
В.П.Комар  
 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
ШКОЛЯРІВ П.Ф.ЛЕСГАФТА (1837-1909 pp.) 

 
Одним з основних завдань сучасної загальноосвітньої школи є 

збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я 
вихованців (Національна доктрина розвитку освіти в Україні, 2002). 
Реформування українського шкільництва потребує органічного поєднання 
сучасних досягнень наукової думки з класичною спадщиною минулого. 
Ґрунтовне вивчення, об’єктивна оцінка, творче осмислення та впровадження 
в практику кращих надбань вітчизняної освіти і педагогіки забезпечить 
дотримання принципів єдності, системності та наступності у розвитку 
педагогічної науки. 

З огляду на те, що педагогічна думка завжди персоніфікована, набуває 
значення вивчення персоналії як процесу утворення цінностей, культури в 
рамках гуманітарної традиції (Сухомлинська, 2002). 

В історії вітчизняної педагогіки другої половини XIX – початку XX 
століття помітне місце посідає Петро Францович Лесгафт (1837-1909 pp.) –
видатний російський педагог, анатом, лікар і громадський діяч. Спадщина 
П.Лесгафта містить значну кількість наукових статей, монографій, 
посібників. У колі його наукових інтересів центральне місце займають 
проблеми фізичного виховання, його зв’язку з розумовим, моральним та 
естетичним розвитком особистості. Педагог розробив теорію фізичної освіти, 
на основі неї сформулював вимоги до фізичного розвитку учнів у 
загальноосвітній школі. Свій підхід до організації навчально-виховного 
процесу П.Лесгафт втілив у діяльності створених ним Курсів виховательок і 
керівниць (фізичне виховання, 1896). 

Висвітленню педагогічних ідей П.Лесгафта присвятили свої наукові 
роботи такі провідні російські вчені як В.У.Алєєвєц, Е.Н.Мединський, 
Г.Г.Шахвердов, Д.Д.Донськой. 

Зазначимо, що в Російській імперії оздоровленням широких верств 
населення, особливо дітей, царський уряд взагалі у дожовтневий період не 
займався, а тому заходи фізкультурного спрямування для дітей були 
відсутніми. Якщо і зверталася увага на фізичне виховання, то, головним 
чином, на фізичне загартування армії, особливо офіцерського складу. 

Таке ставлення уряду до фізичної підготовки широких верств 
населення, звичайно, не могло негативно не вплинути на ставлення молоді до 
фізичного виховання. В кінці XIX ст. фізичні вправи увійшли до програм 
освітніх закладів. Але фізична культура, як правило, не була навчальним 
предметом і кошти на проведення занять не виділялися. Виняток становили 
лише ліцеї, де обов’язковими предметами були гімнастика і фехтування. 

У 1889 році міністром народної освіти був виданий циркуляр про 
введення гімнастики як обов’язкового предмета в усіх чоловічих навчальних 
закладах. Елементами навчання були вільні вправи, вправи з рухомими і 



нерухомими приладами, вправи стройові та військові. Щоправда, слабка 
загальна та фізкультурна підготовка інструкторів (як правило це були унтер-
офіцери) не дозволяла втілити задум Міністерства народної освіти в життя. 

Введення гімнастики до шкільних програм було продиктоване не 
загальною метою і завданням навчально-виховної роботи, не потребами 
зростаючого дитячого організму, а бажанням мати достатню кількість добре 
вимуштруваних солдат. Можна також відзначити спроби царського уряду 
повністю зробити школу засобом військової виучки. Так, у 1908 році Микола 
II видав розпорядження розпочати навчання дітей у школах військовій справі 
та гімнастиці унтер-офіцерами запасу та у відставці за помірну плату. Почали 
організовуватися „потішні полки” з учнів початкової та середньої школи. 
Основними елементами роботи були: крокування, віддання честі, знання 
словесності, тобто уміння і навички, необхідні для спілкування солдата з 
командирами. 

Робота з фізкультури, точніше гімнастики, не була достатньо пов’язана 
з іншими видами навчальної діяльності, проводилась або малограмотними 
унтер-офіцерами, або такими ж інструкторами і, звичайно, не користувалась 
авторитетом ні серед викладачів, ні серед учнів. 

Численні рішення урядових органів про поліпшення викладання 
фізичної культури, як правило, не виконувалися, тому що в школах була 
відсутня матеріально-технічна база і, як уже зазначалося, не було 
кваліфікованих кадрів викладачів фізичного виховання. На загальновідомому 
з’їзді з народної освіти в 1911 році підкреслювалося: „Сучасна школа не 
сприяє фізичному розвитку дітей, вона не робить нічого задля того, щоб  
вони виходили з неї здоровіші, сильніші, ніж увійшли в неї, не прищеплює їм 
смаку до подальшого фізичного вдосконалення за порогом школи; не дає 
можливості відчути радість фізичного благополуччя” [8]. 

Варто відзначити й те, що у дожовтневий період з’являється значна 
кількість сокольських, бойскаутських та іншого роду гімнастичних та 
спортивних товариств. Але в них могли займатися, як правило, діти із 
заможних сімей і на загальний рівень фізичного розвитку в суспільстві вони 
майже не впливали. 

Відсутність заходів, вжитих царським урядом що до вирішення 
проблем широких верств населення, однобокість роботи з фізичного 
виховання, яка проводилася у школі, не могли не вплинути на загальний 
рівень здоров’я і фізичного розвитку населення: в 1913 році з усіх 
призовників 45% виявилися непридатними до військової служби. 

На жаль, на початку XXI ст. в Україні виявляється негативна тенденція 
до збільшення допризовної молоді, яка за станом здоров’я не призивається на 
строкову службу На це є об’єктивні та суб’єктивні причини. Звичайно, 
економічна криза в нашій державі не може позитивно вплинути на фізичний 
розвиток учнівської молоді, але й помітне зниження інтересу у 
підростаючого покоління до фізичної культури та спорту відкинуло нас 
майже на рівень початку сторіччя. 



Саме за таких умов виникає нагальна потреба у вивченні системи 
фізичного виховання школярів в педагогічній спадщині видатного педагога 
Петра Францовича Лесгафта (1837-1909 pp.). Він досить багато уваги 
приділяв питанням фізичного виховання дітей саме у дожовтневий період. 
Багато з того, що було напрацьовано цим педагогом, успішно 
використовувалося в Радянській Україні. Думки та погляди на проблеми 
фізичного виховання, які були висвітлені у працях П. Лесгафта, є, на нашу 
думку, тією теоретичною основою, яка лягла в основу становлення та 
розвитку радянської системи фізичного виховання. 

Центральне місце у педагогічній спадщині П.Лесгафта посідає 
проблема фізичного виховання. Сам Петро Францович, з огляду на тісний 
взаємозв’язок між м’язевою та психічною діяльністю людини, її фізичним та 
інтелектуальним розвитком, вживав термін „фізична освіта”, а не „фізичне 
виховання”. У праці „Керівництво з фізичної освіти дітей шкільного віку” 
обґрунтував свою теорію, поклавши в основу вимогу зміцнювати тіло 
вихованця, зробити його „розумним та поміркованим”. Тим самим, 
гімнастика покликана розвивати не лише мускулатуру, але й навчити учня 
володіти собою, своїм тілом, підкоряти його власній волі. 

Однією з провідних ідей наукового світогляду і педагогічної практики 
П.Лесгафта був гармонійний фізичний і духовний розвиток людини засобами 
фізичних вправ. Система фізичного виховання П.Лесгафта була спрямована 
на всебічний розвиток особистості. Фізичні вправи, маючи матеріальну 
(фізичну) і духовну (ідеальну) сторони, окрім освіти, були спрямовані 
педагогом і на фізичний розвиток, удосконалення сили, витривалості, 
швидкості, спритності. 

За Лесгафтом мета фізичної освіти  полягає в умінні ізолювати окремі 
рухи і порівнювати їх між собою, свідомо керувати ними і пристосовувати до 
перешкод, долаючи їх з найбільш можливою спритністю і наполегливістю, 
інакше кажучи, привчитися з найменшим навантаженням за найкоротший 
проміжок часу зі знанням справи виконувати максимальну фізичну роботу і 
діяти ефективно і енергійно [2]. 

П.Лесгафт вважав, що шкільні заняття не можуть складатися тільки з 
розумової праці, а неодмінно повинні включати фізичну. Педагог виходив з 
того, що найбільша таємниця виховання полягає у тому, щоб тілесні і 
розумові вправи служили один одному відпочинком. Він дотримувався 
простих думок, висловлених ще Ж.-Ж.Руссо: ”Бажаєте сформувати розум 
вашого учня, вправляйте його сили, якими розум повинен керувати, 
неухильно розвивайте його тіло, зробіть його міцним і здоровим, щоб він 
став мудрим і розсудливим. Дайте йому можливість працювати, бути дієвим, 
бігати, стрибати, бути постійно в русі, щоб він був бадьорою людиною, і він 
стане також і розсудливим” [1]. 

П.Лесгафт також засуджував існуючу на той час систему шкільного 
виховання і навчання. Він писав: „При знайомстві з нашими школами ми 
звичайно бачимо, що в них займаються виключно розумовим розвитком 
дитини і не звертають ніякої уваги на розвиток фізичний” [3]. Педагог 



наголошував на неприпустимості і згубності такого підходу до виховання, на 
однобічність у розвитку при недостатності фізичного навантаження на м’язи 
дитини. 

Таким чином, П.Лесгафт вважав, що у загальноосвітній школі любов 
дитини до фізичної праці потрібно розвивати, починаючи з розвитку 
позитивного ставлення до фізичної освіти, нерозривно поєднуючи з 
розумовим, моральним та естетичним вихованням. Він відстоював не вузько 
утилітарну освіту, до якої схилялася тогочасна школа, а за розвиток усіх 
здібностей дитини. 

Важливого значення у формуванні гармонійно розвинутої особистості 
П.Лесгафт надавав школі, вплив якої на дітей, на його думку, значно 
вагоміший за родинний. А тому особливого значення він надавав урокам 
фізичної освіти у школі. У 1888 році у своїй праці „Відношення анатомії до 
фізичного виховання і головні завдання фізичної освіти в школі” він 
визначив зміст та побудову уроку фізичної освіти для різних груп шкільного 
віку: 

1. Для молодшого віку (7-12 років): 1/4 уроку – елементарні і складні 
вправи; 1/4 уроку – ходьба, біг та метання; 1/4 уроку – ігри, головним чином 
„одиночні”. 

2. Для середнього віку (12-15 років): 1/3 уроку – елементарні і складні 
вправи з бігом; 1/3 уроку – стрибки, метання із збільшенням навантаження та 
боротьби; 1/3 уроку – ігри, головним чином „одиночні”. 

3. Для старшого віку (15-18 років): 1/2 уроку – вправи з постійним 
збільшенням навантаження (стрибки, метання, боротьба); 1/4 уроку – вільні 
вправи з обтяжуванням; 1/4 уроку – ігри і ремесла. 

Як видно з попереднього аналізу, для П.Лесгафта основною формою є 
урок фізичної освіти. Тому він радив застосовувати як розвивальний засіб 
гімнастику і фізичні вправи. Проте, він був переконаний, що всі фізичні 
вправи, які спрямовані на фізичний, розумовий та естетичний розвиток, 
повинні бути природними. В основу фізичної освіти П.Лесгафт поклав два 
головних принципи: всі вправи мають бути природними і викликати 
діяльність усіх м’язевих груп організму; їх треба виконувати усвідомлено, 
після усного пояснення вчителя, без показу. Фізичні вправи 
супроводжуються подразненням м’язів, якими дитина постійно привчається 
керувати і користується в усіх своїх діях. 

Вчений рішуче виступав проти використання приладів, які 
„перетворюють руки в ноги”, примушуючи їх неприродно тримати вагу 
всього тіла. Найкращі вправи – біг, стрибки, метання, плавання, боротьба. 

Другий принцип П. Лесгафт обґрунтував, керуючись основною 
вимогою школи: навчальний заклад має розвивати мислення у вихованців, а 
тому фізичні вправи не повинні бути простим повторенням зразків, 
показаних учителем. 

П.Лесгафта рухливі ігри для дітей шкільного віку поділяв на прості 
(„одиночні”), в яких кожен гравець намагався досягти своєї мети самотужки, 



і на складні („партіями”, або „командами”), в яких кожен член команди 
намагається підтримувати інтереси своєї команди в цілому. 

З переходом до шкільного віку імітаційні ігри постійно та послідовно 
замінюються іграми, які потребують більше самостійності, кмітливості, 
уміння керувати собою, виходячи із загальної мети, яка ставиться перед всіма 
учасниками гри. 

Відомо, що у кожній грі застосовуються певні правила. Тому 
П.Лесгафт прагнув, щоб в іграх з усією суворістю і точністю виконувалися 
гравцями правила гри, до яких потрібно ставилися свідомо і відповідально, 
як до закону; щоб в іграх дітей здійснювалося самоуправління. „У виховному 
відношенні ігри мають величезне значення. Правила ігор вигідні у тому 
відношенні, що вони привчають до дій на основі загальних положень, а не 
приватних вказівок та інструкцій. Правила подаються у вигляді встановлених 
норм, які гравці свідомо виконують, причому відчуття, які супроводжують 
дії гравців, повинні стримуватись вольовими проявами і є природними 
збуджувачами свідомої діяльності. 

Гра викликає у дитини веселий, бадьорий настрій, завдяки якому вона з 
охотою підкоряється всім усталеним у даній грі правилам. Наскільки гра 
потрібна у школі видно вже з того, що вони використовувалися і 
використовуються у тих випадках, в яких без всяких штучних пристроїв 
досягалися і досягаються кращі результати фізичного розвитку дітей” [4]. 

Водночас П.Лесгафт вважав, що гра неповинна носити спортивний 
характер. Його підхід у цьому питанні в сумарному виді зводився до таких 
основних положень: „1) спорт як суперництво двох сторін завжди сприяє 
розвитку почуття першості; 2) дітям шкільного віку не слід пропонувати 
почуттєвих розваг, а відповідно і таких, які пов’язані з розвитком прагнення 
до першості; 3) спорт із суперництвом не повинен бути допущений у 
шкільному віці дитини” [5]. Виходячи з цих положень, Лесгафт неодноразово 
звертав увагу на те, що при організації гри дітей та підлітків необхідно, щоб 
встановлені правила ні в якому разі не допускали будь-якого суперництва, 
похвали або покарання. Він вважав, що „з ігор повинні вилучатися всякі 
змагання між школярами так само, як і відзнаки та переслідування, тому що 
дійсно освічені молоді люди повинні спонукатися до діяльності не лише 
особистою вигодою або страхом переслідування, а відвертим бажанням 
удосконалюватися та наближуватися до ідеалу людини, який собі виробили” 
[6]. Лесгафт вважав, що навіть у боротьбі фізичні вправи ”ні в якому разі не 
повинні бути у виді змагань” [7]. 

Підсумовуючи сказане вище, можна стверджувати, що ідеї, П.Лесгафта 
стосовно фізичного виховання у школі, мали помітний вплив на становлення 
майбутньої системи фізичного виховання у нашій країні. 

Подальшого вивчення потребує така проблеми, як теоретеко-
методична спадщина П.Лесгафта з метою врахування та творчого 
використання історико-педагогічного досвіду у практиці роботи сучасної 
школи. 
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