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Аннотация
Статья посвящена характери-

стике факторов, которые предо-
пределили развитие форм орга-
низации физического воспитания 
на разных этапах развития обще-
ства. Выявлены и обобщены при-
чины возникновения и развития 
форм физического воспитания 
в первобытном, рабовладельче-
ском, феодальном и капиталисти-
ческом обществах.
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. Фізичне виховання – це пе-
дагогічний процес, спрямований 
на формування здорового, фізич-
но досконалого, соціально актив-
ного і морально стійкого юного 
покоління. Вирішення основних 
завдань, – таких як зміцнення 
здоров'я, всебічний розвиток фі-
зичних і духовних сил, підвищен-
ня роботоздатності, здійснюється 
через різноманітні форми занять 
[6]. 

На різних етапах розвитку 
суспільства форми організації 
фізичного виховання зазнавали 
суттєвих змін. При вивченні будь 
якого явища в природі чи суспіль-
стві основним є питання про те, 
що зумовило його появу і регу-
лює функціонування в даний час і 
розвиток в майбутньому. У цьому 
зв’язку необхідним є досліджен-
ня факторів, які зумовили розви-
ток форм організації фізичного 
виховання на різних етапах роз-
витку суспільства.

Метою дослідження є вияв-
лення і характеристика факторів, 
які зумовили розвиток форм орга-
нізації фізичного виховання на різ-
них етапах існування суспільства.

Були використані такі методи 
дослідження: аналіз і узагаль-
нення даних науково-методичної 
літератури, історико-логічний, 
хронологічний, описовий.

Дослідження виконані згідно 

з темою «Зведеного плану науко-
во-дослідної роботи у сфері фі-
зичної культури і спорту на 2011-
2015 рр.» Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту за 
темою 3.1 «Вдосконалення про-
грамно-нормативних засад фізич-
ного виховання в навчальних за-
кладах» (№ державної реєстрації 
0111U001733).

Результати дослідження. Те-
оретичне дослідження фундамен-
тальних робіт (Л. Кун, 2006, Н.Є. 
Пангелова, 2007, А.Д. Бутовский, 
2009, І.С. Барчуков, 2012) дозво-
лило виявити, що основними фак-
торами, які зумовили виникнення 
і розвиток фізичного виховання, 
були: загальнокультурні і соці-
ально-економічні, національні, 
географічні і кліматичні фактори 
[1, 2, 6, 7, 12]. Між тим, форми 
організації фізичного виховання 
у різні вікові періоди змінювали-
ся і розвивалися під впливом спе-
цифічних чинників, характерних 
для окремого періоду.

Фізичне виховання як суспіль-
не явище виникло на тому етапі 
розвитку людського суспільства, 
коли в ході еволюційного проце-
су людина перейшла від простого 
сприйняття природного середо-
вища до цілеспрямованої дії його 
зміни. Необхідність працювати, 
виготовляти знаряддя праці, пе-
редавати наступним поколінням 
накопичені трудові вміння та на-
вички стала об’єктивною при-
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чиною виникнення виховання як 
особливої категорії суспільного 
життя [3, 10].

Серед первинних форм ор-
ганізації фізичного виховання 
можна виділити колективні (на-
слідувальні) ігри та магічні дії, 
обряди. Колективні ігри носили 
натуралістичний, наслідувальний 
характер і майже повністю повто-
рювали трудовий процес. Граю-
чи, первісні люди вчилися полю-
вати, наслідуючи діям мисливців. 
У цих іграх використовувалися 
предмети мисливського інвента-
рю і живі цілі.

Шаманізм і містицизм також 
виникли з ігрових спроб людини 
усвідомити і позначити межі сві-
ту, знайти для всього навколиш-
нього чітку роль, зв'язати предме-
ти і явища в єдину картину світу 
і знайти способи подолання воро-
жого середовища.

Отже, цілеспрямоване вико-
ристання фізичних вправ для роз-
витку власних фізичних якостей, 
а також широке застосування ма-
гічних обрядів для пояснення на-
вколишнього середовища і можна 
назвати первинними факторами 
розвитку форм фізичного вихо-

вання (рис. 1). Але ці форми ще 
носили стихійний характер, хоча 
вже з’являються передумови до 
організованих форм занять фізич-
ними вправами. 

На зміну первіснообщинному 
ладу приходить класове суспіль-
ство – рабовласницьке. Нормою 
суспільних відносин стають ві-
йни з метою захоплення рабів 
та чужої території. Це сприяло 
подальшій зміні фізичного вихо-
вання, у якому військово-фізична 
підготовка стає пріоритетною [5]. 
Культ гармонійно розвиненого 
тіла, сили, витривалості, мужнос-
ті займає значне місце в системі 
цінностей людини античного сві-
ту (рис. 2). 

Форми фізичного виховання в 
Стародавньому світі базувалися 
на військовій підготовці. У часи 
війн велика увага приділялася 
створенню добре підготовленої 
армії для завоювань або оборони 
міст. Але на розвиток форм також 
суттєво впливали традиції того чи 
іншого народу. Так, у народів Схо-
ду військова підготовка базувала-
ся на єдності фізичної сили і сили 
духу, це проявлялося у вивченні 
бойових мистецтв без зброї, а та-

Рис. 1. Фактори розвитку фізичного виховання у первісному суспільстві

кож духовне самовдосконалення 
– заняттями йогою. У народів За-
ходу, зокрема Стародавньої Греції 
та Риму, велика увага приділялася 
суворій муштрі, де юнаки займа-
лися фізичним вдосконаленням у 
спеціально створених військових 
закладах майже 20 років. В той же 
час Афінське фізичне виховання 
більшу увагу приділяло гармоній-
ному розвитку дітей.

 Саме у рабовласницькому 
суспільстві з’являються перші 
організовані заняття фізичним 
вихованням. Перш за все, це були 
заняття у палестрах. Основни-
ми формами занять в палестрі 
були орхестріка і палестрика. 
Перша носила характер спортив-
них ігор і включала вправи для 
розвитку спритності і сили. У 
палестрику входили військово-
прикладні види спорту, велика 
частина яких являла собою різні 
види єдиноборств. Ці форми були 
обов’язковими для всіх юнаків, 
яких готували до військової та 
оборонної служби.

Отже, з появою класового роз-
межування, постійними війнами та 
завоюваннями чітко прослідкову-
ється вплив соціальних і воєнних 
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факторів на розвиток форм фізич-
ного виховання. Крім того, широ-
кого розвитку отримали різнома-
нітні ігри і свята в честь богів, в 
яких брали участь велика кількість 
населення стародавніх полісів.

З настанням феодалізму в 
основних регіонах світу продов-
жують існувати традиційні фор-
ми життєдіяльності, фізичного 
виховання та культури дозвілля, 
які були властиві Стародавньому 
світу [4]. Так, у різних регіонах, 
зокрема в Індії, Китаї, Японії та 
ін., де розвиток йшов поступово, 
головну роль відігравали тради-
ції. Тут не відмовилися від ста-
рих форм фізичного виховання, а 
лише видозмінили їх. Виключен-
ням з цього правила стали наро-
ди, які проживали на узбережжі 
Середземного моря, у регіонах 
Близького Сходу і в Західній Єв-
ропі, у яких до кінця Середніх ві-
ків почали з'являтись нові форми 

економічного та суспільного роз-
витку [2, 5].

Величезну негативну роль на 
подальший розвиток фізичної 
культури в Західній Європі зі-
грало теологічне вчення серед-
ньовічної християнської церкви. 
Класичні системи фізичного ви-
ховання стародавньої Греції, спо-
руди для занять фізичними впра-
вами, іграми, блискучі змагання 
давнини не тільки були надовго 
забуті, але самі фізичні вправи та 
ігри, які були присутні у побуті 
народу, жорстко заборонялись і 
переслідувались [10].

Однак, не зважаючи на 
об’єктивні перепони, в цілому фі-
зична культура в період середніх 
віків зробила певний крок впе-
ред порівняно з фізичною куль-
турою рабовласницьких полісів. 
Залежно від класової та стано-
вої належності можна виділити 
кілька типів виховних систем, які 

сформувались у Західній Євро-
пі в Середні віки: рицарське ви-
ховання, бюргерське виховання 
та стихійне виховання (рис. 3). 
Зміст і форми занять цих систем 
залежали від роду діяльності та 
вільного часу кожного соціаль-
ного класу, а також мали фізичне 
та рекреаційне спрямування. Так, 
серед сільського населення ши-
роко розповсюджені були тради-
ційні змагання та свята, які мали 
стихійний характер та співпадали 
з проведенням свят. Мешканці 
міст, окрім традиційних святко-
вих змагань, починають створю-
вати цехові школи та товариства, 
де в організованих формах про-
водять тренування у володінні 
зброєю. Основними формами фі-
зичного виховання феодалів були 
лицірські турніри, де вони демон-
стрували найкращі свої здібності. 
Між тим, готували лицарів у спе-
ціальних школах при замках, де їх 

Рис. 2. Фактори, що сприяли виникнення організованих форм 
фізичного виховання у рабовласницькому суспільстві.
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організовано навчали їздити вер-
хи, плавати, стріляти з лука, бити-
ся, а також – розважальним іграм 
на майданчиках і грі з м'ячем для 
служби при дворі.

Отже, розвиток форм фізично-
го виховання феодального світу 
ще більше залежав від суспіль-
ного ладу та соціального факто-
ру. Найбільшого розвитку вони 
отримали там, де, окрім еконо-
мічних ресурсів, була потреба у 
високому рівні фізичної підготов-
леності. Серед чинників, які зу-
мовили розвиток форм фізичного 
виховання, найбільш впливовими 
були: військове мистецтво, полі-
тика, релігія, а також рівень куль-
турних потреб, державний устрій 
і місцеві звичаї.

Буржуазні революції XVII-
XVIII століть підірвали основи 

Рис. 3. Фактори формування передумов виникнення форм організації 
фізичного виховання у феодальному суспільстві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

      

 

феодального ладу і забезпечили 
перемогу і затвердження капіта-
лізму. Це призвело до прискоре-
ного промислового і культурного 
розвитку країн Європи [9]. В ре-
зультаті промислового перево-
роту, успіхів, досягнутих у вій-
ськовій справі, культурі, науці та 
мистецтві, прогрес був помітний 
також у галузі фізичного вихо-
вання і спорту. Буржуазія, буду-
чи на даному етапі нової історії 
класом прогресивним, потребува-
ла людей, здатних зміцнювати її 
військове і політичне панування. 
Для цього були потрібні сильні, 
наполегливі, підприємливі люди 
[11]. Щоб виховувати таких лю-
дей, буржуазія створює ряд нових 
передових для свого часу засобів, 
форм і методів спільного, і в тому 
числі, – фізичного виховання [9]. 

У багатьох країнах Європи 
відбувається впровадження фі-
зичного виховання у школи – на 
основі гімнастики. Створюють-
ся гімнастичні системи (німець-
ка, шведська, французька) для 
задоволення потреб цих країн, 
розв’язання завдань військового, 
педагогічного, оздоровчого ха-
рактеру. З’являються нові типи 
навчальних закладів, філантропії, 
в яких фізичне виховання отри-
мує організований характер. Тут 
проводилися рухливі ігри, вправи 
для різних типів м’язів, плавання. 

Промислова революція та ме-
ханізація виробництва змінили 
ставлення трудового народу до 
фізичної культури. Ручна фізична 
праця забезпечувала достатній рі-
вень фізичного розвитку населен-
ня. Однак виникає потреба в спе-
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Рис. 4. Передумови і чинники впливу  на розвиток фізичного 
виховання у капіталістичному суспільстві

ціально організованій фізичній 
діяльності з реабілітації самих 
робочих. Фізична культура стає 
загальною потребою. 

Виникнення територіальних 
і виробничих організацій, розви-
ток шкільного фізичного вихо-
вання, зокрема – поява нових про-
гресивних шкіл – філантропій, а 
також, створення наукових основ 
фізичного виховання відбувалося 
під впливом економічних, куль-
турних, політичних, соціальних 
та військових факторів (рис. 4). 

Висновки
Таким чином, на різних етапах 

розвитку суспільства під впли-
вом соціальних та економічних 
змін змінювалися та розвивалися 
і форми фізичного виховання. З 
ускладненням соціального строю 
до фізичного виховання вису-
валися більші вимоги, що відо-

бражалося у появі нових систем 
та організацій, вдосконаленні 
форм та їх змісту. Так, на перших 
етапах розвитку суспільства фі-
зичний розвиток відбувається в 
процесі трудової діяльності, яка 
носить фізичний характер. Все 
це відбувається стихійно. З по-
явою класової системи (рабовлас-
ницьке, феодальне суспільство) 
з’являється спеціально-органі-
зоване фізичне виховання панів-
них класів та фізична підготовка 
воїнів. Фізичне виховання ниж-
чих верств населення продовжує 
носити стихійних характер, хоча 
в феодальному суспільстві горо-
дяни створюють цехові школи та 
товариства, де в організованих 
формах проводять тренування у 
володінні зброєю. І тільки в умо-
вах розвиненого капіталістичного 
суспільства фізкультурна діяль-

ність стає потребою усіх верств 
населення, набуває масового ха-
рактеру і оформляється в особли-
вий соціальний інститут. Все це 
відображається у впровадженні в 
шкільну програму обов`язкових 
занять з фізичного виховання, які 
носять організований характер. 
Набуває розповсюдження урочна 
система проведення занять.
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