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ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ  
ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

КОНЦЕПЦІЙ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄС 
 
У статті подано аналіѓ понѐттюво-категоріального інструментарія 

дослідђеннѐ концепціѕ фіѓкультурної освітє. До клячовєх понѐть, що сталє 
предметом термінологічного аналіѓу, автором віднесено – фіѓєчну культуру, 
фіѓєчне вєхованнѐ і фіѓкультурну освіту. Аналіѓ проведено на матеріалі словнєків 
ріѓнємє мовамє – українськоя, польськоя і англіѕськоя. На основі проведеного 
аналіѓу вєѓначено понѐттѐ «концепціѐ фіѓкультурної освітє», що ю баѓовєм у 
дослідђенні концепції фіѓкультурної освітє у країнах Європеѕського Сояѓу. 

Ключові слова: фіѓєчна культура, фіѓєчне вєхованнѐ, фіѓкультурна освіта, 
концепціѐ фіѓкультурної освітє. 

 
Постановка проблеми. Одніюя з основних проблем, із ѐкими 

стикаютьсѐ дослідник у галузі порівнѐльної педагогіки, ю відповідне 
використаннѐ термінології. Як і длѐ будь-ѐкої порівнѐльно-педагогічної 
розвідки, длѐ дослідженнѐ концепцій фізкультурної освіти у країнах 
Європейського Соязу важливу роль відіграю виробленнѐ юдиного 
понѐттюво-категоріального апарату. Це забезпечить юдність термінології і 
вбереже від різночитаннѐ джерел, ѐкі представлѐять концепції 
фізкультурної освіти в різних країнах.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблемами виробленнѐ юдиної 
системи педагогічних понѐть займаютьсѐ М. Сокіл, систематизації понѐть, 
пов’ѐзаних із фізичноя культуроя і спортом, присвѐчені опубліковані 
нещодавно глосарії та міні-словники (І. Криворучко та ін.). Незважаячи на 
це, немаю комплексного багатомовного аналізу понѐть, пов’ѐзаних із 
концепціѐми фізкультурної освіти, а саме – фізична культура – фізичне 
вихованнѐ – фізкультурна освіта.   

Зважаячи на це, метою статті ю аналіз основних понѐть і термінів, 
пов’ѐзаних із концепціѐми фізкультурної освіти, та встановленнѐ між ними 
логічних зв’ѐзків. Длѐ більш повного розуміннѐ термінологічних 
відмінностей розглѐнемо їх у багатомовному режимі, зважаячи на 
використаннѐ джерел кількома мовами.  

Основним методом дослідження ю термінологічний аналіз, 
поведений на матеріалі україномовних, польськомовних і англомовних 
лексикографічних та енциклопедичних джерел. 
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Виклад основного матеріалу. Дослідженнѐ визначаю першочергову 
необхідність розглѐду логічного рѐду: фізичне вихованнѐ – фізична 
культура – фізкультурна освіта та їхніх відповідників  у польській і 
англійській мовах (пол. Wychowanie fizyczne – kultura fizyczna – edukacja 
fizyczna; англ. Physical Education – Physical Culture – Physical Education). Длѐ 
простеженнѐ понѐттюво-термінологічних подібностей і відмінностей 
проаналізуюмо по 3–4 лексикографічних виданнѐ кожноя мовоя: 

- Гончаренко, С. (1977). Українськєѕ педагогічнєѕ словнєк. Київ: Либідь. 
- Ярмаченко, М. ред., (2001). Педагогічнєѕ словнєк. Київ: Педагогічна 

думка. 
- Турчик, І. and Шиѐн, О. (2004). Короткєѕ тлумачнєѕ словнєк-довіднєк 

термінів галуѓі фіѓкультурної освітє та спорту в Англії (ѓ 
перекладом на українську мову). Трускавець: Плеѐда. 

- Słownik Języka Polskiego (2017). Warszawa: PWN. 
- Okoo, W. (1984). Słownik Pedagogiczny. Warszawa: PWN. 
- Encyklopedia Pedagogiczna. (1993). Warszawa. 
- Encyclopedia of Special Education. (2007) (3rd ed.). Hoboken, New Jersey. 
- Provenzo, E. (2009). Encyclopedia of the social and cultural foundations of 

education. Los Angeles [u.a.]: Sage. 
У першу чергу звернемо увагу на наѐвність цих понѐть у словниках, а 

далі проаналізуюмо ці понѐттѐ через основні клячові слова. 
Таблєцѐ 1 

Наявність понять «фізичне виховання» – «фізична культура» –  
«фізкультурна освіта» в лексикографічних джерелах 

 
Лексикографічне джерело Наявність понять 

Фізичне 
виховання 

Фізична 
культура 

Фізкультурна 
освіта 

Гончаренко, 1977  + + - 

Ярмаченко, 2001 + + - 

Турчик & Шиѐн, 2004 + + + 

Słownik Języka Polskiego, 2017 + + - 

Encyklopedia  
(PWN, Warszawa, 2017) 

+ + - 

Okoo, 1984  + - - 

Encyklopedia Pedagogiczna, 1993  + - - 

Provenzo, 2009 - - + 

Encyclopedia of Special Education, 2007 - - + 

 
Як бачимо з проаналізованих словників та енциклопедій, існуять 

певні розбіжності в наѐвності досліджуваних термінів в україно-, польсько- 
і англомовних лексикографічних джерелах. Так, в україно- і 
польськомовних джерелах представлено понѐттѐ «фізичне вихованнѐ». В 
англомовних джерелах воно замінене на «освіта». Це можна поѐснити 
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тим, що в англійській мові слово «education» використовуютьсѐ ѐк на 
позначеннѐ освіти, так і вихованнѐ. Зважаячи на це, при використанні 
англомовних джерел можемо зважати на подвійну можливість 
представленнѐ цього понѐттѐ.  

Розглѐнемо більш детально, ѐк представлені основні понѐттѐ 
дослідженнѐ в лексикографічних джерелах і подамо робочі визначеннѐ, 
ѐкими користуватимемосѐ в дослідженні. Перш за все, проаналізуюмо 
підходи до визначеннѐ понѐттѐ «фізичне вихованнѐ».  

Таблєцѐ 2 
Визначення поняття «фізичне виховання» в українськомовних (фізичне 

виховання), польськомовних (wychowanie fizyczne) і англомовних 
(Physical Education) лексикографічних джерелах 

Лексикографічне 
джерело 

Визначення Ключові слова 

Гончаренко, 1977 Складова частина загального вихованнѐ; 
соціально-педагогічний процес, спрѐмова-ний 
на зміцненнѐ здоров’ѐ й загартуваннѐ організму, 
гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних 
можливостей лядини, формуваннѐ життюво 
важливих рухових навичок та вмінь 

Складова загаль-
ного вихованнѐ, 
соціально-
педагогічний 
процес, зміцненнѐ 
здоров’ѐ  

Ярмаченко, 2001 Складова частина системи загального вихованнѐ; 
спеціально-організований процес, спрѐмований 
на зміцненнѐ здоров’ѐ і загартуваннѐ організму 
лядини, гармонійний розвиток її функцій і 
фізичних можливостей, формуваннѐ важливих 
рухових здібностей, навичок та вмінь 

Складова системи 
загального вихо-
ваннѐ, спеціально-
організований 
процес, зміцнен-нѐ 
здоров’ѐ 

Турчик & Шиѐн, 
2004 

Процес розв’ѐзаннѐ освітньо-виховних завдань, 
що характеризуятьсѐ загальними ознаками 
педагогічного процесу (специфічними засобами, 
методами, формами, організаціюя тощо); або – 
це процес спрѐмованого формуваннѐ рухових 
навичок та розвитку фізичних ѐкостей, сукупність 
ѐких визначаю фізичну працездатність 

Процес розв’ѐзаннѐ 
освітньо-виховних 
завдань, 
формуваннѐ 
рухових навичок, 
розвиток фізичних 
ѐкостей 

Słownik Języka 
Polskiego, 2017 

Предмет у школі, ѐкий охопляю гімнастичні 
тренуваннѐ, спортивні ігри тощо; урок із цього 
предмета 

Предмет у школі 

Encyklopedia 
(PWN, Warszawa, 
2017) 

Частина процесу вихованнѐ, підготовка 
лядини до участі у фізичній культурі  

Частина процесу 
вихованнѐ 

(Okoo, 1984) Система діѐльності вихователів і вихованців у 
сфері вихованнѐ здоров’ѐ, метоя ѐкого ю 
опануваннѐ вихованцѐми знаннѐми про 
лядський організм – його фізичну і психічну 
сторони (…), у шкільній системі виховання 
здоров’ѐ служить навчаннѐ таких предметів, ѐк 
біологіѐ і анатоміѐ (…), а перш за все – 
предмета, ѐкий називаютьсѐ фізичне вихованнѐ 

Система діѐльності  
у сфері вихованнѐ 
здоров’ѐ, предмет 
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Encyklopedia 
Pedagogiczna, 
1993 

Одна зі сфер вихованнѐ сучасної педагогіки  Сфера вихованнѐ 
сучасної педагогіки 

 
У проаналізованих словниках понѐттѐ «фізичне вихованнѐ» 

представлено через клячові слова: сфера вихованнѐ сучасної педагогіки, 
складова загального вихованнѐ, частина процесу вихованнѐ, соціально-
педагогічний процес, спеціально організований процес, процес 
розв’ѐзаннѐ освітньо-виховних завдань, зміцненнѐ здоров’ѐ, формуваннѐ 
рухових навичок, розвиток фізичних ѐкостей, шкільний предмет, система 
діѐльності у сфері вихованнѐ здоров’ѐ.  

Отже, спільним длѐ всіх мов ю тлумаченнѐ понѐттѐ «фіѓєчне 
вєхованнѐ» на двох рівнѐх: (1) ѐк складової ѓагального вєхованнѐ, 
спрѐмованої на роѓвєток фіѓєчнєх ѐкостеѕ та ѓміцненнѐ ѓдоров’ѐ; (2) ѐк 
навчального предмета.  

Саме таким робочим визначеннѐм користуватимемосѐ в дослідженні. 
Ми не обмежуватимемо його до розуміннѐ фізичного вихованнѐ ѐк процесу 
розв’ѐзаннѐ освітньо-виховних завдань, оскільки таким чином 
недооціняютьсѐ роль самої особи, ѐка ю ѐк об’юктом, так і суб’юктом фізичного 
вихованнѐ. Вважаюмо, що формуваннѐ рухових навичок ю одним, але не 
виклячним завданнѐм у процесі розвитку фізичних ѐкостей та зміцненнѐ 
здоров’ѐ. Уникаюмо його у визначенні, оскільки це автоматично означатиме 
необхідність введеннѐ більш широкого кола завдань.  

Також не зосереджуюмосѐ на фізичному вихованні ѐк суто «шкільному 
предметі», оскільки такий предмет або курс може бути і на інших освітніх 
рівнѐх. Робота спрѐмована на дослідженнѐ шкільної фізкультурної освіти і 
тому це інституційне віднесеннѐ окресляютьсѐ саме предметом дослідженнѐ. 
Крім того, цей навчальний предмет може йти під різними назвами, про що 
йтиметьсѐ далі. 

Іншим клячовим понѐттѐм дослідженнѐ ю «фізична культура». 
Визначеннѐ цього понѐттѐ представлено в таблиці 3.   

Таблєцѐ 3 
Визначення поняття «фізична культура»  

в українськомовних (фізична культура), польськомовних (kultura 
fizyczna) і англомовних (Physical Culture) лексикографічних джерелах 

Лексикографічне 
джерело 

Визначення Ключові 
слова 

Гончаренко, 
1977 

Частина культури суспільства, що вклячаю систему 
фізичного вихованнѐ та сукупність спеціальних 
наукових знань і матеріальних засобів, необхідних 
длѐ розвитку фізичних здібностей лядини, 
зміцненнѐ її здоров’ѐ 

Частина 
культури, 
розвиток 
фізичних 
здібностей 

Ярмаченко, 2001 Частина загальної культури суспільства, одна зі 
сфер суспільної діѐльності, спрѐмованої на 

Частина 
загальної 
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зміцненнѐ здоров’ѐ й розвиток фізичних 
здібностей лядини. Фізична культура органічно 
вклячаю в себе фізичне вихованнѐ і спорт, 
сукупність спеціальних наукових знань і 
матеріальних благ, створених длѐ використаннѐ 
фізичних вправ із метоя вдосконаленнѐ 
біологічного й духовного потенціалу лядини 

культури, 
сфера 
суспільної 
діѐльності, 
зміцненнѐ 
здоров’ѐ 

Турчик & Шиѐн, 
2004 

(Як вид діѐльності) – це форми доцільної 
м’ѐзової діѐльності, ѐкі дозволѐять найкраще 
сформувати життюво необхідні рухові вміннѐ та 
навички, а також розвинути важливі фізичні 
здібності; (ѐк результат діѐльності) – це 
сукупність корисних результатів діѐльності 
лядини, пов’ѐзаної з її фізичним 
удосконаленнѐм, а також використаннѐ цих 
результатів; (ѐк сукупність духовних та 
матеріаль-них цінностей) – це сукупність усіх 
духовних та матеріальних цінностей, що були 
створені у процесі фізкультурної діѐльності 

Форми 
доцільної 
м’ѐзової 
діѐльності, 
сукупність 
корисних 
результатів 
діѐльності, 
сукупність 
духовних та 
матеріальних 
цінностей 

Słownik Języka 
Polskiego (PWN, 
Warszawa, 2017) 

Сфера, ѐка охопляю науку про фізичне 
вихованнѐ, спорт, особисту гігіюну, а також 
раціональну організація відпочинку 

Наука про 
фізичне 
вихованнѐ, 
спорт, 
особисту 
гігіюну 

Encyklopedia 
(PWN, Warszawa, 
2017) 

Частина народної культури, що охопляю знаннѐ, 
цінності, звичаї і дії, що здійсняятьсѐ з метоя 
забезпеченнѐ відповідного психо-фізичного 
вихованнѐ, удосконаленнѐ фізичної здатності 
лядини, а також збереженнѐ її здоров’ѐ  

Частина 
культури, 
знаннѐ, 
цінності, 
звичаї, дії, 
збереженнѐ 
здоров’ѐ 

 
Проведений аналіз засвідчую, що понѐттѐ «фізична культура» 

визначаютьсѐ через такі клячові слова: частина культури (частина загальної 
культури), розвиток фізичних здібностей; сфера суспільної діѐльності; 
зміцненнѐ здоров’ѐ; форми доцільної м’ѐзової діѐльності; сукупність 
корисних результатів діѐльності; сукупність духовних та матеріальних 
цінностей; наука про фізичне вихованнѐ, спорт, особисту гігіюну; знаннѐ, 
цінності, звичаї, дії, збереженнѐ здоров’ѐ.  

Поюднавши різні підходи до визначеннѐ понѐттѐ «фізична культура», 
розглѐдаюмо його в роботі на трьох рівнѐх: культурному, науковому і 
діѐльнісному. На першому рівні розуміюмо це понѐттѐ ѐк частєну 
ѓагальної культурє, що охопляю сукупність духовнєх та матеріальнєх 
цінностеѕ, спрѐмованєх на ѓміцненнѐ ѓдоров’ѐ. На другому рівні 
представлѐюмо його ѐк науку про фіѓєчне вєхованнѐ. На третьому рівні 
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вбачаюмо в ньому сукупність корєснєх реѓультатів діѐльності, 
спрѐмованої на роѓвєток фіѓєчнєх ѓдібностеѕ. 

Як бачимо з наведених відповідників, в англійській мові немаю 
відмінностей між понѐттѐми «фізичне вихованнѐ» (Physical Education) і 
«фізкультурна освіта» (Physical Education), адже в цій мові і вихованнѐ, і 
освіта передаятьсѐ одним понѐттѐм – education.  

З іншого боку, коли намагаюмосѐ визначити можливість 
використаннѐ похідного від нього прикметника, у слов’ѐнських мовах 
виникаять певні труднощі. Переважно вони поѐсняятьсѐ співзвучністя з 
прикметником «фізична». Якщо в англійській мові зв’ѐзок із науковоя 
дисципліноя «фізика» передаютьсѐ через іменник у препозиції «Physics», а 
зв’ѐзок із фізичноя культуроя – через прикметник «physical», то у 
слов’ѐнських мовах немаю традиції використаннѐ іменників у 
прикметниковому значенні. Зважаячи на це, словосполученнѐ «фізична 
освіта» маю безпосередній зв’ѐзок із навчаннѐм і підготовкоя у предметній 
галузі «фізика». Відтак, на розмежуваннѐ понѐть у роботі 
використовуватимемо понѐттѐ «фізкультурна освіта», ѐке за останню 
десѐтиліттѐ активно увійшло в науковий обіг. Понѐттѐ «фізична культура» ю 
універсальним, і воно використовуютьсѐ в більш широкому значенні через 
зв’ѐзок із загальним понѐттѐм «культура». 

 Таблєцѐ 4 
Визначення поняття «фізкультурна освіта» в українськомовних 

(фізкультурна освіта), польськомовних (edukacja fizyczna) 
лексикографічних джерелах 

 
Лексикографічне 

джерело 
Визначення Ключові слова 

Турчик & Шиѐн, 2004 1) процес вивченнѐ доцільних способів 
управліннѐ рухами та методів розвитку 
фізичних ѐкостей; 
2) це ступінь оволодіннѐ теоретичними 
знаннѐми, практичними вміннѐми та 
навичками в галузі фізичного вихованнѐ 

Процес, способи 
управліннѐ рухами, 
методи розвитку 
фізичних ѐкостей 

Provenzo, 2009 Система освітньої діѐльності, ѐка передаю 
широкий спектр суспільних цінностей 
через спрѐмованість на фізичне 
функціонуваннѐ лядського тіла 

Система освітньої 
діѐльності, суспільні 
цінності, фізичне 
функціонуваннѐ 
лядського тіла 

Encyclopedia of 
Special Education, 
2007 

Засіб розвитку моторних, спортивних 
навичок і фізичної форми лядини  

 

 
У межах, визначених предметом нашого дослідженнѐ, обираюмо 

визначеннѐ, ѐке представлѐю фізкультурну освіту ѐк сєстему освітньої 
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діѐльності, ѐка передаю шєрокєѕ спектр суспільнєх цінностеѕ череѓ 
спрѐмованість на фіѓєчне функціонуваннѐ лядського тіла.  

Досліджуячи шкільну фізкультурну освіту, керуюмосѐ рівнѐми, 
визначеними Міжнародноя стандартноя класифікаціюя освіти, за ѐкоя 
оріюнтуюмосѐ на:  

 рівень 1 – початкова освіта, або перший етап базової освіти;  

 рівень 2 – перший етап середньої освіти, або другий етап базової 
освіти;  

 рівень 3 – другий етап середньої освіти.  
Зважаячи на різні назви цих освітніх етапів у різних країнах-членах 

ЄС, вважаюмо міжнародний класифікатор найбільш об’юктивним. 
Обґрунтуваннѐ базових понѐть дослідженнѐ уможливило визначеннѐ 

концепції фіѓкультурної освітє ѐк соціально-педагогічної сєстемє поглѐдів 
на фіѓкультурну освіту, що ґрунтуютьсѐ на інтегруванні суспільного, 
освітнього, медєчного, біологічного, псєхологічного наукового досвіду і маю 
потенціал до практєчної реаліѓації в ѓагальніѕ освіті.  

Длѐ уникненнѐ різночитань у викладі матеріалів дослідженнѐ 
вважаюмо за необхідне проаналізувати понѐттѐ на трьох методологічних 
рівнѐх: історичному, практичному та інституційному. 

На історичному рівні визначень, перш за все, вимагаять ѐк понѐттѐ, 
що вводѐть різні періоди розвитку фізкультурної освіти, так і понѐттѐ, що 
даять змогу охарактеризувати ці періоди.  

Так, під «домодерноя добоя роѓвєтку концепціѕ фіѓкультурної 
освітє»  розуміюмо часовий відтинок з 3000 до Р.Х. до середини ХIX ст., що 
охопляю періоди Античності (з 3000 до Р.Х. до 476 р. (зруйнуваннѐ Риму)), 
Середньовіччѐ і Відродженнѐ (з 476 до поч. ХVII ст.), Нового часу (XVII – перша 
половина XIX ст.). 

Длѐ характеристики розвитку концепцій фізкультурної освіти в цей 
часовий відтинок використовуюмо такі основні понѐттѐ: 

 римо-еллінська традиціѐ фізкультурної освіти (система фізичного 
вихованнѐ дітей та молоді, що сформуваласѐ у Стародавній Греції та Римі) 
(визначеннѐ автора); 

 гімнастика ((від грецького оголенєѕ) – занѐттѐ, спрѐмовані на 
розвиток фізичної форми; пов’ѐзано з гомерівським періодом, коли на 
занѐттѐх, що проводилисѐ на березі річок і білѐ морѐ, ставили завданнѐ, 
виконання ѐких одѐг міг зашкодити (доланнѐ водної перешкоди, боротьба 
у воді тощо). Згідно з іншими згадками, греки, ѐкі вірили в магія, вважали, 
що одѐг може ослабити фізичні здібності лядини; 

 пенталон (комплексне випробуваннѐ в Давній Греції, що вклячало 
біг (приблизно на 192–196 м), стрибки в довжину з альтерами, метаннѐ 
списа, диска й боротьбу; 
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 спартанське вихованнѐ (система вихованнѐ в Давній Спарті, ѐка 
полѐгала в тому, що перші шість років життѐ хлопчик проводив у родинному 
домі, післѐ чого його забирали до військової казарми, де він жив із іншими 
хлопчиками і підпорѐдковувавсѐ суворій військовій дисципліні під страхом 
суворого покараннѐ); 

 палестрика (елемент системи фізичного вихованнѐ у Стародавній 
Греції, спрѐмований на розвиток комплексу фізичних навичок (бігу, стрибків у 
довжину з альтерами, метаннѐ списа, диска, боротьби, рукопашного боя, 
боротьби вільним стилем, метаннѐ каміннѐ, бігу зі зброюя, їзди верхи, 
стрільби з лука і плаваннѐ); 

 орхестрика (елемент системи фізичного вихованнѐ у Стародавній 
Греції, спрѐмований на розвиток рухової активності через ігри з м’ѐчем, 
акробатичні вправи, обрѐдові, театральні і бойові танці).  

Під модерноя добоя становленнѐ концепцій фізкультурної освіти 
розуміюмо часовий відтинок із початку ХVІІІ ст. до кінцѐ першої половини 
ХХ ст. Длѐ характеристики фізкультурної освіти в цей період 
послуговуюмосѐ такими основними понѐттѐми: 

 пан’ювропейські моделі фізичної культури (моделі фізичної 
культури, ѐкі ю загальноювропейськими, тобто ѐкі виходѐть далеко за межі 
національних кордонів); 

 шкільний куррикулум (предмети/курси, ѐких навчаять у школі, а 
також зміст навчальних предметів); 

 рицарські вправи (у школі Базедова – танці, фехтуваннѐ, верхова 
їзда і акробатичні стрибки на коні); 

 грецька гімнастика (у школі Базедова – змаганнѐ з бігу, боротьби, 
метаннѐ і стрибків); 

 філантропінум (Philanthropinum – від грецького «лядинолябство» 
приватна академіѐ, відкрита Й. Базедовим у 1774 р., що пропонувала 
особливу модель фізкультурної освіти); 

  тернерівська гімнастика (німецька масова гімнастика; термін 
введено Ф. Яном на знак протесту проти всього іноземного, ѐкий  
використовував слово «turnen», ѐке вважав суто німецьким, длѐ позначеннѐ 
гімнастики, і від нього утворявав такі понѐттѐ, ѐк – «Turner» – гімнаст,  
«Turnkunst» – мистецтво гімнастики, «Turnplatz» – гімнастичний майданчик); 

 Лінгіанівська гімнастика (система фізкультурної освіти, розроблена 
Г. Лінгом (Швеціѐ)). 

Під постмодерноя добоя розуміюмо часовий відтинок із другої 
половини ХХ ст. до сьогоденнѐ. При розглѐді цього періоду в роботі 
використано такі основні понѐттѐ: 

 тенденціѐ розвитку фізкультурної освіти (схильність до розвитку в 
певному напрѐмі); 
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 біологічна концепціѐ фізичної підготовки (полѐгаю у використанні 
фізичних вправ длѐ біологічної адаптації органів і систем організму до 
навколишнього середовища); 

 педагогічна концепціѐ освіти через рух (полѐгаю в розвитку рухової 
активності ѐк засобу особистісного розвитку характеру, дисципліни, сили 
духу, соціальної та естетичної освіти); 

 персоналістична концепціѐ рухової освіти (розглѐдаю лядину ѐк 
суб’юкт рухової діѐльності, ѐкий, виконуячи дія, одночасно 
самореалізовуютьсѐ); 

 конформістська концепціѐ спортивної соціалізації (розглѐдаю 
фізкультурну освіту ѐк засіб адаптації до соціальних норм і цінностей через 
спортивні дисципліни); 

 критично-конструктивістська концепціѐ рухової соціалізації 
(полѐгаю в опануванні технічними, соціальними, моторними й 
інтелектуальними компетентностѐми, що будуть потрібні вихованцѐм длѐ 
майбутньої участі в різних формах рухової і спортивної діѐльності); 

 здоров‘ѐзбережувальна фізкультурна освіта (полѐгаю в тому, що 
збереженнѐ здоров’ѐ ю водночас і метоя, і засобом фізкультурної освіти). 

Набір означених вище понѐть ю базовим у характеристиці основних 
концепцій фізкультурної освіти ѐк в історичній ретроспективі, так і на 
сучасному етапі. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Методологіѐ 
дослідженнѐ концепцій фізкультурної освіти базуютьсѐ на використанні 
понѐттюво-термінологічного апарату, зосередженого навколо 
взаюмодоповняваних та взаюмозумовлених загальних понѐть – «фізична 
культура», «фізичне вихованнѐ», «фізкультурна освіта», «концепціѐ» та низки 
специфічних понѐть, що використані на різних рівнѐх дослідженнѐ. 
Специфічні понѐттѐ, використані длѐ характеристики фізкультурної освіти до 
другої половини ХХ ст., ю національно оріюнтованими і засвідчуять тісний 
зв’ѐзок із культурно-історичними реаліѐми конкретної ювропейської країни в 
певний часовий відтинок, переважно транслітеруятьсѐ при передачі 
грецьких, латинських, німецьких, шведських концептів іншими мовами. Длѐ 
характеристики концепцій фізкультурної освіти другої половини ХХ – початку 
ХХІ ст. використовуятьсѐ понѐттѐ універсального характеру, і тому вони 
маять відповідники в мовах, до понѐттювої системи ѐких вони входѐть. 
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РЕЗЮМЕ 
Скальски Дариуш. Понѐтийно-категориальный инструментарий сравнительно-

педагогического исследованиѐ концепций физкультурного образованиѐ в странах ЕС. 
В статье представлен аналєѓ понѐтєѕно-категорєального єнструментарєѐ 

єсследованєѐ концепцєѕ фєѓкультурного обраѓованєѐ. К клячевым понѐтєѐм, 
которые сталє предметом термєнологєческого аналєѓа, автором отнесены – 
фєѓєческаѐ культура, фєѓєческое воспєтанєе є фєѓкультурное обраѓованєе. Аналєѓ 
проведен на матерєале словареѕ на раѓных ѐѓыках – украєнском, польском є 
англєѕском. На основе проведенного аналєѓа определено понѐтєе «концепцєѐ 
фєѓкультурного обраѓованєѐ», которое ѐвлѐетсѐ баѓовым в єсследованєє концепцєє 
фєѓкультурного обраѓованєѐ в странах Европеѕского Сояѓа. 

Ключевые слова: фєѓєческаѐ культура, фєѓєческое воспєтанєе, 
фєѓкультурное обраѓованєе, концепцєѐ фєѓкультурного обраѓованєѐ 

 
SUMMARY 

Skalskі Dariusz. Defining the key terms of comparative-educational research of the 
concepts of physical education in EU countries. 

The article presents an analysis of the definitions of the key terms for studying the 
concepts of physical education. The key terms that became the subject of terminological analysis 
are physical culture and physical education. The analysis is based on dictionaries in different 
languages – Ukrainian, Polish and English. As we see from the analyzed dictionaries and 
encyclopedias, there are some differences in the availability of the terms studied in Ukrainian, 
Polish, and English lexicographic sources. Thus, the common understanding for all languages is 
the concept of “physical education” at two levels: (1) as a component of general education aimed 
at development of physical qualities and health promotion; (2) as a school subject. 

Combining different approaches to the definition of “physical culture”, we consider it 
in work at three levels: cultural, scientific and activity. At the first level, we understand this 
concept as part of a common culture that encompasses a set of spiritual and material values 
aimed at health promotion. At the second level, we present it as a science of physical 
education. At the third level, we see in it a set of useful results aimed at development of 
physical abilities. 

Within the framework of the subject of our study, we choose the definition that 
represents physical education as a system of educational activity that transmits a wide range 
of social values through the focus on physical functioning of the human body.  

Substantiation of the basic concepts of research made it possible to define the term 
“physical education” as a socio-pedagogical system of views on physical education, which is 

https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
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based on the integration of social, educational, medical, biological, psychological scientific 
experience and has potential for practical implementation in general education. 

Key words: physical culture, physical education, physical culture education, concept of 
physical education 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ПІДГОТОВКИ 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ КАНАДИ (1950–1974 рр.) 
 
У статті роѓглѐдаятьсѐ соціально-економічні, демографічні ѕ педагогічні 

чєннєкє, що вплєвалє на підготовку вчєтелѐ початкової школє Канадє у другіѕ 
половєні ХХ століттѐ (1950–1974 рр.). Післѐ ѓакінченні Другої світової віѕнє еміграціѐ 
до Канадє дуђе сєльно ѓростала, оскількє цѐ країна мала велєкєѕ ступінь свободє та 
економічне процвітаннѐ в порівнѐнні ѓ Європоя. Саме цеѕ чєннєк ѓумовєв 
увєраѓненнѐ ѓапєтів дерђавє на підготовку молоді до праці, що вєѓначало 
професіѕну педагогічну освіту. Вєсвітлено вплєв освітньої політєкє урѐдів провінціѕ 
на поступ сєстемє професіѕно-педагогічної підготовкє вчєтелѐ. Роѓкрєто 
педагогічні чєннєкє (особлєвості ѓмісту підготовкє). 

Ключові слова: підготовка вчєтелѐ, соціально-економічні, демографічні 
педагогічні чєннєкє, рівні підготовкє вчєтелѐ початкової школє, ѓакладє 
педагогічної освітє, навчальнєѕ процес, професіѕнєѕ роѓвєток, освітнѐ політєка, 
програмє педагогічної освітє, освітні програмє. 

 
Постановка проблеми. Модернізаціѐ освіти України у ХХІ столітті, 

розбудова Нової української школи актуалізуять проблему пошуку ефектив-
них підходів до підготовки вчителѐ початкових класів. Адже стрімкий розви-
ток технологій в епоху інформаційного суспільства потребуять від учителѐ 
володіннѐ професійними й загальними компетентностѐми, що необхідні у 
процесі піднѐттѐ початкової освіти учнів до кращих світових взірців. Тому 
серед науковців та вчителів-практиків зростаю інтерес до зарубіжного досвіду. 
У цьому контексті ѐк наукову, так і практичну цінність становить досвід 
Канади другої пол. ХХ ст. У ньому ю ідеї, суголосні концепції «Нова українська 
школа» (2017 р.), а саме: готовність до роботи в команді, здобуттѐ знань у 
процесі науково-дослідницької діѐльності, повага різноманіттѐ тощо. 

Наші міркуваннѐ ґрунтуятьсѐ на вивченні досвіду Канади: система 
освіти в Канаді в 50–80-ті роки ХХ століттѐ увібрала в себе досвід багатьох 
країн світу щодо організації навчального процесу та підготовки вчителѐ. Як 
засвідчуять теоретичні джерела, історіѐ розвитку підготовки вчителів 




