíüî¿ Ãðåö³¿. Â ñåðåäí³ â³êè ç�ÿâëÿþòüñÿ ïîñ³áíèêè ç ã³ìíàñòèêè,
ïëàâàííÿ, âåðõîâî¿ ¿çäè, à â åïîõó Â³äðîäæåííÿ ïåäàãîãè-ãóìàí³ñòè ô³çè÷íå
âèõîâàííÿ ââàæàëè îáîâ�ÿçêîâîþ ÷àñòèíîþ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó. Îäíàê, ÿê
ñàìîñò³éíà ãàëóçü çíàíü, âîíà îôîðìèëàñü ëèøå íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ.

Òàêèì ÷èíîì, ìåòîäèêà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ º ñïåö³àëüíîþ ãàëóççþ
ïåäàãîã³êè, óïîðÿäêîâàíîþ ñóêóïí³ñòþ ìåòîä³â, ìåòîäè÷íèõ ïðèéîì³â,
çàñîá³â ³ ôîðì ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ.

Áàçóþ÷èñü íà çàãàëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòÿõ, ÿê³ ðîçðîáëÿº òåîð³ÿ , ìåòîäèêè
â³äêðèâàþòü îêðåì³ çàêîíîì³ðíîñò³, ñòâîðþþ÷è áàçó äëÿ òåîðåòè÷íèõ
óçàãàëüíåíü, à ðåàë³çóþ÷è çàãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ó âèãëÿä³ ñèñòåì ïåäàãîã³÷íèõ
ðåêîìåíäàö³é, òðàíñôîðìóþòü çàãàëüí³ òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ â îïèñ êîíêðåòíèõ
ä³é ó÷èòåëÿ é ó÷í³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Öåé ïðîöåñ º áåçïåðåðâíèì,
áî âñi éîãî ðîçäiëè i ïiäðîçäiëè îá�ºäíàíi âíóòðiøíüîþ ëîãiêîþ ïiçíàííÿ
ïðàêòèêè ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ ÿê öiëiñíîãî ÿâèùà ç ïîñòóïîâèì ïåðåõîäîì âiä
âóçüêèõ äî øèðîêèõ óçàãàëüíåíü. Ó âñié ìàñi ÿâèù ïðàêòèêè ôiçè÷íîãî
âèõîâàííÿ òåîðiÿ ïðàãíå âiäêðèòè çàêîíîìiðíå, âiääiëèâøè ñóòòºâå âiä
íåñóòòºâîãî, íåîáõiäíå âiä  âèïàäêîâîãî, ïðîãðåñèâíå âiä âiäæèâàþ÷îãî äëÿ
òîãî, ùîá îçáðî¿òè ïðàêòèêó íàóêîâèì ñêåðóâàííÿì äî äi¿.

Çíàííÿ ïðåäìåòà âèêëàäàííÿ (ô³çè÷íà êóëüòóðà) ³ éîãî ìåòîäèêè ëåæèòü â
îñíîâ³ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ â÷èòåëÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, òîìó äëÿ
ñòóäåíò³â ôàêóëüòåò³â ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ çàñâîºííÿ ìåòîäèêè º ðóáåæåì ¿õ
ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿. Ç ìîìåíòó çàñâîºííÿ íèìè çàñîá³â, ìåòîä³â ³ ôîðì îðãàí³çàö³¿
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ¿õ ïðîôåñ³éíå ðîçóì³ííÿ ìàéáóòíüî¿ ðîáîòè
â øêîë³. ² äóæå âàæëèâî, ùîá êîæåí ñòóäåíò óñâ³äîìèâ, ùî íàéñóòòºâ³øèì â

 Ðîçäië 1. Òåîð³ÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ÿê íàóêîâà  ³ íàâ÷àëüíà äèñöèïë³íà
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ìåòîäèö³ º ð³âåíü ³íäèâ³äóàëüíî¿ ìàéñòåðíîñò³ ïåäàãîãà. ×åðåç éîãî ä³ÿëüí³ñòü
ìåòîäèêà ðåàë³çóºòüñÿ ³ â³ääçåðêàëþºòüñÿ â êîíêðåòíèõ äîñÿãíåííÿõ ó÷í³â.

Çì³ñò ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â âèçíà÷àºòüñÿ, íàñàìïåðåä, õàðàêòåðîì ³
îñîáëèâîñòÿìè ¿õ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â öüîìó êîíòåêñò³
ââàæàºìî äîö³ëüíèì ðîçãëÿíóòè ïåðåäóìîâè ³ ïåðñïåêòèâè ñòàíîâëåííÿ
íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ øêîëÿð³â, ùî âèð³øàëüíîþ ì³ðîþ
âèçíà÷àº çì³ñò íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â øêîë³ ³ ìåòîäèêó ô³çè÷íîãî
âèõîâàííÿ, ÿêîþ íàëåæèòü îâîëîä³òè ìàéáóòí³ì ôàõ³âöÿì.

�Çì³ñò ïðîôåñ³¿ âèçíà÷àºòüñÿ, ïåðø çà âñå, âèìîãàìè ñóñï³ëüñòâà. Äëÿ
â÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ö³ âèìîãè âèçíà÷åí³ â
ìåò³ ³ çàâäàííÿõ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ øêîëÿð³â� (Ê.À.Êîçëîâà, Ç.Ñ.Ñê³áåíêî,
Í.Â.Ëåçí³ê, 1994).

�Íå çíàþ÷è äîñòàòíüî òî÷íî, �êîãî ãîòóâàòè�, ìè íå çìîæåìî
àðãóìåíòîâàíî îá´ðóíòóâàòè çì³ñò îñâ³òè (�÷îãî íàâ÷àòè�), òîìó ùî âîíà
ïîâèííà áóòè ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³� (Î.Ñ.Êóö, Â.À.Ëåîíîâà,Ì.À.Ãàëàéäþê, 1996).

�Òîáòî ñòðóêòóðà ïðîôåñ³¿ áóäå âèñòóïàòè ÿê �çàìîâíèê�, à âèêëàäàííÿ
äèñöèïë³í - ÿê �ïîñòà÷àëüíèê� (Ñ.Ì.Ñ³íãàºâñüêèé, Î.Ñ.Ñ³íãàºâñüêà, 1994).

Îáèäâà ïðåäìåòè (òåîðiÿ i ìåòîäèêà) íå ìîæóòü iñíóâàòè îäèí áåç îäíîãî i
ðîçâèâàòèñü îêðåìî, áî òåîðiÿ áåç ìåòîäèêè âòðà÷àº ñåíñ, íå çíàõîäÿ÷è ðåàëiçàöi¿
ó ïðàêòè÷íié äiÿëüíîñòi, à ìåòîäèêà áåç òåîði¿ âòðà÷àº ñâîþ íàóêîâó áàçó.

Íàãðîìàäæåíi â ðåçóëüòàòi äîñëiäæåíü äàíi ôîðìóþòüñÿ â ïåâíó ñèñòåìó
i óòâîðþþòü íàâ÷àëüíó äèñöèïëiíó, ÿêà i º ïðåäìåòîì âèêëàäàííÿ.

Òàêèì ÷èíîì, òåîðiÿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ º íå ëèøå íàóêîâîþ, àëå é
íàâ÷àëüíîþ äèñöèïëiíîþ. ßê íàâ÷àëüíà äèñöèïëiíà, òåîðiÿ ôiçè÷íîãî
âèõîâàííÿ º îñíîâíèì çàãàëüíîòåîðåòè÷íèì ïðîôiëþþ÷èì ïðåäìåòîì
ïðîôåñiéíî¿ îñâiòè ôàõiâöiâ ç ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ i ñïîðòó. Öåé ïðåäìåò
ìàº ïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ ó ôîðìóâàííi ïðîôåñiéíîãî êðåäî ìàéáóòíüîãî
ôàõiâöÿ, éîãî ïðîôåñiéíèõ ïîãëÿäiâ i ïåðåêîíàíü.

Çíà÷åííÿ òåîði¿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ â ñèñòåìi ïðîôåñiéíî¿ îñâiòè
âèçíà÷àºòüñÿ íå òiëüêè òèì, ùî âîíà ñòâîðþº íåîáõiäíèé äëÿ ôàõiâöÿ çàïàñ
êîíêðåòíèõ çíàíü. Íå ìåíø âàæëèâèì º i òå, ùî âîíà ðîçâèâàº éîãî çäàòíiñòü
øèðîêî îñìèñëèòè ñâîþ ïðîôåñiéíó äiÿëüíiñòü, áà÷èòè çà îêðåìèìè ÿâèùàìè
¿õ çàãàëüíó ñóòü, ïðàâèëüíî îðiºíòóâàòèñü ó âñié ñóêóïíîñòi íàéñêëàäíiøèõ
çâ�ÿçêiâ i âiäíîøåíü. Iíøèìè ñëîâàìè, òåîðiÿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ  ìàº
âàæëèâå ñâiòîãëÿäíå çíà÷åííÿ.

ßê íàâ÷àëüíà äèñöèïëiíà, òåîðiÿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ âèçíà÷àº:
• ñóòü ìåòè i çàâäàíü, ÿêi ïîâèííi áóòè âèðiøåíi ó ïðîöåñi ôiçè÷íîãî

âèõîâàííÿ;
• ïðèíöèïîâi ïiäõîäè äî äîñÿãíåííÿ ìåòè i âèðiøåííÿ çàâäàíü;
• åôåêòèâíi çàñîáè âèðiøåííÿ çàâäàíü;

×àñòèíà 1. Ïðåäìåò òåîði¿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ



20

Ïðè öüîìó âñi òåìè êóðñó òiñíî âçàºìîïîâ�ÿçàíi i óòâîðþþòü ºäèíó ëîãi÷íî
ïîáóäîâàíó ñèñòåìó. Òîìó ñïðîáà âèâ÷èòè áóäü-ÿêèé ðîçäië êóðñó içîëüîâàíî,
áåç çàñâîºííÿ iíøèõ, ïðèðå÷åíà íà íåâäà÷ó, òàê ñàìî, ÿê i ñïðîáà çàñâî¿òè
ïðåäìåò â ö³ëîìó áåç âiäïîâiäíî¿ áàçè, ùî çàêëàäàºòüñÿ ïðè âèâ÷åííi iíøèõ
äèñöèïëií, ÿêi äîñëiäæóþòü ïðîöåñ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ.

2. Äæåðåëà âèíèêíåííÿ i ðîçâèòêó òåîði¿ ôiçè÷íîãî
   âèõîâàííÿ

ßê óæå çàçíà÷àëîñü âèùå, ïåðøîþ â iñòîðè÷íîìó àñïåêòi áóëà ïðàêòèêà
ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ. Âîíà i ñòàëà íàéïîòóæíiøèì äæåðåëîì âèíèêíåííÿ
íàóêîâèõ çíàíü ïðî öåé ïðîöåñ. Íà ñó÷àñíîìó åòàïi ðîçâèòêó òåîði¿ ôiçè÷íîãî
âèõîâàííÿ ïðàêòèêà çàëèøàºòüñÿ ¿¿ ðóøiºì, i â öüîìó êîíòåêñòi äëÿ íàñ âàæëèâà
ÿê ñó÷àñíà ïðàêòèêà âiò÷èçíÿíèõ òà çàðóáiæíèõ øêië ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ, òàê
i óêðà¿íñüêi íàöiîíàëüíi òðàäèöi¿ . Ñüîãîäíi ïðàêòèêà º äæåðåëîì ðîçâèòêó i
êðèòåðiºì åôåêòèâíîñò³ òåîði¿. Âîíà  çíà÷íîþ ìiðîþ îáóìîâëþº i âèçíà÷àº
ôîðìè, çìiñò òà ìåòîäè  ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ.

Äðóãèì äæåðåëîì òåîði¿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ º ïðàêòèêà ñóñïiëüíîãî æèòòÿ.
Çâiäñè ìè îäåðæóºìî iíôîðìàöiþ ïðî çàâäàííÿ, åôåêòèâíiñòü ìåòîäiâ, çàñîáiâ
i ôîðì ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ íà êîæíîìó êîíêðåòíîìó âiäòèíêó ðîçâèòêó
ñóñïiëüñòâà, éîãî ïîòðåáè.

Òðåòiì äæåðåëîì ðîçâèòêó òåîði¿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ º ïðîãðåñèâíi iäå¿
ôiëîñîôiâ, ïåäàãîãiâ, ïñèõîëîãiâ, ëiêàðiâ ïðî çìiñò i øëÿõè âèõîâàííÿ
ãàðìîíiéíî ðîçâèíåíî¿ îñîáèñòîñòi, ïðî çìiñò i øëÿõè âèõîâàííÿ â ëþäèíè
ïîòðåáè äîòðèìóâàòèñü çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Íàðåøòi, ÷åòâåðòèì äæåðåëîì òåîði¿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ º ðåçóëüòàòè
äîñëiäæåíü ó ñóìiæíèõ ãàëóçÿõ çíàíü. Æîäíà íàóêà íå ìîæå ïîâíîöiííî
ðîçâèâàòèñü, îáìåæèâøèñü ëèøå âëàñíèìè ðåçóëüòàòàìè äîñëiäæåíü.
Âèðiøóþ÷è ñïåöiàëüíi ïåäàãîãi÷íi ïðîáëåìè, òåîðiÿ ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ
çíàõîäèòüñÿ íà ñòèêó äåêiëüêîõ ãàëóçåé íàóêè.

    • ìåòîäè ñï³ëüíî¿ ðîáîòè â÷èòåëÿ é ó÷í³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ;
    • îïòèìàëüí³ ôîðìè ïîáóäîâè ïðîöåñó ô³çè÷íîãî  âèõîâàííÿ;
    • çàêîíîì³ðíîñò³ óïðàâë³ííÿ ïðîöåñîì íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ô³çè÷íèõ
ÿêîñòåé.

 Ðîçäië 1. Òåîð³ÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ÿê íàóêîâà  ³ íàâ÷àëüíà äèñöèïë³íà
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