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ПЕРЕДМОВА 

«Вступ до спеціальності» – це навчальна дисципліна, яка 

належить до циклу природничо-наукових дисциплін, і є базовою у 

професійній підготовці бакалаврів фізичного виховання та спорту, 

тренерів, спеціалістів валеології та фізичної  реабілітації.  

Мета курсу - сформувати у першокурсника систему знань та 

уявлень про сферу майбутньої професійної діяльності та професії  

фахівців галузі фізичної культури.  

Основні завдання дисципліни: 

- вивчити історичні аспекти становлення та розвитку фізичної 

культури  у світі та в Україні; 

- оволодіти основними спортивними термінами; 

- вивчити програмно-нормативні та організаційні засади галузі 

“Фізичне виховання і спорт”; 

- дослідити особливості системи вищої освіти та кадрове 

забезпечення галузі в Україні. 

В результаті вивчення курсу  студенти повинні знати: 

- галузеву термінологію; 

- нормативні документи в галузі фізичної культури та в сфері вищої 

освіти; 

- сферу професійної діяльності фахівців фізичної культури та спорту; 

- сучасну систему підготовки і використання фізкультурних кадрів;  

- особливості формування та розвитку міжнародного та вітчизняного 

фізкультурно-спортивного руху. 

Студенти повинні вміти: 

- користуватися програмно-нормативними документами; 

- орієнтуватися в закономірностях формування і здійснення 

державної політики в галузі фізичної культури, в способах взаємодії 

різних ланок фізкультурного руху, в системах підготовки і 

використання фахівців; 

- аналізувати сучасні процеси розвитку фізичної культури і спорту; 

- орієнтуватися в спеціальній науково-педагогічній літературі. 

5



 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

 

МОК - центральної нервової системи; 

УНР - фізична працездатність; 

УРСР - серцево-судинна система; 

МОК - Міжнародний Олімпійський Комітет; 

НОК – Національний Олімпійський Комітет; 

Закон Укр. ФК і СП - Закон України “Про фізичну культуру і спорт”; 

ФК - фізична культура; 

ФК і С - фізична культура і спорт; 

Держкомспорт - Державний комітет України з питань фізичної 

культури і спорту;  

ОКР - освітньо-кваліфікаційного рівня; 

ДВНЗ – державний вищий навчальний заклад; 
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Тема1. Фізична культура як суспільне явище та галузь діяльності 

1. Місце фізичної культури в загальній культурі людства.

2. Основні поняття, предмет і проблематика навчальної дисципліни.

3. Завдання та функції фізичної культури в суспільстві. Форми та

засоби фізичного виховання.

4. Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання та спорту.

5. Зародження спортивної термінології

6. Основні термінологічні поняття галузі

Культура – це сукупність матеріальних і духовних цінностей, 

створених людиною у процесі суспільно-історичної практики, що 

характеризує досягнутий рівень у розвитку суспільства на кожному 

конкретному етапі. 

Відповідно до статі І Закону України “Про фізичну культуру і спорт” 

фізична культура – це “складова частина загальної культури суспільства, 

що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-

вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного 

формування її особистості”. 

Сьогодні фізична культура є одним із визначальних чинників 

суспільного життя світової спільноти, важливим елементом освіти, 

виховання, охорони здоров’я, військової справи, професійно-прикладної 

підготовки, соціальної сфери, політики, економіки. Словосполука 

“фізична культура” характеризує означене поняття як частину (різновид) 

культури взагалі. 

Початковий зміст поняття “культура” (з латинської мови означало 

“обробіток”) нині значно розширився. У загальновживаному значенні 

воно включає в себе певні особисті риси, форми, стиль поведінки й 

діяльності окремої особи або спільноти, тобто різноманітні форми 

суспільного життя з одного боку, і результати діяльності (твори, 

структури, базу) з іншого. 

Отже до поняття “культура” в широкому розумінні слова входять такі 

складові як мистецтво, наука, ідеологія, фізична культура, а також 

результати діяльності людини у цих сферах. Культуру умовно поділяють 

на матеріальну і духовну. 

У сфері культури людина проявляється в трьох аспектах: 

 пізнає попередній історичний досвід (вивчає літературу, мистецтво, 

техніку); 

 виступає як носій культурних цінностей; 

 сама створює, формує культурні цінності, які стають базою 

подальшого розвитку культури. 
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Фізичну культуру можна визначити як сукупність досягнень 

суспільства у створенні і раціональному використанні спеціальних 

засобів, методів і умов цілеспрямованого фізичного та духовного 

удосконалення людини. 

Найчастіше терміном “Фізична культура” називають процес, 

спрямований на підготовку людей до життя та праці шляхом виконання 

фізичних вправ, використання цілющих сил природи, особистої і 

громадської гігієни та певного раціонального побуту і праці. 

До поняття “галузь фізичної культури” відноситься не лише система 

вправ, теоретичних знань, але й матеріальна база фізичної культури та її 

організаційна система. 

З розвитком цивілізації, внаслідок зменшення в житті людей ролі 

важкої фізичної праці, значення і місце фізичної культури в житті людей 

постійно зростають. По суті, фізична культура є основним (якщо не 

єдиним) засобом, який гарантує порятунок людства від фізичної 

деградації і виродження. Бо ж збіднення рухового арсеналу людини 

спричиняється до погіршення її здоров’я, занепаду творчої активності 

тощо. 

Тільки достатня рухова активність і певний режим праці та побуту в 

поєднанні з іншими засобами, запобігають зниженню продуктивності 

праці. За дещо застарілими і можливо викривленими даними радянської 

статистики, продуктивність праці на виробництві робітників, які 

займалися фізичними вправами, була на 6-12% вищою. Недарма велика 

увага до фізичної культури приділяється у багатьох високорентабельних 

фірмах Західної Європи, США і особливо Японії. Для працівників тут 

створюються прекрасні умови для занять фізичною культурою і спортом. 

А робітники, які не хворіють, не палять, ведуть здоровий спосіб життя і 

займаються спортом, користуються істотними пільгами: додаткові 

відпустки, персональні доплати, гарантія праці в пенсійному віці тощо. 

Формуючись у процесі розвитку людського суспільства, фізична 

культура чітко позначила залежність між підготовкою до праці та її 

результатами. Ускладнення змісту людської діяльності щоразу підвищує 

вимоги до рівня фізичної та психічної підготовленості, як це має місце при 

підготовці космонавтів, пілотів, моряків-підводників та представників 

інших сучасних професій. Функції фізичної культури проявляються також 

у постійному нагромадженні й передачі досвіду, в створенні нових 

методів і засобів впливу на психофізичний стан людей. Цей досвід складає 

основу теорії фізичного виховання і спорту, яка оформилася в 

самостійний науковий напрям. Якщо фізична культура є засобом 

підвищення продуктивності праці та досягнення високого рівня 

суспільного виробництва, то останнє в свою чергу, забезпечує відповідні 
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