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Постановка проблеми. Нині, будуючи систему фі-
зичного виховання незалежної України, ми мусимо 
вдивлятись не тільки в майбутнє, але й у минуле. Саме в 
минулому черпаємо натхнення, знаходимо мудрість, за-
позичуємо досвід. А тому не дивно, що дослідники ста-
новлення вітчизняної системи фізичного виховання 
звертають свою увагу на теоретико-методичні особли-

вості тіловиховання у працях Петра Франка. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Істори-

ко-педагогічним аспектам розвитку фізичної культури 
приділяють свою увагу такі науковці як, В. Кравець [3], 
О. Винничук [1] та інші. 

Історія спортивного руху в Західній Україні є пред-
метом досліджень Р. Тягура [4], О. Гука [2].  

Метою статті є аналіз теоретико-методичних особ-
ливостей фізичного виховання у працях Петра Франка.  
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Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення наукової і методичної літератури. 

Результати досліджень та їх обговорення. Істо-
рія фізичного виховання на українських землях має 
давні й глибокі традиції, пов’язана з військовою спра-
вою, побутовими та релігійними мотивами. Підвалини 
сучасного національного тіловиховання і спорту закла-
далися в тій невеличкій частині України, якій судилось 
на початку XX ст. стати збудником українського відро-
дження – у Галичині.  

Науковці, що досліджують становлення та розвиток 
вітчизняної системи фізичного виховання, вважають 
Петра Івановича Франка, одним із фундаторів та твор-
ців української системи фізичного виховання, що зро-
бив значний внесок у розвиток українського фізкуль-
турного руху, навчально-методичної, видавничої робо-
ти, у справі становлення та розвитку пластового руху, 
розвитку галицького тіловиховання, загалом.  

Найбільший інтерес у видавничій діяльності 
П. Франка викликає «Підручник шведської руханки» 
(1924) для народних і середніх шкіл. За основу праці ав-
тор бере шведську «руханку», батьком якої називає 
П. Лінга. Визначаючи значення фізичних вправ для ви-
ховання учнів, П. Франко пише: «Руханка має передів-
сім на ціли скріпити сили молодого організму та робити 
його відпорним на всякі побічні некорисні впливи». Ав-
тор, також, застерігає провідників фізичної культури до 
правильного добору вправ та відповідної почерговості 
їх виконання [2]. 

Петро Франко, також, детально описує добір вправ 
на годину «руханки» в сільських та народних школах. Це 
«складки» для дітей 10–12-річних, 12–14-річних, 14–16-
річних, 16–18-річних і старших. «Зокрема для дівчат, 
степенованніє трудности має бути повільніше як для 
хлопці». У «примірі години для дівчат» автор подає опис 
вправ: звороти, хід на руках та ногах, вправи із «щаб-
лівкою», вхід на скісну драбину, вправи на двох жер-
динах, вправи на рівновагу та інші [5]. 
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Не оминув П. Франко своєю увагою і такий вагомий 
засіб фізичного виховання як рухливі ігри та забави. На 
його думку, вони повинні були стати інтегрованою 
ланкою між фізичною культурою і спортом. Іншими 
словами – виконували роль своєрідного «буфера», який 
ліквідовував «розрив», «прогалину» між фізичною куль-
турою і спортом.  

Особливе значення він надає дівочим забавам, іг-
рам і змагам, які «мають на цілі заняти і розвеселити 
дівчат, доставити їм здорової розривки, привчити до 
товариської ввічливості та свободи в поведенню». «Заба-
ви зі співами і танцями надаються найкраще для дівчат 
і доросту, особливо в народних школах». Він, також, дає 
детальний опис дівочих забав зі співами [5].  

Петро Франко був, також, одним із тих, хто зумів 
закласти перші камені у фундамент галицького україн-
ського тіловиховання, сокільського, січового, пластового 
рухів. Вихованню українця, основними рисами якого 
були б свідомий патріотизм, висока моральність, вихо-
ваність, освіченість, фізична досконалість та витрива-
лість, сприяла діяльність спортивних організацій «Со-
кіл», «Січ», «Пласт», які мали чітку структурну систему 
виховання молоді, використовували різноманітні фор-
ми виховної роботи. 

Він вважав, що саме молодь повинна стати рушій-
ною силою державного будівництва, а тому так важли-
во виховати в неї кращі якості сьогодні, щоб завтра 
сподіватися на позитивний результат. Саме молодь, на 
думку П.Франка, може відстояти право на свободу, але 
лише тоді, коли свідомо буде розуміти, що «в здоровому 
тілі – здоровий дух».  

Як зазначалося вище, Петро Іванович Франко був 
одним із засновників пластового руху в Галичині. 
Своєю різнобічною й невтомною діяльністю він у знач-
ній мірі посприяв формуванню організаційно-методич-
них, ідеологічних засад пластових товариств. Слід за-
значити, що він має безпосереднє відношення, як 
стверджує О. Винничук, до авторства назви «Пласт» [1]. 
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 Аналізуючи різні аспекти діяльності Петра Франка, 
можна зробити висновок, що він був одним із провід-
них діячів пластового руху в Україні, вніс значний вне-
сок у створення і розвиток «Пласту». На думку самого 
П. Франка: «Пласт – це один із способів виховання моло-
ді, що долає бездарність, розвиває фізичні та духовні 
здібності, виробляє характер, вчить бути громадяни-
ном». Окрім того, великого значення, з точки зору ви-
ховного впливу на особу, Петро Франко надав такому 
поняттю як дисципліна. З цього приводу він писав: 
«Пластова дисципліна відрізняться зовсім від часто ту-
пої, бездумної військової дисципліни. Пластун підпоряд-
ковується, бо знає, що це потрібно для держави… без 
внутрішньої дисципліни ще ніякий народ не збудував 
державу» [4]. 

Висновки. Ідеї незалежної держави, національного 
відродження були домінуючими як в системі українсь-
кого «тіловиховання» на Галичині на початку ХХ ст., так 
і у поглядах Петра Франка, оскільки він був перекона-
ний, що «тільки спорт гартує і кріпить зболілий організм 
нації та виліковує його від рабства і хамства, плекає не 
лише здорове тіло й душу, а й міцніє характери» [3]. 
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