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Мета: узагальнити інформацію про діяльність Державного інституту фізичної культури України та Українського
науково-дослідного інституту фізичної культури щодо розвитку освіти та науки у сфері фізичної культури і спорту в
Українській соціалістичній радянській республіці.
Матеріал і методи: матеріалом дослідження була наукова література, де подається інформація стосовно питання, яке вивчається. Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних наукової літератури, історико-системний,
логічний, проблемно-пошуковий.
Результати: визначено, що ДІФКУ розпочав свою діяльність у складних умовах формування державності республіки. Навчальний заклад займався підготовкою викладачів-тренерів, викладачів-методистів з фізичного виховання для навчальних закладів, організаційно-методичних працівників. Серед викладачів інституту були досвідчені
спеціалісти-практики, які сприяли розвитку спорту вищих досягнень та спортивної науки. З`ясовано, що УНДІФК
було створено на базі науково-дослідної кафедри Центрального будинку фізичної культури у Харкові. У структурі
дослідного інституту було запроваджено п`ять функціональних підрозділів та випускались збірники наукових робіт.
Висновки: Державний інститут фізичної культури України вніс значний вклад у розвиток вітчизняної системи
фізичного виховання завдяки наявності спеціалістів-практиків, досвідченого професорсько-викладацького складу;
підготовки кваліфікованих фахівців, спортсменів високого класу. Діяльність Українського науково-дослідного інституту фізичної культури була вагомою для республіки. Саме у 30-ті роки XX століття було закладено підґрунтя для
подальшого розвитку вітчизняної спортивної науки.
Ключові слова: інститут фізичної культури, науково-дослідний інститут фізичної культури, спортивна освіта,
спортивна наука.

Вступ
Становлення та розвиток спортивної освіти і науки,
випуск періодичних спортивних видань в Україні проходило за часів формування державності республіки зі
столицею у місті Харкові. Вивченню цього питання присвячені роботи багатьох науковців, у яких подаються як
загальновідомі, так і маловідомі факти.
Предметом дослідження Ю. Тимошенко (2011) стала
система підготовки педагогічних кадрів у сфері фізичної
культури в 1920-1930-і рр., автором всебічно розглянуто
передумови становлення системи фізкультурної освіти.
Дослідження Г. Грибана (2012) присвячене вивченню та аналізу тенденцій розвитку методичної системи
фізичного виховання в Україні в XX столітті. Зокрема зауважується, що в Східній Україні в 20-39-і роки XX століття було створено наукові основи фізичного виховання
та теоретико-методичні засади українського фізкультурно-спортивного руху, що залишило значну спадщину
для формування сучасної методичної системи фізичного виховання. Формування моделей методичної систе-
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ми фізичного виховання було зумовлено рядом чинників: суспільно-історичними умовами, рівнем розвитку
теорії і методики фізичного виховання, рівнем розвитку вищої педагогічної освіти в країні, рівнем розвитку
фізкультурно-масової роботи серед молоді та розвитку
спорту, наявністю науково-методичних видань з фізичного виховання.
Як зазначає Г. Савченко, Є. Хоменко (2013), на зламі 20-30-х років в умовах політичних та соціально-економічних змін, на шлях яких стало вище партійно-радянське керівництво, фізична культура відігравала роль
важливого складника державної політики, була одним
із засобів підвищення ефективності праці, політичного
виховання, військової підготовки та оздоровлення населення.
Особливості становлення та розвитку закладів вищої фізкультурної освіти на теренах України у ХХ столітті
простежено у роботі О.Ю. Ажиппо (2020), У.М. Проценко (2013, 2020). Дослідженням встановлено, що серед
чинників впливу на створення профільних фізкультурних
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вищих навчальних закладів у ХХ столітті домінуючими є
політичні та оборонні.
Питання щодо становлення науково-методичних
основ радянської системи фізичного виховання та спорту в період 1930-1941 рр. розглянуто у навчальному посібнику В.А. Вербицького (2014) «Історія фізичної культури та спорту в Україні». Автори зазначають, що науковий підхід до побудови тренувального процесу призвів
до появи нових ефективних методик підготовки спортсменів та технік виконання спортивних елементів, різкого
якісного росту результатів спортсменів.
Мета дослідження – узагальнити інформацію про
діяльність Державного інституту фізичної культури України та Українського науково-дослідного інституту фізичної культури щодо розвитку освіти та науки у сфері
фізичної культури і спорту в Українській соціалістичній
радянській республіці.
Матеріал і методи дослідження
Матеріалом дослідження була наукова література,
де подається інформація стосовно питання, яке вивчається. Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних
наукової літератури, історико-системний, логічний, проблемно-пошуковий.
Результати дослідження
Для відкриття Державного інституту фізичної культури України можна визначити ряд передумов. Було створено дві перші у республіці кафедри з фізичної культури
– у 1925 році при Харківському інституті народної освіти
(ХІНО) та у 1928-1929 роках при Харківському медичному інституті. Керівником обох кафедр було призначено
доктора Бляха Володимира Абрамовича. Одночасно
В.А. Блях викладав на Всеукраїнських курсах фізичної
культури у 1925-1926 рр. [15].
Необхідність підготовки фахівців з фізичної культури і
спорту спонукало прийняття Декрету Ради Народних Комісарів СРСР у 1929 році, завдяки якому фізичне виховання
введено в усіх вузах країни як обов’язкова навчальна дисципліна. При Харківському, Київському, Одеському інститутах народної освіти створено відділи фізичної культури.
Курси із підготовки викладачів фізичної культури
у школах починають діяти на правах факультету в Харківському та Київському інститутах народної освіти, а в
Одеському та Артемівському інститутах працювали курси без автономних прав [8].
Історична довідка. 20 травня 1930 року на засіданні колегії Народного Комісаріату освіти Української СРР
було прийнято рішення про створення Державного інституту фізичної культури України у місті Харкові – столиці республіки. Інститут було створено з метою підготовки викладачів фізкультури для навчальних закладів та
організаторів-методистів фізичної культури [8, 16].
У 1930 р. інститут мав назву – Всеукраїнський інститут фізичної культури, а після 1935 р. – Державний інститут фізичної культури України [17].
У період 1930-1933 рр. ДІФКУ розміщувався по вулиці Вільна Академія (Університетська), 25. Раніше у будинку розміщувалася бібліотека, обсерваторія, університетська домова церква та актова зала [10].
У 1934 р. ДІФКУ передано будівлю на площі Тевелева (Конституції), 18, де до цього розміщувався Азовсько-Донський банк [9].
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Важливі дати для інституту. 1 жовтня 1930 р. – початок навчальних занять у ДІФКУ. Після вступних іспитів на
перший курс було зараховано 78 осіб [10].
У 1930-1931 рр. ДІФКУ був підпорядкований Народному Комісаріату освіти Української РСР, а з 1932 року
був переданий до відома Всеукраїнської вищої ради фізичної культури, що сприяло поліпшенню його матеріально-технічної бази [8].
До 1946 року інститут залишався єдиним вищим навчальним закладом для підготовки фахівців з фізичного
виховання в Українській СРР та одним із трьох головних
спортивних вишів СРСР.
Першим директором ДІФКУ став Костянтин Павелл
(з Харківського інституту народної освіти), а його заступником з навчальної, методичної та наукової роботи
Микола Філь. Серед перших викладачів ДІФКУ були досвідчені спеціалісти-практики – Іван Бражник (гімнастика), Степан Романенко (спортивні ігри), Володимир
Бедункевич (боротьба, важка атлетика, лижний спорт,
легка атлетика), Петро Заковорот (фехтування, рукопашний бій), Микола Кротов (футбол), Микола Філь (теорія і методика фізичного виховання, історія фізичної
культури) та інші [9, 11].
З інститутів фізичної культури, які вже діяли на той
час у Москві та Ленінграді, на роботу до ДІФКУ переїхали: Петро Собенко (спортивна гімнастика), Михайло Романенко (бокс), Зосима Синицький та Микола Виставкін (легка атлетика), Вадим Андрієвський (фехтування),
Олександра Семенова (художня гімнастика) та інші [11].
Серед спеціалістів спортивних дисциплін першого
кадрового складу вузу не було жодного дипломованого. Однак усі вони були знавцями-практиками, які мали
спеціальні знання та спортивні досягнення. І саме ці їхні
якості визначили наступну історію вишу, орієнтовану на
спорт вищих досягнень, розвиток спортивної науки та
підготовку тренерських кадрів [11].
Викладацький склад ДІФКУ поповнювався і його
найкращими випускниками, серед яких були Валентина
Зінченко, Микола Теппер, Дмитро Оббаріус, Олександр
Мішаков, Іван Вржеснєвський, Євген Івахін та інші, які
багато в чому зумовили розвиток спорту та спортивної
науки протягом наступних десятиліть [11].
У 1933 році створено перші кафедри із загальнотеоретичних дисциплін, які очолили академік В. Воробйов,
професори П. Рубінштейн, В. Блях, доценти М. Філь, К.
Іванов, М. Тесленко, М. Горкін [17].
У 1934 р. відповідно до постанови Вищої ради фізичної культури створюються три факультети: організаційно-методичний, спортивно-технічний, військовий.
З’явилася спеціалізація, профілюючими стали спортивно-педагогічні дисципліни.
Організаційно-методичний факультет мав два відділи: дошкільно-шкільний, який готував викладачів-методистів вищої кваліфікації з фізичного виховання та
виробничо-вишівський – готував організаційно-методичних працівників, викладачів-методистів для вищих
навчальних закладів [17].
Спортивно-технічний факультет мав сім відділів: гімнастичний, легкоатлетичний, захисту й нападу, водного
спорту, зимового спорту, стрілецької справи, спортивних ігор. Основний профіль цього факультету – підготовка викладачів-тренерів вищої кваліфікації з окремих
видів спорту.
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Таблиця 1
Таблиця 1

Загальна
чисельність
студентського
контингенту
та професорськоЗагальна
чисельність студентського
контингенту
та професорсько-викладацького
складу
Державного
інституту
фізичної культури
України
викладацького складу Державного інституту фізичної культури
України
(1930/1931 – 1940/1941 навчальні роки)
(1930/1931 – 1940/1941 навчальні роки)
Загальна
чисельність
Студентів
(к-сть осіб)
Професорськовикладацького
складу
(к-сть осіб)

1930/1931

Навчальний рік
1935/1936

1940/1941

124

1004

1031

27

86

107

Загалом за десять років функціонування Державного інституту фізичної

Також у 1934 р. при ДІФКУ відкрито школу тренерів, було відкрито у 1925 році за ініциативи Володимира Абракультури
України
у місті
Харкові
кількість
студентів
збільшилась
у Будинок
вісім разів,
яка
у 1936 р. була
реформована
у Вищу
школу тренерів.
мовича
Бляха. Це був
перший в Україні
фізичної
У 1935 р. відкрито екстернатуру з призначенням для культури, де готували громадських організаторів – іна професорсько-викладацький
склад доу майже
чотири
рази.
навчання
викладачів, які мали великий практичний
структорів
фізичної
культури для роботи з «трудящим насвід, але не мали спеціальної фізкультурної освіти.
селенням». Розташовувався він на вулиці Мар’їнська, 14.
У 193724
р. групу
ведучих1944
спеціалістів
було репресоваУ виданні
А. Буценко (1928)
«П’ятиріччя
радянської
березня
р. прийнята
постанова,
де зазначено
рішення
про перевід
но, серед яких В. Бедункевич, Н. Бутаков, О. Концевич, фізкультури на Україні» відмічається: «В Україні існує 12
В. Блях та інші.
будинків фізкультури при округових радах фізкультури
ДІФКУ
із Харкова до Києва.
У травні 1940 р. відбулась перша наукова конферен- і один Центральний Будинок ФК у Харкові, при якому у
ція ДІФКУ, за матеріалами якої видано збірник.
1928 році почала існувати науково-дослідна катедра фіУзагальнюючи
діяльність
ДІФКУ
у 30-х
роках
17,
можна
виділити
За період
1936-1941 рр. викладачі
інституту та
аспі- зичної
культури.
Ці будинки
провадять
науково-дослідну
ранти виконали 84 роботи, що були опубліковані у якості роботу в царині фізкультури».
наукових,
методичних
та навчальних посібників.
В структурі Центрального будинку фізичної культури
проблеми,
які перешкоджали
діяльності інституту:
Інформація щодо кількісного складу студентського кон- (ЦБФК) починають діяти кабінети: соматичний, антропотингенту та професорсько-викладацького складу по окре- метричний, корегувальної гімнастики, згодом – кабінет
 відсутність необхідних для занять
приміщень, що зривало плановість
мих навчальних роках представлена у таблиці 1 [2, 8, 17].
моторики, психотехнічний, рентгенологічний, гінеколоЗагалом за десять років функціонування Держав- гічний та інші, організовано фізіологічну лабораторію. З
навчального
процесу
та його
обладнання,
у роботі
ного
інституту фізичної
культури України
у містіякість,
Харкові нестача
1926 року в харківському
ЦБФКкоштів
налагоджується
курсова
кількість студентів збільшилась у вісім разів, а профе- підготовка «лікарів-фізкультурників» [4].
інституту. Так. склад
орендовані
приміщення
були
розкидані
по 15(2003),
місцях
сорсько-викладацький
у майже чотири
рази.
За даними
О.М. Вацеби
самеХаркова,
ця кафедра,
24 березня 1944 р. прийнята постанова, де зазначе- перетворилася у 1931 році в Український науково-донозаняття
рішення про
перевід ДІФКУ із Харкова
Києва. доводилось
слідний інститут
фізичної культури.
Першимлекції
директором
проводились
у дві дозміни,
проводити
об`єднані
з
Узагальнюючи діяльність ДІФКУ у 30-х роках [17], установи став Володимир Блях (Загальносоюзна устаможна
виділити
проблеми, які
перешкоджали діяльності нова – Центральний науково-дослідний інститут фізичвеликою
кількістю
студентів;
інституту:
ної культури в Москві створено тільки у 1933 році).
•
відсутність необхідних для занять приміщень, що
При науково-дослідному інституті фізичної культури
 відсутність
гуртожитку
для
студентів
та нормальних
умов; назривало плановість
навчального
процесу та його
якість,
було відкрито
аспірантуру, з побутових
періодом 3-х річного
нестача обладнання, коштів у роботі інституту. Так. орен- вчання, а також її філії в Одесі, з досить широкою продовані приміщення були розкидані по 15 місцях Харкова, блематикою дослідницької роботи, в якій чільне місце
заняття проводились у дві зміни, доводилось проводити приділялося вивченню проблем спортивного тренуваноб`єднані лекції з великою кількістю студентів;
152ня та клініко-біологічним аспектам фізичного виховання
•
відсутність гуртожитку для студентів та нор- та спорту. Відкриття аспірантури стало важливим стимуТаран, побутових
Л., Окунь, Д.,умов;
Гриньова, Т. (2021), "Діяльність Державного інституту
фізичної культури
україни та Українського
науково-дослідного
мальних
лом популяризації
спортивної
науки, активізації
наукових
інституту фізичної культури у 30-40-х роках XX століття", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(85), С. 197-220,
•
вплив
настанов
Вищої
ради
фізичної
культури
досліджень,
підготовки
фахівців
вищої
кваліфікації
[11].
doi:10.15391/snsv.2021-5.009
СРСР на підготовку студентів у напрямку військовізації.
У звіті про розвиток фізкультурного руху в Україні заНеобхідно виокремити особливості навчання, що значено, що найближче завдання науково-дослідного
були притаманні для того часу. Студентам необхідно було інституту та його філій – впроваджувати ФК в процеси
опанувати, починаючи з 3 курсу, спортивну техніку з 1-2 виробництва, в оздоровчі заклади, сільські гуртки фізвидів спорту (бажано зимовий і літній) та по закінченню культури, в школи і всіляко популяризувати свою роботу
інституту скласти іспит не нижче ІІ розряду. Виконання серед найширших мас фізкультурників і працюючих [2].
нормативів комплексу ГПО II ступеня було обов’язковим Філії науково-дослідного інституту були відкриті в Одесі –
для всіх студентів, але його мали освоїти в позанавчаль- 1931 рік, Києві – 1932 рік, Дніпропетровську – 1934 рік [4].
ний час. Студенти інституту повинні були брати участь в
Український науково-дослідний інститут фізичної
усіх змаганнях календаря окремою командою [17].
культури в 30-і роки запроваджував наступні функціоДіяльність Українського науково-дослідного інститу- нальні підрозділи: сектор фізичної культури на виробту фізичної культури. Центральний Будинок ФК у Харкові ництві, лікувально-профілактичний сектор, військовий

Таран, Л., Окунь, Д., Гриньова, Т. (2021), «Діяльність Державного
інституту фізичної культури україни та Українського науково-дослідного інституту фізичної культури у 30-40-х роках XX століття»

65

Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(85), С. 63-68,
doi:10.15391/snsv.2021-5.009

СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК
сектор, сектор навчальних закладів, клініко-фізіологічний відділ з кабінетом і лабораторією. Багато уваги у роботі НДІ приділялось лікувальній фізкультурі.
Підсумкові конференції науково-дослідного інституту фізичної культури проводились щорічно.
За період роботи НДІ до 1939 року було випущено
11 збірників наукових робіт. Тематика більшості збірників була пов`язана з проблемами масової фізичної
культури, професійно-прикладної фізичної підготовки
населення.
Збірники наукових робіт випускались під редакцією
професора В.А. Бляха. Він керував і більшістю наукових
проектів. До речі, можливо, за його особистої участі (як
автора чи редактора) з’явилося близько 10 відсотків усіх
книг, випущених в Україні в 20-30-і роки минулого століття [4]. Окрім цього, Володимир Блях був редактором
та автором спортивних часописів «Весник физической

культуры» (1922-1929), «Спорт» (1922-1938), «Спортивний листок» (1922) [7, 14].
Висновки / Дискусія
Державний інститут фізичної культури України вніс
значний вклад у розвиток вітчизняної системи фізичного виховання завдяки наявності спеціалістів-практиків,
досвідченого професорсько-викладацького складу; підготовці кваліфікованих фахівців, спортсменів високого
класу. Діяльність Українського науково-дослідного інституту фізичної культури була вагомою для республіки.
Саме у 30-ті роки XX століття було закладено підґрунтя
для подальшого розвитку вітчизняної спортивної науки.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з
узагальненням звітів наукових робіт Українського науково-дослідного інституту фізичної культури, дослідженням діяльності видатних постатей української спортивної науки.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який може
сприйматися як такий, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.
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Аннотация. Лариса Таран, Дарья Окунь, Татьяна Гринева. Деятельность Государственного института физической
культуры Украины и Украинского научно-исследовательского института физической культуры в 30-40-х годах XX века.
Цель: обобщить информацию о деятельности Государственного института физической культуры Украины и Украинского научно-исследовательского института физической культуры по развитию образования и науки в сфере физической культуры и
спорта в Украинской социалистической советской республике. Материал и методы: материалом исследования была научная
литература, где содержится информация по изучаемому вопросу. Методы исследования: анализ и обобщение данных научной
литературы, историко-системный, логический, проблемно-поисковый. Результаты: определено, что ГИФКУ начал свою де-
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ятельность в сложных условиях формирования государственности республики. Учебное заведение занималось подготовкой
преподавателей-тренеров, преподавателей-методистов по физическому воспитанию для учебных заведений, организационно-методических работников. Среди преподавателей института были опытные специалисты-практики, способствовавшие
развитию спорта высших достижений и спортивной науки. Установлено, что УНИИФК был создан на базе научно-исследовательской кафедры Центрального дома физической культуры в Харькове. В структуре исследовательского института работало
пять функциональных отделов и выпускались сборники научных работ. Выводы: институт внес значительный вклад в развитие
отечественной системы физического воспитания благодаря наличию специалистов-практиков, опытного профессорско-преподавательского состава; подготовке квалифицированных специалистов, спортсменов высокого класса. Деятельность Украинского научно-исследовательского института физической культуры была важной для республики. Именно в 30-е годы XX столетия была заложена основа для дальнейшего развития отечественной спортивной науки.
Ключевые слова: институт физической культуры, научно-исследовательский институт физической культуры, спортивное
образование, спортивная наука.
Abstract. Larysa Taran, Daria Okun, Tetiana Grynova. Activities of the State Institute of Physical Culture of Ukraine and
the Ukrainian Research Institute of Physical Culture in the 30-40 of the XX century. Purpose: summarize information on the
activities of the State Institute of Physical Culture of Ukraine and the Ukrainian Research Institute of Physical Culture for the development
of education and science in the field of physical culture and sports in the Ukrainian Socialist Soviet Republic. Material and methods:
the research material was scientific literature, which contains information on the issue under study. Research methods: analysis and
generalization of scientific literature data, historical-systemic, logical, problem-search. Results: it was determined that SICU began its
activities in difficult conditions of the formation of the statehood of the republic. The educational institution was engaged in the preparation
of teachers-trainers, teachers-methodologists in physical education for educational institutions, organizational and methodological
workers. Among the teachers of the institute were experienced practitioners who contributed to the development of high-performance
sports and sports science. It was established that UNSIPC was created on the basis of the research department of the Central House
of Physical Culture in Kharkov. In the structure of the research institute, five functional departments worked and collections of scientific
works were published. Conclusions: the institute has made a significant contribution to the development of the domestic system of
physical education due to: the presence of practitioners, experienced teaching staff; training of qualified specialists, high-class athletes.
The activity of the Ukrainian Scientific Research Institute of Physical Culture was important for the republic. It was in the 30s of the XX
century that the foundation was laid for the further development of domestic sports science.
Keywords: Institute of Physical Culture, Research Institute of Physical Culture, sports education, sports science.
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