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1.
Ове године (26-28. маја 2010.) у Русији је 

одржана Међународна научна конференција 
под називом: „Теорија и методика физичке кул-
туре и спорта: наслеђе оснивача и перспекти-
ве развоја“, чији је домаћин био Руски држав-
ни универзитет физичке културе, спорта и ту-
ризма у Москви (РГУФКСиТ). Конференција је 
посвећена 85-годишњици рођења, једног од родо-
начелника интегративне теорије физичке културе, 
проф. др Л.П.Матвеева.

Због тога што није могао да лично учествује 
у раду међународне конференције, аутор овог 
приказа књиге жели да допринесе упознавању 
стручне и научне јавности у простору физичке 
културе, са ликом и делом једног од доајена фи-
зичке културе у свету, кроз његово последње дело 
које је круна његовог стваралаштва.

2.
Лав Павлович Матвеев је рођен 22. авгу-

ста 1924. године. После завршетка средње шко-
ле добровољно је отишао на фронт, где је ратовао, 
два пута био рањен, награђен војним орденима и 
медаљама за храброст.

Уписао се на ГЦОЛИФК 1946. године. По 
завршетку Института, уписао је последипломске 
студије на Катедри за теорију и методику физичког 
васпитања. Магистарски рад (тзв.“кандидатску 
дисертацију“) је одбранио 1955. године, а доктор-
ску дисертацију 1965. године.

Доктор је педагошких наука, редовни про-
фесор Универзитета, заслужни научник РФ, по-
часни доктор наука и заслужни професор великог 
броја домаћих и страних факултета, шеф катедре 
Теоријско-методичких основа физичке културе и 
спорта РГАФК. 

Лав Павлович Матвеев је радио више од 55 
година на Универзитету. 

Професор Матвеев је аутор више од 450 
пу бликација, монографија, уџбеника, програ-
ма, научно-истраживачких радова, и у том смис-
лу први и званични писац факултетских уџбеника 
из опште теорије и методике физичког васпитања, 
физичке културе и спорта, које су преведене у 
више од 40 држава света. Лав Павлович Матве-
ев је опште признати утемељивач савремене ин-
тегративне теорије физичке културе и спорта.

Под научним руководством Л.П.Матвеева 
завршено је мноштво научно-истраживачких ра-
дова, и у том смислу је руководио преко 100 дис-
ертационих радова (80 кандидата наука и 20 
доктора педагошких наука). Овако велики број 
оспособљених истраживачких и универзитет-
ских кадрова, под руководством Л.П.Матвеева, 
говори о постојању и формирању научне школе 
Л.П.Метвеева, а његови ученици су касније осно-
вали одељења те школе у преко 30 земаља света.

Добио је високо звање почасног доктора 
наука у немачкој Високој школи за физичку кул-
туру и на Универзитету у Сао-Пауло у Бразилу. 
Одликован је медаљом Јана Амоса Коменског у 
Чехословачкој и медаљом „За посебне заслуге“ 
у Бугарској. Другим признањима и предавањима 
по позивима оставио је дубок траг и у другим 
државама: Бразил, Шпанија, Кина, Куба, Пољска, 
Југославија и др.  

Нека овом приликом буде забележено да се 
под његовим руководством усавршавао и један 
број стручњака из Србије: Срђан Сарић (лекар 
у спорту), мр Иван Станојевић, мр Јоже Ропрет, 
Владимир Зарић (функционер у спорту), проф.др 
Јулијан Малацко, проф.др Божо Бокан, проф.др 
Владимир Копривица.

За укупну делатност и допринос, Л.П. Мат-
веев је добитник многобројних државних орде-
на и медаља, носилац и највишег ордена „За за-
слуге пред Домовином“, а у струци је добитник 
већег броја златних медаља „За најбоље научно-
истраживачке радове у физичкој култури и спор-
ту“.

Лав Павлович Матвеев је преминуо у 82. го-
дини живота, 21. јула 2006 године. 

3.
Уџбеник ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ФИ-

ЗИЧКЕ КУЛТУРЕ (ТиМФК) презентиран је на 
543 стране текста, Б/5 формата са тврдим корица-
ма, са 21 табелом, 24 графикона, 16 слика, 20 схе-
ма, 132 фусноте и 171 библиографском јединицом 
(које су циљано одабране за свако поглавље). 
Право богатство, у слици и речи, а нарочито у 
поимању и значењу.

Уџбеник ТиМФК је сачињен из два основ-
на дела, који чине засебне целине, а сваки део има 
већи број поглавља и потпоглавља:
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1. УВОД У ТЕОРИЈУ 
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

1.1. Полазна поимања ТФК.
1.2. Предметне контуре ТФК.
1.3. Методолошке претпоставке, методе и логика 

изградње истраживања у ТФК.
1.4. Физичка култура као друштвена појава и 

њене социјалне функције.
1.5. Стварање система и начела праксе физичке 

културе у друштву и њено уграђивање у 
домаћи систем физичке културе.

2. ОПШТА ТЕОРИЈА И 
МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА

1.6. Циљна усмереност, средства, методи и 
принципи делатности физичког васпитања.
2.1.1. Конкретизација централне категорије 
   ТФВ и нека гранична тумачења.
2.1.2. Циљне поставке у физичком васпитању.
2.1.3. Уопштена карактеристика средстава 
          и метода усмереног дејства у процесу 
         физичког васпитања.
2.1.4. Принципи који прописују делатност у 
          физичком васпитању.

2.2. Теоријско-методичке основе обучавања и 
усавршавања у процесу физичког васпитања.
2.2.1. Основе обучавања кретним активностима.
2.2.2. Усавршавање кретно-координационих  

способности.
2.2.3. Усавршавање силе, брзине и 

комплексних способности брзинско-
снажног карактера.

2.2.4. Усавршавање издржљивости.
2.2.5. Усмерено деловање у процесу физичког 

васпитања на држање тела, гипкост и 
нека својства телесног састава.

2.2.6. Веза различитих видова усавршавања у 
процесу физичког васпитања.

2.3. Форме организације активности, планирање 
и контрола у физичком васпитању.
2.3.1. Форме организације активности.
2.3.2. Планирање и контрола у физичком 

васпитању.

4.
Да би се отпочела било каква смислена 

расправа о овој публикацији, биле би неопход-
не основне информације и увиди у проблемати-
ку о којој се расправља. Зато се на самом почетку 
треба осврнути на нека основна дела професора 
Лава Павловича Матвеева, која ће бити од значаја 
за даље излагање:
1. Матвеев, Л.П. (1964): Проблема пери одизации 

спортивной тренировки. „Физ культура и 
спорт“, Москва

2. Матвеев, Л.П. и Новиков, А.Д. (ред.) (1976): 
Теория и методика физического воспитания. 
Том 1. и 2., „Физкультура и спорт“, Москва.

3. Матвеев. Л.П. (1977): Основы спортивной 
тренировки“. „Физкультура и спорт“, Мос ква.

4. Матвеев, Л.П. (1983): Введение в теорию 
физической културы. „Физкультура и спорт“, 
Москва.

5. Матвеев, Л.П. (1992): Теория и методика 
спорта. „Физкультура и спорт“, Москва.

6. Матвеев, Л.П. (1999): Основы общей теории 
спорта и системы подготовки спортсменов, 
Олимпийская литература, Киев.

7. Матвеев. Л.П. (2001): Общая теория спорта 
и ее прикладные аспекты. Ауторско издање, 
Москва.

8. Матвеев, Л.П. (2008): Теория и методика 
физической културы. „Физкультура и спорт“- 
„СпортАкадемПрес“, Москва.

Из наведеног пописа неких основних дела 
Лава Павловича Матвеева, може се утврдити да 
се он бавио основним теоријским и практичним 
проблемима следећих области:
1. Општа теорија физичке културе.
2. Теорија и методика физичког васпитања.
3. Теорија и методика спорта.

Полазећи од основних теоријских про-
блема којима се бавио, остаје нејасна одредни-
ца најновије књиге Л.П.Матвеева. „Теорија и ме-
тодика физичке културе“, пошто се у основној 
теоријској поставци појам „физичка култу-
ра“ узима као основно исходиште и за „физич-
ко васпитање“ и за „спорт“. Имајући ово на уму, 
ОПШТА ТЕОРИЈА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ у том 
значењу не би могла да има своју методику, већ 
специјалну методику поседују њене уже дисци-
плине: физичко васпитање и спорт. Пошто је у 
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најновијем уџбенику објашњена општа теорија 
физичке културе и методика физичког васпитања, 
сходно томе и одговарајући наслов књиге би тре-
бао да буде: „Теорија физичке културе и Теорија и 
методика физичког васпитања“. Зашто се оваква 
грешка поткрала корифеју мисли у физичкој кул-
тури остаје нејасно, али ће даља излагања наслу-
тити и неке могуће одговоре.

5.
Друга констатација коју треба учинити пре 

саме анализе дела, јесте чињеница да је материјал 
изложен у овој публикацији заправо, прерађена 
и освежена верзија два кључна дела Л.П. Мат-
веева: Увод у теорију физичке културе (1983) и 
коауторско дело Теорија и методика физичког 
васпитања, том 1. и 2. (1976). 

Основне идеје које су изложене у наведе-
ним делима нису битно промењене. Извршена 
је промена оних делова текста које су последица 
историјских и еволутивних промена у односу на 
време настанка наведених публикација из 1976. и 
1983. године. Фактори који су условили промену 
текста из претходног периода су:
• Трансформација државне заједнице СССР у 

Руску Федерацију;
• Еволутивна промена имена факултета ГИФК, 

ГЦИФК, ГЦОЛИФК, РГАФК, РГУФК, 
РГУФКСиТ, тј. наставних планова и програма, 
који су условили и измену уџбеника који су се 
прилагођавали тим променама и

• Нова стручна и научна сазнања. 
Имајући на уму претходне напомене, може 

се рећи да су то осавремењена размишљања, 
стручна и научна сазнања о општој теорији фи-
зичке културе, као и о теорији и методици физич-
ког васпитања, која су усаглашена са новим на-
ставним планом и програмом РГУФКСиТ.

6.
Оно што у теоријском поимању Л.П. Мат-

веева није промењено у односу на прво издање 
„Увода у теорију физичке културе“ (1983:22), 
јесте дефинисање ове области које је остало 
идентично, с тим што је на почетку у овом новом 
издању (2008:36), придодато претходно најшире 
одређење бављења овом теоријом:

„ОПШТА теорија физичке културе (њене 
опште основе), јесте интегративни систем на-
учних знања о суштини физичке културе, узетој 
у целини, о општим законитостима њеног 
функционисања, усмереног коришћења, и даљег 
развоја пре свега у систему фактора васпитања, 
социјалног формирања личности и оптималног 
развоја животних снага човека“. 

Додавањем префикса „општа“, у суштин-
ском смислу наглашава се најшира могућа осно-
ва теорије физичке културе, као онтолошке под-
логе за целокупни систем телеолошког бављења 
физичким активностима. У том смислу ближа 
одредница („њене опште основе“), која је стајала 
у одређењу из 1983. године, сада постаје сувиш-
на, јер се њеним претходним одређењем „оп-
шта“ , наглашено дуплира смисао општости ове 
теорије (језички речено учињен је „плеоназам“).

Појам општости теорије физичке културе, и 
њен однос према другим профилисаним делови-
ма те најшире теоријске гране физичке културе, 
добио је и своју графичку формулу која је позната 
свим теоретичарима који се баве овом тематиком. 
У том смислу је важно подсетити се његове ори-
гиналне схеме односа ОТФК („Опште теорије 
физичке културе“) и њених профилисаних дело-
ва и ужестручних специјалних дисциплина (Схе-
ма 1). 

Могло би се рећи да је холистички по-
сматрано, теоријски систем физичке културе 
јединствен и недељив, али да се из разлога бољег 
разумевања структуре теорије физичке културе, 
условно дели на три дела:
1. ОТФК – Општа теорија физичке културе.
2. Теорије средњег обима:

1.1.1. ТФВ – Теорија физичког васпитања.
1.1.2. ТС – Теорија спорта.
1.1.3. Други делови ТФК (Теорија и методика 

  производне ф.к.; ТиМ свакодневне-
  животне ф.к.; ТиМ здравствене ф.к. и 
  др.).

3. ЧСД – Ужестручне специјалне дисциплине 
(Теорија и методика гимнастике; ТиМ 
елементарних игара; ТиМ лаке атлетике; 
ТиМ разних видова спорта).

У схематском приказу јасно је назначено да 
у изучавању теоријског система физичке кул туре 
значајно место заузимају и природне и хумани-
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стичке науке, без којих би била немогућа целовита 
спознаја физичке културе. Овај факат је значајан у 
интегративном повезивању и изучавању појава у 
физичкој култури, што јој у онтолошком одређењу 
научне припадности прибавља, интердисципли-
нарни и мултидисциплинарни карактер. Критич-
на маса информација и научних чињеница, и из 
њих формираних теорија и закона, брише границе 
о потреби дефинисања самосвојности, као уже-
научне дисциплине, и истиче потребу за свеобух-
ватном интегративном науком, каква заправо и 
јесте општа теорија физичке културе, што је оста-
ла константа размишљања Л.П.Матвеева, како у 
првом извору (1983: 22), тако и у најновијем из-
вору (2008: 34):

„Таква градација дисциплина, које изучавају 
физичку културу, одговара различитим нивоима 
уопштавања, како би у том растућем уопштавању 
била на путу њене спознаје. Суштинско је при 
том, што на вишим нивоима уопштавања произ-
илази не сумација знања, која се односе на прет-
ходни ниво (ка више парцијалним дисциплинама), 
већ ИНТЕГРАЦИЈА – обједињавајуће издвајање 
њиховог општег смисла, без кога није могуће раз-
умети целину. Та суштина целине никада се не 
своди на једноставан збир њених саставних де-
лова, због тога, ако се ограничимо у спознаји 
само деловима, „појединостима“, суштина це-
лине остаје неспозната („од дрвећа се не види 
шума“)“.

Поред општости и интегративности,  Л.П. 
Матвеев истиче и научну страну опште теорије 
физичке културе, чиме је распршио скептицизам 
неких аутора који су тврдили, или и даље тврде, 
„да теорија физичке културе, није уједно и наука 
физичке културе“ (2008: 34):

„Општа теорија физичке културе упра-
во се бави показивањем (испољавањем) тог суш-
тинског општег, што карактерише физичку 
културу у целини, стреми осмишљавању њених 
фундаменталних општих црта, својстава и за-
кономерности, исходећих иза граница предме-
та појединачних наука. Заједно са појединачним 
специјалним дисциплинама, профилирајућим де-
ловима и граничним дисциплинама друштвеног 
и природног карактера. ОПШТА ТЕОРИЈА ФИ-
ЗИЧКЕ КУЛТУРЕ КАО НАУЧНА ДИСЦИПЛИ-
НА служи делу свестране спознаје суштине фи-
зичке културе“.

Оно што се у структуралном приказу систе-
ма теорије физичке културе разликује у односу на 
друге ауторе, јесте специфично поимање трећег 
средњетеоријског нивоа који Л.П.Матвеев дефи-
нише као „Други делови ТФК“, у који убраја све 
оно што би теоретичари на Западу кратко име-
новали као „Теорија (спортске) рекреације“. По 
свему судећи да је Л.П.Матвеев правио фину 
дистинкцију међу многобројмним ДРУГИМ об-
лицима физичке културе (Теорија и методика 
производне ф.к.; ТиМ свакодневне-животне ф.к.; 
ТиМ здравствене ф.к. и др.), а који су изван фи-
зичког васпитања и спорта, док су други теоре-
тичари то једноставно називали рекреацијом.

7.
Еволутивна промена имена једног од нај-

старијих факултета физичке културе у Европи, ру-
ског факултета који је под именом ГИФК настао 
1918. године, па затим мењао име у ГЦИФК, ГЦО-
ЛИФК, РГАФК, РГУФК,  све до данашњег име-
на РГУФКСиТ, може се паралелно посматрати са 
теоријским поимањем струке у најширем смислу. 

У том смислу, ваља запазити три кључне 
промене имена факултета,  које би могли назвати: 
„Од Института, преко Академије, до Универзи-
тета“:
• ГИФК (1918), ГЦИФК (1921), ГЦОЛИФК 

(1934) - („Државни ИНСТИТУТ физичке 
кул туре“, „Државни централни ИНСТИТУТ 
физичке културе“, „Државни централни ордена 
Лењина ИНСТИТУТ физичке културе“),

• РГАФК (1993) - („Руска државна АКАДЕМИ-
ЈА физичке културе“),

• РГУФК (2002) и РГУФКСиТ (2007) - ( „Руски 
државни УНИВЕРЗИТЕТ физичке културе“ 
и „Руски државни УНИВЕРЗИТЕТ физичке 
културе, спорта и туризма“).

Ако кренемо од тумачења имена ИНСТИ-
ТУТ („установа, завод, научни завод, школа“), 
преко АКАДЕМИЈЕ („висока школа за науку 
или уметност“), па до УНИВЕРЗИТЕТA („вели-
ка школа, свеучилиште, највиша наставна уста-
нова која у свом саставу има више факултета“), 
онда постаје јасно да је развојни пут једне од 
најстаријих институција у физичкој култури у Ев-
ропи био: „Од школе, преко високе школе, до ве-
лике школе, или свеучилишта“! 
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ре, али се у  делатној сфери издвојио у засеб-
ну целину која је истакнута и у имену Универ-
зитета. Што се, пак, тиче „туризма“, он је пот-
пуна новина у руској теоријској школи, јер се у 
досадашњим расправама никада није појављивао 
као засебан ентитет. У општетеоријској 
концепцији Л.П.Матвеева, појављивао се израз 
„Други делови ТФК“ или „рекреативне актив-
ности грађана“, али не и „туризам“. Док се у не-
ким средње-европским државама (Чешка, Сло-
вачка, Пољска), или западно-европским држава-
ма (Француска, Енглеска), развијала посебна ту-
ристичка привредна грана и сходно томе потре-
ба за школовањем таквог образовног профила, у 
бившем СССР-у таквих настојања није било уоп-
ште. Тек у новије време са распадом СССР-а, и 
формирањем Руске Федерације дошло је до уб-
рзаног продора утилитарне концепције са Запа-
да и све већег употребљавања израза „туризам“, 
све до његовог устоличења у називу једне висо-
кошколске институције. (Слика 1, 2008: Наслов-
на страна пригодне Монографије поводом 90 го-
дина РГУФКСиТ)

Развој институције за школовање кадра у 
физичкој култури од њених почетака, као уста-
нове или једноставно „школе“ која образује ка-
дар, преко „академије“ која образује и научно и 
уметнички обликује, па до „универзитета“ који 
обједињује различите стручне профиле у физичкој 
култури, али истог онтолошког језгра, исте усме-
рености ка профилу културолошке активности 
која је посвећена холистичком изучавању душе и 
тела – логичан је пут развојности ове високош-
колске установе.

Свих 92 године трајања, ова високошкол-
ска институција је носила основно име веза-
но за суштину њеног битка, а то је ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА. Са променом друштвено-политичке 
ситуације, прилагођавала се и свом основном 
имену додавала атрибуте државности („централ-
ни“, „државни“, „имени Лењина“, и томе слич-
но).  Последња промена имена 2007. године, по-
ред „универзитетског“ удостојења, по први пут 
поред општег назива „физичка култура“, свом на-
зиву додаје „спорт“ и „туризам“. Како је „спорт“ 
као један од ентитета увек сматран структурал-
ним делом физичке културе, он је то и даље остао 
из угла његове онтолошке основе кретне култу-

Слика 1: Јубиларна публикација издата поводом 90 година РГУФКСиТ   
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ца развијених теоријских система, већ под при-
тиском утилитарног начина живота који је че-
сто јачи од саме теорије. А онда се отварају мно-
га питања: Чему уопште служе теорије, ако их у 
пракси често револуционарним превратом руше 
квазитеоријски приступи? Чему нове теоријске 
парадигме и „Структура научних револуција“ 
(Кун, 1974), ако их у пракси руше старе парадиг-
ме и контрареволуције? Чему залагање Попера 
(1973) за „Логиком научног открића“ и критич-

Схема 1: Однос општих основа теорије физичке културе и њених профилисаних делова и посебно-
предметних специјалистичких дисциплина (2008:35)

 
Ознаке:
ОТФК – општа теорија физичке културе; ТФВ – теорија физичког васпитања; ТС – теорија и ме-

тодика спорта; Др. делови ТФК – други профилисани делови теорије физичке културе (теорија и мето-
дика производне, свакодневне-животне, здравствене и др. видова физичке културе);  ЧСД – појединачно 
предметне специјалис тичке дисциплине (теорија и методика гимнастике, елементарних игара, лаке атле-
тике, видова спортова итд.).

На схеми су такође означени (у горњој 
десној и левој страни) додирне са општом 
теоријом физичке културе, делови хуманистич-
ких и природних наука.

На доњем делу схеме означен је сам објект 
– физичка култура (са условном поделом на неке 
њене крупне компоненте).

Тиме је на недвосмислен начин показано 
да се називи институција не мењају као последи-
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„Објективно присутна својства деловања 
на човека у одређеним односима, којима се 
задовољавају оријентације ка испољавању 
њених својстава потреба личности и друштва, 
условљено њеном улогом у комплексу друштве-
них појава“.

Овај болдирани додатак, битно оснажује 
функције физичке културе у смеру истицања њене 
друштвене улоге као општекултурне појаве, она-
ко како и Б.Ходан (2001) истиче: „Физичка култу-
ра је компонента опште културе“.

Оно што у новом издању „Опште Теорије 
Физичке Културе“ Л.П.Матвеев појачано нагла-
шава, јесте сазнање да се функције не могу ре-
ализовати саме по себи, већ углавном кроз не-
посредну активност усмерену на усвајање 
одређених вредности. То је и основни разлог за-
што Л.П.Матвеев уз функције везује и форме фи-
зичке културе, које се међусобно условљавају, и 
које су у поимању остале онако одређене као и у 
првом издању (1983:55):

„Термин ’форма‘ означава оно што 
структурно карактерише поједине видове или 
подручја физичке културе, тј, њихову структур-
ну одређеност“.

У уџбенику који је објављен 1983. године 
(„Увод у теорију физичке културе“), Л.П. Матве-
ев је детаљно обрадио основне компоненте и фор-
ме физичке културе. У новом уџбенику из 2008. 
године („Теорија и методика физичке културе“) 
тај део је изостао, али је знатно више апострофи-
ран међусобни однос између појединих видова 
физичке културе и њених процесуалних каракте-
ристика. Због тога ће за све стручњаке у физичкој 
култури бити од значаја да се укратко подсети-
мо основних видова или форми физичке културе, 
онако како их „види“ Л.П. Матвеев. 

ким рационализмом, када их у пракси руши пози-
тивистичка усмереност? Зашто се још увек ради-
кални емпиризам као представник традиционал-
не филозофије науке, не повлачи пред напорима 
критичког рационализма, као модерног присту-
па у савременој филозофији науке (Синђелић,С., 
2009)? Све су то отворена питања која се пос-
тављају пред научне раднике у физичкој култури 
у Русији, а ехо тих одјека се пресликава и у нашој 
стручној и научној стварности.

8.
Из првог дела уџбеника било би интере-

сантно навести и познату структурну схему  раз-
личитих видова компоненти физичке културе 
(Схема 2, 2008:75). Но, пре него што се пређе на 
ту структуралну анализу, треба навести да је Л.П. 
Матвеев један од ретких теоретичара који гово-
ри о функцијама и формама физичке културе, 
као нужним дијалектичким односима, на основу 
којих се јасније поимају компоненте физичке кул-
туре.

Под функцијама физичке културе Л.П. 
Матвеев (1983:54) подразумева:

„Објективно присутна својства деловања 
на човека и људске односе, којима се задовољавају 
и развијају одређене потребе личности и друшт-
ва“.

У новом уџбенику, Л.П. Матвеев (2008:72), 
задржава први део одређења функција, али му на 
крају додаје битно својство које га структурално 
веже за друштвена кретања, чиме физичкој култу-
ри придаје значај општекултурне друштвене ак-
тивности:
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утилитарних промена у Руској Федерацији које су 
довеле до ових промена у структури физичке кул-
туре (Схема 3, 1983:63).

Схема 2: Структурна схема различитих видова компоненти физичке културе (2008:75)

Условне скраћенице:
БАЗОВАЯ ФК – „базична физичка култура“; Базово -пролонгирующая ФК – „базично проду-

жена физичка култура“); ФК – физичка култура; С-ПФК – („Специализированно-прикладная физиче-
ская культура“) - специјално-примењена (претежно професионално-примењена у процесу рада) фи-
зичка култура; ФФК – („Фоновая физическая культура“) - „рубна или гранична“ физичка култура; 
О-РФК – („Оздаровительно-реабилитационная физическая культура“) - Здравствено-рехабилитациона 
физичка култура; СУПЕР. СПОРТ – („Супердостиженческий спорт“) - супердостигнућа у спорту као 
компонента физичке културе.

Одмах треба нагласити да у структуралном 
погледу постоји одређена разлика, која је пре све-
га последица промена у одређењу имена факулте-
та, наставног плана и програма, као и одређених 
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непосредној пракси јавља као наставни предмет 
у предшколским и општеобразовним установа-
ма и има за циљ постављање основа општег фи-
зичког образовања: кретна умења, навике и њима 
одговарајућа знања, физичке способности и с 
њима повезане психичке особине, и оптимизација 
здравља. Педагошки организован многогодишњи 
процес испољавања базичне физичке културе, 
Л.П.Матвеев назива Процесом основног (базич-
ног) физичког васпитања. Други облик базичне 
ФК чини тзв. „Базово -пролонгирующая ФК“ – 
„Базично продужена физичка култура“ (процеси 

Схема 3: Структурна схема различитих видова компоненти физичке културе (1983:63)

Условне скраћенице:
БФК – („Базовая физическая культура“) - базична физичка култура; П-ПФК – ( „Професионално-

прикладная физическая культура“) - професионално - примењена физичка култура; ФФК – („Фоновая 
физическая культура“) - „рубна или гранична“ физичка култура („рекреативне“ и „домаће-животне“ ком-
поненте (или подврсте) физичке културе; О-РФК – („Оздаровительно-реабилитационная физическая 
культура“) - Здравствено-рехабилитациона физичка култура; С – („Спорт“ )-  спорт као  компонента фи-
зичке културе).

БАЗИЧНА ФИЗИЧКА КУЛТУРА („Ба-
зовая ФК“) – је структурално највећи део ФК, и 
њега чини доња половина лопте (Схема 2), док сви 
остали делови ФК чине горњу половину ФК. То 
је и основни разлог што Л.П.Матвеев за физичко 
васпитање каже да је најзначајнији и фундаментал-
ни део ФК, који је укључен у систем образовања 
и васпитања младог поколења као фактор основ-
ног физичког образовања и оспособљавања ба-
зичног нивоа физичке припремљености. Основ-
ну форму, или вид, физичке културе, Л.П.Матвеев 
назива „Школском физичком културом“, која се у 
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типа: опште-физичка припрема, кондициони тре-
нинг, атлетска гимнастика, трчање, вожња бицик-
ла, итд.), који се спроводе кроз разне секције или 
самосталним облицима телесног вежбања.

СПОРТ као компонента ФК – У уџбенику 
из 1983. године, Спорт је у горњем делу лопте 
приказан као трећи део, и заједно са осталим фор-
мама физичке културе представљао надградњу 
на Базичној физичкој култури. Тај сегмент ФК, 
Л.П.Матвеев је делио на: Базични спорт („про-
цес тренинга и такмичења у масовном систему 
такмичења у спорту“) и Спорт виших достигнућа 
(„процес спортског тренинга и такмичења, усме-
рених ка рекордним достигнућима“). У уџбенику 
из 2008. године, Л.П.Матвеев тај део назива СУ-
ПЕР. СПОРТ („Супердостиженческий спорт“) 
– супердостигнућа у спорту, и смешта га на сам врх 
лопте, чиме и сликовито жели да покаже његову 
профилисаност ка максималним достигнућима. 
У објашњењу овог дела ФК, Л.П.Матвеев наво-
ди да се често, и не сасвим тачно, подела у спор-
ту врши на: „масовни спорт“ или „спорт за све“ 
и „велики спорт“. Он даље сматра да је боља по-
дела на „општедоступни (ординарни) спорт“ и 
„спорт виших достигнућа“. У том смислу „оп-
штедоступни спорт“ може да буде у вези са 
било којим делом ФК, док се „спорт виших 
достигнућа“ у савременим условима  издвојио 
за мањи број обдарених спортиста у два основ-
на дела:  „Спортско-специјализовани - професио-
нални спорт“ у смислу максималних достигнућа, 
и други „Професионално-комерцијални спорт“ 
у смислу индустрије забаве и бизниса.  С обзи-
ром да се ова материја посебно изучава у окви-
ру другог наставног предмета, њу је  Л.П.Матвеев 
(2001), приказао у другој публикацији: „Общая 
теория спорта и ее прикладные аспекты. Аутор-
ско издање, Москва“.

СПЕЦИЈАЛНО-ПРИМЕЊЕНА ФИ-
ЗИЧКА КУЛТУРА („С-ПФК“ – „Специализи-
рованно-прикладная физическая культура“) 
– специјално-примењена (претежно профе-
сионално-примењена у процесу рада) физичка 
култура, је задржала идентично значење у оба из-
вора, с тим што је у новом извору из 2008. годи-
не, придодат префикс „специјално-примењена 
ФК“, док је у извору из 1983. године, означава-
на као „професионално-примењена ФК“. Као 
што је већ речено, све ове промене су последица 
трансформације државне заједнице СССР у Руску 

Федерацију, прелазак на тржишну привреду, из-
мену наставних планова и програма, итд.

ЗДРАВСТВЕНО-РЕХАБИЛИТАЦИОНА 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА („О-РФК“ – 
„Оздаровительно-реабилитационная физическая 
культура“) –  је задржала идентично значење у 
оба извора, јер кроз историјски развој и везу фи-
зичке културе и медицине није било дилеме о 
интердисциплинарној области која се дуго нази-
вала ЛЕКОВИТА ФИЗИЧКА КУЛТУРА („Лечеб-
ная физическая культура“).

РУБНА-ГРАНИЧНА ФИЗИЧКА КУЛ-
ТУРА („ФФК“- „Фоновая физическая куль-
тура“) – „рубна или гранична“ физичка кул-
тура. У уџбенику из 1983. године, овај део ФК 
Л.П.Матвеев је делио на два дела: „хигијенска“ 
(у оквиру свакодневног режима живота) и 
„здравствено-рекреативна“. У уџбенику из 
2008. године, подела је нешто измењена на: „ре-
креативну“ и „домаћу-животну“ (у малим фор-
мама).

Поредећи континуитет идеје Л.П.Матвеева 
о структури физичке културе у последњих 30 го-
дина, може се констатовати да је његова основ-
на идеја остала неизмењена. Структурални об-
лици физичке културе су у свом глобалном 
испољавању остали и даље присутни, само су 
незнатно мењали своје испољавање у зависно-
сти од друштвених промена и одраза тих друшт-
вених тенденција на измену наставних планова 
и програма. Нови наставни планови и програми 
су даље условљавали прилагођавање уџбеничке 
грађе за студенте свих облика специјализације на 
високошколским установама. Болоњски процес је 
неминовно захватио и Руску Федерацију, и поред 
неких „добрих“ намера, донео читав низ утили-
тарних решења која нису у складу са теоријским 
одредницама које је скоро један век изграђивала 
плејада врсних стручњака, међу којима је један од 
угледнијих био и Л.П.Матвеев. Како ће се ти про-
цеси даље одражавати на развој праксе и теорије 
физичке културе, остаје да се види у периоду који 
је пред нама. 

9.
Други део уџбеника носи назив „ОП-

ШТА ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ФИЗИЧ-
КОГ ВАСПИТАЊА“, и као што само име каже, 
посвећена је теоријским и методичким питањима 
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ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, као базичног ентите-
та физичке културе. 

Основна разлика између издања из 1976. го-
дине и овог издања из 2008. године, јесте у томе 
што је прво дело било вишеауторско, а ово дру-
го дело је једноауторско. Уџбеник из 1976. годи-
не су уредили Л.П. Матвеев и А.Д. Новиков, а 
свој ауторски допринос су дали многи угледни 
стручњаци: В.М. Зациорски, А.М. Максименко, 
С.В. Јананис, В.Д. Мазниченко, А.М. Шлемина, 
В.М. Колоколовој, В.Г.Подолски, Б.И.Загорски, 
А.А. Губанова, Б.А. Сироткина, В.Г.Јаковлев, Б.С. 
Граменицки и Ј.М. Сичев.

Ово најновије дело професора Л.П.Матвеева 
је једноауторско и уређено од стручњака који се 
у свом 55. годишњем стручном ангажману огле-
дао у великом броју истраживачких и стручно-
теоријских радова везаних за теорију и методи-
ку физичког васпитања. Отуда се не може рећи да 
се он није бавио и питањима физичког васпитања, 
али је чињеница да је ово дело уобличио само-
стално, онако како га је стручни, теоријски и 
научни инстикт руководио у обликовању ове 
публикације. У том смислу ово дело је и различи-
то у односу на оно из 1976. године, јер му је врсни 
теоретичар, методичар и методолог дао своју по-
себну дедуктивну форму.

У обради основних питања везаних за 
теорију и методику физичког васпитања, Л.П. 
Матвеев је дао све оно што су многи писци слич-
них уџбеника такође описивали, само што је сада 
понуђена једна обједињавајућа синтетичка обра-
да тих питања, на следећи начин:
• Циљна усмереност, средства, методи и 
принципи делатности физичког васпитања;

• Теоријско-методичке основе обучавања и 
усавршавања у процесу физичког васпитања;

• Форме организације активности, планирање и 
контрола у физичком васпитању.

Свему томе Л.П. Матвеев је придо-
дао огромно истраживачко искуство, које је у 
виду нових сазнања, опет у синтетичкој фор-
ми уграђено у уџбеник, који је основно штиво 

за профил стручњака који ће радити у васпитно-
образовним институцијама као професори физич-
ког васпитања.

10.
На крају приказа ове публикације треба 

рећи, да је отишао у вечност један од највећих 
стручњака у области физичке културе, али да је 
за вечност оставио физичкој култури дела непро-
лазне вредности. Нове генерације стручњака у 
физичкој култури уграђиваће нова сазнања, али 
ће се стално враћати извору знања која је у својој 
богатој професионалној каријери оставио за со-
бом Лав Павлович Матвеев. 

За дела која оставља светској науци у обла-
сти физичке културе, морају му одати признање 
сви који су упознати са његовим делом. За 
све оне који нису упознати са интегративном 
теоријом физичке културе, морају бити свесни 
да без холистичког теоријско-филозофског кон-
цепта Лава Павловича Матвеева није могућа де-
дуктивна спознаја физичке културе. Хегеловски 
демијург који је „горео“ у личности Лава Пав-
ловича, омогућио му је спознајне видике какве 
је ретко ко имао у физичкој култури. Вероватно 
због тога многи још нису досегли спознајне пу-
теве којима је премрежио светске токове мисли 
у физичкој култури. То је један од кључних раз-
лога зашто многи неразумевајући теоријске токо-
ве крећу у утилитарну измену праксе, јер је она 
лакша и доступачнија индуктивном приступу 
размишљања и закључивања.

За оно лично задовољство које сам имао 
прилике да се упознам са идејама Лава Павло-
вича, остајем му захвалан на свему што је учи-
нио за мене и плејаду стручњака који су учили 
на изворишту његових идеја и који широм света 
настављају даље да развијају његове идеје.

Хвала Лаву Павловичу, и нека му је вечна 
слава.

   

   Примљен 21.8.2010.
   Прихваћен 10.10.2010.


