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Анотації:
Мета: Висвітлено генезису науко-
вих знань з історії фізичної куль-
тури і спорту України. Розглянуті 
динаміка розвитку та пріоритетні 
напрями досліджень в сфері ра-
дянської науки. Матеріал: Про-
блематика дослідження розкрита 
в рамках наступної періодизації: 
(1939-1965 рр.); (1966-1990 рр.). 
Проаналізовано 232 авторефе-
рати дисертацій з історії фізичної 
культури і спорту радянських на-
уковців. Результати: Констатує-
мо нігілізм радянських науковців 
щодо історії фізкультурної освіти 
та спорту в дорадянський період 
українського та інших етносів, які 
проживали на територіях, приєд-
наних до УРСР в 1939, 1940 та 
1945 рр. Відзначаємо недостатній 
ступінь розробки проблеми істо-
рії фізкультурної освіти і спорту 
радянського періоду в територі-
альних межах УРСР. Висновки: В 
радянський період генезис науки 
з історії фізичної культури і спорту 
України характеризується як етап 
становлення наукових знань.

Устинова Т.Б. Генезис научных знаний  
истории физической культуры и спорта 
Украины (на материалах исследований 
советских ученых). Цель: Освещен гене-
зис научных знаний в истории физической 
культуры и спорта Украины. Рассмотрены 
динамика развития и приоритетные на-
правления исследований в сфере совет-
ской науки. Материал: Проблематика ис-
следования раскрыта в рамках следующей 
периодизации:(1939-1965 гг.); (1966-1990 
гг.). Проанализированы 232 автореферата 
диссертаций советских ученых по истории 
физической культуры и спорта. Резуль-
таты: Констатируем нигилизм советских 
ученых относительно истории физкуль-
турного образования в досоветский пери-
од украинского и других этносов, которые 
проживали на территориях, присоединен-
ных к УССР в 1939, 1940 и 1945 гг. Опреде-
ляем недостаточную степень разработки 
проблемы истории физкультурного об-
разования и спорта в советский период в 
территориальных границах УССР. Выво-
ды: В советский период генезис науки по 
истории физической культуры и спорта 
Украины характеризуем как этап  станов-
ления научных знаний.

Ustinova T.B. Scientific knowledge 
genesis of physical education and sport 
origin in Ukraine (the investigation were 
based on the Soviet scientists’ essays). 
Purpose: Dynamics of development 
and priority research areas in the field 
of Soviet science were viewed with the 
aim of elucidating scientific knowledge 
genesis of physical education and sport 
origin in Ukraine. Material: Problematic of 
the research is revealed in the following 
periodization: (1939-1965 years) (1966-
1990 years). 232 abstracts of essays on 
physical education and sport origin of the 
Soviet scientists were analyzed. Results: 
Nihilism of the Soviet scientists on the 
physical education and sport origin in the 
pre-Soviet period of Ukrainian and other 
ethnic groups who lived on the territories 
annexed to the USSR in 1939, 1940 and 
1945 years is observed. We note the lack 
of working out of the problem of physical 
education and sport origin in the Soviet 
period, within the territory of the USSR. 
Conclusions: In the Soviet period, the 
science genesis of physical education and 
sport origin in Ukraine is characterized as a 
stage of scientific knowledge formation.
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Вступ.1

Історія фізичної культури і спорту – одна із про-
філюючих дисциплін в системі вищої фізкультурної 
освіти та один із напрямів наукових досліджень в сфе-
рі науки з фізичної культури і спорту. Моніторинг на-
укової діяльності є важливою складовою подальшого 
розвитку певних дослідницьких напрямів та спеціаль-
ностей. До проблеми каталогізації, методологічного 
аналізу та моніторингу дисертаційних досліджень 
прикута увага провідних українських та зарубіжних 
науковців [2; 3; 8; 9]. Окремі аспекти даної пробле-
матики розкриті в наукових розробках наших спів-
вітчизників [1; 7; 10;]. Але, систематизації та аналізу 
здобутків з історії фізичної культури і спорту в сфері 
радянської науки, приділено недостатньо уваги. 

Система історичних наукових знань України 
успадкувала теоретичні та методологічні проблеми 
радянської науки з історії фізичної культури і спор-
ту. Одним із актуальних завдань сучасної вітчизняної 
історичної науки постає аналіз дисертаційних дослі-
джень радянських науковців та висвітлення невиріше-
них або некоректно розкритих проблем історії фізич-
ної культури і спорту України.

Дослідження виконується згідно зі «Зведеним пла-
ном науково-дослідної роботи в сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2011 – 2015 рр.» Міністерства освіти, 
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науки, молоді та спорту України в межах теми науково-
дослідницької роботи кафедри теорії і методики фі-
зичного виховання 3.2.1. «Вдосконалення програмно-
нормативних засад фізичного виховання в навчальних 
закладах» № державної реєстрації: 0111V001733, яка 
виконується в Національному університеті фізичного 
виховання і спорту України.

Мета, завдання, матеріал і методи дослідження.
Мета: висвітлення генезису наукових знань з іс-

торії фізичної культури і спорту України в контексті 
досліджень радянських науковців. 

Завдання: здійснити аналіз динаміки розвитку на-
укових знань з історії фізичної культури і спорту в 
радянський період; розкрити пріоритетні напрями іс-
торичних досліджень в дисертаційних роботах радян-
ських науковців; визначити ступінь розробки пробле-
ми історії фізичної культури і спорту в територіальних 
межах Української РСР.

Матеріал і методи. Проблематика дослідження 
розкрита в рамках наступної періодизації: (1939-1965 
рр.); (1966-1990 рр.). Проаналізовано 232 авторефе-
рати дисертацій з історії фізичної культури і спорту 
радянських науковців. Застосовані загальнонаукові та 
спеціальні історичні методи дослідження.

Результати дослідження.
Хронологічні рамки нашого дослідження окрес-

лено періодом з 1939 по 1990 рр. Динаміка розвитку 
наукового знання з історії фізичної культури і спорту 
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України розглянута в наступних двох періодах: І – 
(1939-1965 рр.); ІІ – (1966-1990 рр.). Вихідний рубіж 
І-го періоду зумовлений виходом в світ першої кан-
дидатської дисертації з історії фізичної культури за 
авторством Ф.І. Самоукова (1939 р.). Вихідний рубіж 
ІІ-го періоду визначений першою докторською дис-
ертацією з історії фізичної культури за авторством 
М.І. Пономарева (1966 р.). Верхня межа нашого до-
слідження окреслена 1990 р., що зумовлено періодом 
розпаду СРСР та проголошенням у 1991 р. Незалеж-
ності України.

Поняття «радянський період» ми визначаємо таки-
ми хронологічними рамками: (1923 – 1990 рр.) із вра-
хуванням хронології приєднання до радянської дер-
жави та Української РСР окремих територій в 1939, 
1940 та 1945 рр.

Територіальна націленість дослідження в аспекті 
розгляду історії фізичної культури етнічних спільнот 
Української РСР охоплює Україну згідно її сучасних 
державних кордонів.

Аналіз досліджень радянських науковців з історії 
фізичної культури і спорту здійснено за наступними 
історичними напрямами.
1. Всесвітня фізична культура і спорт (ВФК і С). 

До даного напряму зараховано дослідження, що 
висвітлюють розвиток фізичної культури і спорту 
за територіальними межами СРСР на різних етапах 
історичного поступу за періодизацією, встановле-
ною радянською історичною наукою.

2. Фізкультурна освіта і спорт (ФО і С) народів СРСР 
(дорадянський період). В даній групі узагальнено 
дослідження, що націлені на висвітлення етнічних 
традицій фізкультурної освіти та спорту населення 
СРСР в дорадянський період. 

3. Фізкультурна освіта і спорт (ФО і С) в республіках 
СРСР (радянський період) – розглянуто дисертаційні 
дослідження, в яких розкрита дана проблематика в 
контексті територіальних меж республік радянської 
держави у зазначений період. 

4. Фізкультурна освіта і спорт (ФО і С) в СРСР 
– націленість досліджень на висвітлення історії 
фізкультурної освіти і спорту в радянській державі 
в цілому.
Ключове поняття вище перелічених історичних 

напрямів досліджень зазначено як «фізкультурна осві-
та» [6, с.10]. На нашу думку, «фізкультурна освіта» в 
контексті категорій «фізична культура» та «освіта» 
містить наступні складові: 1) здобуття спеціальних 
знань, умінь і навичок у сфері фізичної культури; 2) 
формування на цій основі світогляду та фізичного 
здоров’я; 3) готовність до повноцінної життєдіяльнос-
ті та соціальної активності [11]. Дане поняття перед-
бачає й розгляд вищої фізкультурної освіти (підготов-
ка педагогів галузі фізичної культури і спорту).

5. Міжнародний спортивний та олімпійський рух 
(МС і ОР). При розгляді досліджень даної групи ми 
дотримувались тлумачення змісту категорій «спор-
тивний рух» [4, с.12] та «олімпійський рух» [5, с.11]. 
Окрім цього, «Міжнародний спортивний рух» (МСР) 

поняття більш широке ніж поняття «Міжнародний 
олімпійський рух» (МОР). МСР осягає МОР, друге 
відноситься до першого як частка до цілого [8, с. 233]. 
Тому, в даному напрямі розглянуто дослідження, що 
висвітлюють історію як Міжнародного спортивного, 
так і олімпійського руху.

При аналізі змісту та кількісних показників дослі-
джень з історії фізичної культури і спорту І-го періоду 
(1939 – 1965 рр.) ми послуговувались автореферата-
ми бази даних Національної бібліотеки України імені 
В.В. Вернадського [www.nbuv.gov.ua] та науковими 
здобутками [8, с. 594 – 597].

На рис.1 показано кількість та дата виконання дис-
ертаційних досліджень. Верхній графік відображує 
загальну динаміку досліджень, а нижній – щодо тери-
торії Української РСР.

Таким чином, за окреслений період виконано 81 кан-
дидатське дисертаційне дослідження з історії фізичної 
культури і спорту. Найнижчі кількісні показники виявле-
ні в наступних роках: 1944, 1954, 1958 рр. – (1). Серед-
ній показник був відзначений в 1940 р. – (7). Найвищий 
кількісний показник зафіксований в 1965 р. – (10). 

На рис.2 представлено процентне співвідношення 
за історичними напрямами досліджень періоду (1939 
– 1965 рр.).

За історичним напрямом Всесвітня фізична куль-
тура виконано 5 дисертаційних досліджень, що ста-
новить 6 %.

Історія фізкультурної освіти і спорту народів 
СРСР (дорадянський період) розглянута в 35 дослі-
дженнях, що дорівнює 43 %. 

Фізкультурна освіта і спорт в республіках СРСР 
(радянський період) висвітлена в 15 дисертаційних 
дослідженнях, що становить 18,5 %. Три дослідження 
націлені на розгляд даної проблематики в територі-
альних межах Української РСР, що становить 4 %.

Фізкультурна освіта і спорт в СРСР висвітле-
на в 19 дисертаційних дослідженнях, що становить 
23,5%. 

Історію Міжнародного спортивного руху пред-
ставляють 4 дослідження, що дорівнює 5%. 

Таким чином, спадщину радянських науковців за 
Перший період (1939 – 1965 рр.), визначаємо як на-
ступне: Всесвітня історія фізичної культури і спорту 
висвітлена тільки за період Давніх часів та Середньо-
віччя; досліджень з історії Міжнародного олімпій-
ського руху не проводилось; відсутність досліджень 
щодо дорадянської історії фізкультурної освіти укра-
їнського та інших етносів на територіях, приєднаних 
до УРСР в 1939, 1940 та 1945 роках; поверхневий роз-
гляд радянської історії фізкультурної освіти і спорту 
в територіальних межах УРСР; зародження наукової 
школи з історії фізичної культури і спорту України.

Динаміка розвитку та історичні напрями дисерта-
ційних досліджень радянських науковців Другого пе-
ріоду (1966 – 1990 рр.) нами представлена на підставі 
аналізу авторефератів бази даних Національної біблі-
отеки України імені В.В. Вернадського [www.nbuv.
gov.ua] та наукових розробок [8, с. 599-608].
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На рис.3 показано кількісні показники та дата ви-
конання дисертаційних досліджень (із зазначенням 
докторських) даного періоду. Верхній графік відобра-
жує загальну динаміку розвитку наукового знання, а 
нижній – віддзеркалює динаміку щодо розгляду тери-
торії Української РСР.

Отже, за окреслений період здійснено 151 дисер-
таційне дослідження. Найнижчі кількісні показники 
відзначені у наступних роках: 1985 – (1); 1988 – (2); 
1979, 1981, 1986 – (по 3). Значні кількісні здобутки 
відзначені у наступних роках: 1966, 1969, 1976, 1982 
– (по 7); 1981 – (8); 1974 – (9); 1972 – (10); 1973 – (12); 
1970 – (14). Найвищий кількісний показник зафіксо-
вано в 1974 році – (18).

На рис.4 представлено відсоткові показники за іс-
торичні напрями досліджень Другого періоду (1966 – 
1990 рр.).

Історія Всесвітньої фізичної культури і спорту 
розкрита в 20 дисертаційних дослідженнях (з них 4 

докторські), що становить 13 %. Історію фізкультур-
ної освіти і спорту народів СРСР  (дорадянський пе-
ріод) представляють 12 досліджень, що складає 8 %. 
Історія фізкультурної освіти і спорту в республіках 
СРСР (радянський період) представлена в 56 дослі-
дженнях (з них 1 докторське), що становить 37,5%. Іс-
торія фізкультурної освіти і спорту в УРСР радянсько-
го періоду розкрита в 11 дисертаційних дослідженнях, 
що становить 7 %. За напрямом історія фізкультурної 
освіти і спорту в СРСР було виконано 34 дисертацій-
них дослідження (з них 4 докторські), що становить 
22,5 %. Історію Міжнародного спортивного та олім-
пійського руху розглянуто у 18 дослідженнях, що до-
рівнює 12 %.

Таким чином, за Другий період (1966 – 1990 рр.) 
було виконано 151 дисертаційне дослідження (з них 
9 докторські). Вдвічі зросла кількість робіт з висвіт-
лення Всесвітньої історії фізичної культури і спорту. 

Рис.1. Динаміка виконання дисертаційних досліджень (1939 – 1965 рр.)

Рис. 2. Історичні напрями дисертаційних досліджень (1939 – 1965 рр.)
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Спостерігається значне зменшення (втричі) кількості 
досліджень з історії фізкультурної освіти і спорту на-
родів СРСР у дорадянський період. Значний приріст 
досліджень (в три з половиною рази) відбувся за на-
прямом історія фізкультурної освіти і спорту в респу-
бліках СРСР радянського періоду. Зазначимо, що за 
даним напрямом виконано 11 дисертаційних робіт, в 
яких територіально окреслена УРСР. Кількість дослі-
джень, що висвітлюють історію Міжнародного спор-
тивного та олімпійського руху збільшилось вдвічі.

Загалом, за період з 1939 р. по 1990 р. радянськими 
науковцями здійснено 232 дисертаційних досліджен-
ня (з них 9 докторські) з історії фізичної культури і 
спорту. Кількість досліджень, що висвітлюють істо-
рію фізкультурної освіти і спорту радянського періоду 
в територіальних межах Української РСР складає 14 
кандидатських робіт, що становить 6 % від загального 
обсягу дисертаційних досліджень.

Висновки.
Кількісна та змістова складові за історичними 

напрямами досліджень радянських науковців була 
зумовлена політичними, ідеологічними та соціокуль-
турними чинниками, що визначали загальні тенденції 
розвитку радянської історичної науки. Констатуємо 
нігілізм радянських науковців щодо історії фізкуль-
турної освіти та спорту в дорадянський період україн-
ського та інших етносів, які проживали на територіях, 
що приєднані до Української РСР в 1939, 1940 та 1945 
рр. Відзначаємо недостатній ступінь розробки про-
блеми історії фізкультурної освіти і спорту радянсько-
го періоду в територіальних межах Української РСР. 
Генезис науки з історії фізичної культури і спорту 
України характеризуємо як етап становлення науково-
го знання.

Подальший науковий пошук спрямовуємо на до-
слідження становлення та розвитку наукового знання 
з історії фізичної культури і спорту України за період 
Незалежності нашої держави.

Рис.3. Динаміка виконання дисертаційних досліджень (1966 – 1990 рр.)

Рис. 4. Історичні напрями дисертаційних досліджень (1966-1990 рр.)
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