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Аннотация
В статье раскрыты особенно-

сти программно-нормативного 
обеспечения физического вос-
питания в школах разных стран 
Европейского Союза, перечисле-
ны регулирующие и контроли-
рующие органы, которые несут 
ответственность за развитие фи-
зического воспитания и спорта 
разных стран. Также представле-
на направленность национальных 
стратегий и программ развития 
физической культуры и спорта, 
цели и задачи школьного физиче-
ского воспитания в разных стра-
нах. Проведено сравнение про-
центного соотношения времени, 
отведенного на изучение пред-
мета «Физическое воспитание» 
в младшей и средней школах раз-
ных стран ЕС в зависимости от 
общего времени обучения.

Ключевые слова: физическое 
воспитание, Европейский Союз, 
программно-нормативное обе-
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. Останні 10-15 років поси-
люється тенденція до інтеграції 
західноєвропейських держав у 
сфері освіти. Керівництво Євро-
пейського союзу розглядає роз-
робку єдиної освітньої стратегії 
як обов’язкову умову економічно-
го об’єднання Європи, соціальної 
стабілізації країн Європейсько-
го економічного союзу (ЄЕС), 
зм’якшення проблеми безробіття 
тощо. Мова йде про формування 
конкретного механізму інтегра-
ції політики в зазначеній сфері 
і, перш за все, про уніфікацію і 
стандартизацію національних 
систем з питань освіти.

Серед основних напрямків 
роботи на шляху до досягнен-
ня якості освіти в різних країнах 
світу виділяються такі: методо-
логічна і теоретична переорієн-
тація школи на особистість учня; 
визначення базового рівня змісту 
загальної освіти, обов’язкової 
для всіх; створення педагогічних 
умов для досягнення заданого 
рівня знань; активізація методів 
навчання; підвищення рівня про-
фесіоналізму вчителя. В центрі 
уваги школи повинно бути фор-
мування людини, яка перебуває в 
гармонії з природою, оточуючим 
світом і самою із собою [7, 9].

Реформування освіти в Укра-
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їні є частиною процесу оновлен-
ня освітніх систем, що відбува-
ються останні двадцять років у 
європейських країнах і пов’язані 
з визнанням значимості знань як 
рушія суспільного добробуту та 
прогресу. Ці зміни стосуються 
створення нових освітніх стан-
дартів, оновлення та перегляду 
навчальних програм, змісту на-
вчально-дидактичних матеріалів, 
підручників, форм і методів на-
вчання. Цілеспрямоване набуття 
молоддю знань, умінь і навичок, 
їх трансформація в компетент-
ності сприяє особистісному 
культурному розвитку, розвитку 
технологій, здатності швидко ре-
агувати на запити часу. Європей-
ські країни сьогодні розпочали 
ґрунтовну дискусію навколо того, 
як озброїти людину необхідними 
вміннями та знаннями для забез-
печення її гармонійної взаємодії з 
технологічним суспільством, що 
швидко розвивається [11, 14]. 

Без перейняття досвіду інших 
сьогодні не може успішно розви-
ватися будь-яка країна, без знання 
нового у своїй професії не може 
бути конкурентноздатним будь-
який фахівець. [14].

Як відзначається в низці дер-
жавних програмно-нормативних 
документів, європейська інтегра-
ція України передбачає приєд-
нання до конвенцій Ради Європи, 
які стосуються розвитку фізичної 
культури і спорту; наголошуєть-
ся на необхідності проведення 
аналізу ефективності співпраці 
та визначення дієвого механізму 
впровадження в Україні міжна-
родних програм, досвіду роботи 
іноземних держав з розвитку за-
значеної галузі [18].

Мета – проаналізувати про-
грамно-нормативні аспекти фі-
зичного виховання у країнах-
учасницях Європейського союзу 
для обґрунтування можливостей 
використання їх досвіду на сучас-
ному етапі реформування систе-
ми середньої освіти України.

Методи дослідження: теоре-
тичний аналіз науково-методичної 

літератури та інтернет-джерел.
Результати дослідження та 

їх обговорення. Всі європейські 
країни визнають важливість за-
нять фізичною культурою. Ця 
дисципліна знаходиться на цен-
тральних позиціях у навчальних 
планах для всіх без винятків за-
гальноосвітніх шкіл. Фізичне 
виховання є обов’язковим на по-
чатковому та середньому рівнях 
освіти. 

Результати фізичного вихован-
ня тісно пов’язані з його основ-
ними цілями. Деякі країни, такі 
як Німеччина, Португалія, Спо-
лучене Королівство і країни Пів-
нічної Європи застосовують між-
дисциплінарний підхід до цього 
питання в школі. Це означає, що 
аспекти, наприклад, соціальних 
і природничих наук вивчаються 
під час фізичного виховання і на-
впаки [19].

В наш час в більшості країн 
відповідальність за розвиток фі-
зичного виховання і спорту не-
суть державні органи. До таких 
країн відносяться: Австрія, Іспа-
нія, Італія, Фінляндія, Франція, 
країни Східної Європи, більшість 
країн, що розвиваються і постра-
дянських держав. У тих країнах, 
де немає міністерств спорту, за 
його розвиток відповідають інші 
державні органи. Спорт знахо-
диться під контролем міністерств 
з освіти, культури, молоді та ін. 
(Бельгія, Греція, Португалія, Фін-
ляндія, Естонія). У Німеччині 
питаннями спорту відає міністер-
ство внутрішніх справ, в Швеції – 
міністерство фінансів [3, 9].

Конституції, прийняті в другій 
половині XX століття, як прави-
ло, включають в себе питання фі-
зичного виховання і спорту. Рада 
Європи намагається стежити за 
тим, щоб в новому законодавстві, 
інших актах, а тим більше – в кон-
ституціях були враховані принци-
пи Європейської спортивної хар-
тії (Греція, Іспанія, Португалія, 
країни Східної Європи). 

Закони про спорт прийняті та-
кож в Італії, Фінляндії, Франції та 

ін. Крім основних положень, за-
гальних для більшості країн (від-
повідальність держави, цілі і за-
вдання, організаційна структура, 
фінансування, розподіл повно-
важень між центром і регіонами, 
підготовка кадрів, будівництво та 
експлуатація спортивних споруд), 
у спортивних законах (ряду з них) 
відображені питання шкільного 
та студентського фізичного вихо-
вання [1].

Починаючи з 90-х років XX 
століття, в більшості країн Схід-
ної і Центральної Європи поча-
лося здійснення реформування 
середньої і вищої освіти, в тому 
числі модернізація системи фі-
зичного виховання школярів.

У більшості країн Західної 
Європи цілі і завдання розвитку 
фізичного виховання та дитя-
чо-юнацького спорту учнівської 
молоді формуються на різних 
рівнях: у Бельгії, Італії, Люксем-
бурзі, Португалії, Франції – на 
державному, в Німеччині, Іспанії 
– на регіональному або місцево-
му. Але при всіх цих підходах в 
країнах Європейського співтова-
риства на перше місце поставле-
ні особистість дитини і молодої 
людини, їх соціальний розвиток, 
спортивна і соціально активна дія 
[1, 12, 22].

Характерними особливостями 
політики держав ЄС щодо роз-
витку фізичного виховання та 
спорту в початковій школі на су-
часному етапі є визнання фізич-
ної культури як загального права 
для всіх дітей; статусу фізичного 
виховання в усіх державах ЄС як 
обов’язкового предмета шкільної 
програми, що сфокусований пе-
реважно на здоров’ї, тілобудові, 
активізації рухової діяльності; ви-
няткової ролі фізичної культури у 
збереженні здоров’я, досягненні 
загального розвитку та безпеки 
життєдіяльності; взаємозв’язку 
між якістю фізичної культури та 
підготовкою викладачів і збалан-
сованістю навчального плану; по-
тенціалу фізкультурної освіти для 
формування соціальних навичок 
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учнів; необхідності розширення 
співробітництва між школами, 
спортивними клубами та федера-
ціями; компетенції у спорті – як 
чинника сталого розвитку євро-
пейського суспільства [12, 18].

Близько половини освітніх 
систем ЄС мають національні 
стратегії сприяння розвитку фі-
зичного виховання і фізичної 
активності, в той час, як дві тре-
тини систем освіти мають вели-
комасштабні, присвячені цьому 
ініціативи. Це чітко відображає 
політичну волю до розробки та 
заохочення таких заходів як ви-
значального чинника соціального 
добробуту і здоров’я. У керівних 
документах з фізичного вихован-
ня його основні цілі включають 
фізичний, особистісний і соці-
альний розвиток учнів. Здоров’я 
і здоровий спосіб життя часто 
підкреслюється в національних 
цілях і результатах навчання.

Європейські країни активно 
розробляють і впроваджують на-
ціональні та регіональні стратегії 
з просування фізичного виховання 
й фізичної активності різних ці-
льових груп (діти, молодь, усе на-
селення країни). Національні стра-
тегії більшою мірою зосереджені 
на конкретних питаннях: напри-
клад, здоров’я школярів і фізич-
ний розвиток перебувають у цен-
трі поточних стратегій в Австрії, 
Румунії, Словенії та Сполученому 
Королівстві (Уельс). Деякі страте-
гії зосереджені на важливості мо-
дернізації спортивних споруд та 
обладнання, – як в Латвії та Хор-
ватії. В цілому стратегії підкрес-
люють необхідність поліпшення 
якості та доступності спортивної 
інфраструктури для школярів і 
широкої громадськості [20].

Мета й завдання шкільно-
го фізичного виховання поді-
бно сформульовані в більшості 
країн, однак у деяких з них вони 
доповнені з урахуванням націо-
нальних особливостей. Зокрема, 
фізичне виховання не розгляда-
ється тільки як засіб поліпшення 
кондицій і фізичних здібностей. 

Воно містить емоційну і соціаль-
ну складову, когнітивні процеси, 
мотиваційні та моральні аспекти. 
Серед основних завдань фізично-
го виховання також є сприяння 
гармонійному фізичному та пси-
хічному розвиткові, задоволення 
потреб у рухах, сприяння загаль-
ному розвиткові особистості в 
інтелектуальній, емоційній, по-
ведінковій, соціальній, а також у 
тілесній і руховій сферах. 

Окрім вище зазначеного, у 
країнах Західної Європи до мети 
й завдань фізичного виховання 
належать знайомство дітей і мо-
лоді з навколишнім середовищем, 
природою, правилами поведінки 
під час відпочинку. Рухова ак-
тивність розглядається як мож-
ливість для контактів, узгодже-
них і кооперативних дій не лише 
учасників занять, але і за участю 
вчителів, вихователів, батьків, ін-
шого оточення [21].

Пріоритетними завданнями, 
які повинні вирішувати європей-
ські вчителі фізичної культури, 
залишаються завдання підвищен-
ня фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості учнів. Однак у 
програмах фізичного виховання 
країн Євросоюзу також приділено 
увагу підвищенню знань і умінь в 
сфері здоров’я і здорового спосо-
бу життя, проводиться екологічна 
освіта та ін. [19].

Відмінною рисою програм 
фізичного виховання у більшості 
країн є великий ступінь варіатив-
ності. Відсутня деталізація уро-
ків, які носять не навчальний, а, 
швидше, тренувальний характер 
з використанням ігор, естафет, 
змагань.

У деяких країнах дея-
кі види фізичної активності є 
обов’язковими, у той час, як в ін-
ших школах учні можуть обирати 
види спорту [8, 23].

В Європі сучасне суспільство 
надає великого значення спорту, 
різними способами виробляючи 
у людей бажання ним займатися.

Важливим аргументом на ко-
ристь європейської спортивності 

є обов’язкові заняття загальною 
фізичною підготовкою в школах, 
коледжах і вузах.

Базовими нормативними про-
грамами є «Спорт для всіх» та 
«Єврофіт» (для дітей і дорос-
лих). Ці нормативи є основою для 
створення програм фізичного ви-
ховання [8]. 

В багатьох країнах Євро-
пи ведеться активна підтримка 
фізкультурно-спортивного руху 
шляхом реалізації спеціальних 
програм.

В Австрії це програма «Озі 
спорт», орієнтована на партнер-
ство молодих сімей, вчителів, 
тренерів; їх об’єднують клуби, де 
дітям прищеплюють навички фі-
зичної культури [7].

У Фінляндії існує Асоціація 
фізкультурно-оздоровчої роботи 
з дошкільнятами та молодими ма-
терями. Асоціація пропонує кіль-
ка курсів: «Гімнастика для малю-
ків» – від місячного віку до двох 
років; «Доросла дитина» – від 2 
до 4 років, «Чарівна гімнастика» 
– від 4 до 6 років.

Фізичне виховання школярів 
у Фінляндії будується на концеп-
ції оздоровчої спрямованості. Її 
розробники мають на меті сфор-
мувати в учнів мотиви, які забез-
печували б їм участь у фізичній 
активності протягом всього жит-
тєвого циклу. Основною установ-
кою є виховання активного стилю 
життя, який узгоджується з ви-
могою вирощування здорового 
покоління. На переконання фін-
ських фахівців, школа повинна 
забезпечити можливість участі 
дітей і підлітків у різних фор-
мах позакласної та позашкільної 
спортивної активності. На їхню 
думку, найбільш важливим є не 
тільки і не стільки оволодіння ді-
тьми та молоддю цими вміннями, 
скільки забезпечення умов участі 
їх в різноманітних формах рухо-
вої активності.

З позицій сьогодення, фін-
ський навчальний план перед-
бачає окреме вивчення двох дис-
циплін, що мають відношення до 



104

перетворення фізичної природи 
людини – «physical education» і 
«health education» [5].

У Великій Британії уже по-
над 100 років центральне місце 
займає концепція фізичного ви-
ховання, в якій акцент робиться 
на спорті – напрацюванні спор-
тивних знань і умінь, участь у 
спортивних змаганнях і підготов-
ка до них, досягнення спортив-
них результатів, прояв фізичної і 
спортивної активності упродовж 
усього життя. При цьому заняття 
спортом розглядаються і як засіб 
формування особистісних якос-
тей, і як засіб формування соці-
альних здібностей. 

У Великобританії також ефек-
тивно діє програма «Фанфіт Пер-
селя», яка покликана обдарувати 
дітей гнучкістю, координацією, 
загартувати організм. Для дітей, 
які успішно освоюють програму, 
передбачені золоті, срібні, брон-
зові медалі.

Також під керівництвом де-
партаменту охорони здоров’я 
Великобританії розроблена про-
грама «Зміни в способі життя» 
(2009 р.). Це перша національна 
програма, яка спрямована на бо-
ротьбу з ожирінням серед дорос-
лих і дітей. 

В Уельсі, наприклад, заплано-
вано отримати конкретні кількісні 
зміни на рівні початкової освіти: 
зафіксувати в курикулумі 2 годи-
ни спорту на тиждень і забезпечи-
ти фізичну активність молодших 
школярів протягом не менше 60 
хвилин 5 разів на тиждень [6, 15].

У Португалії протягом 1-4 ро-
ків початкової освіти фізичне ви-
ховання (expressão físico-motora) 
викладається в межах освітньої 
галузі «Самовираження» і не має 
спеціально виділеного часу в про-
грамі.

Починаючи з 5-го класу почат-
кової школи, фізичне виховання 
отримує статус самостійної дис-
ципліни з формальним оцінюван-
ням навчальних досягнень учнів, 
і працювати з дітьми мають право 
лише дипломовані вчителі фізич-

ного виховання [3, 7].
У Бельгії, Німеччини, Люк-

сембурзі, Франції в школах до-
тримуються офіційних програм і 
директив з фізичного виховання 
[23].

З кінця 60-х рр. у Німеччині 
існує багатоступенева система 
шкільних змагань. Найбільші її 
програми – це «Молодь тренуєть-
ся для Олімпіади» і «Федеральні 
ігри молоді». Перша призначена 
для учнів початкових класів і про-
водиться за 12 олімпійськими ви-
дами спорту, – спочатку на рівні 
міста, потім – округу і федераль-
ної землі, що дозволяє вже в мо-
лодшій школі здійснювати відбір 
спортивно обдарованих учнів.  

В рамках програми «Феде-
ральні ігри молоді» організову-
ються змагання для учнів серед-
ньої школи, що представляють 
собою велику подію в житті міс-
цевої громади, а тому приваблю-
ють не лише професійно зацікав-
лених осіб, але і всіх громадян, 
які цікавляться спортом. Змаган-
ня проводяться за підтримки шкіл 
спортивними клубами та біз-
несменами, але організація зна-
ходиться у віденні регіональних 
міністерств освіти і міністерств 
спорту. Учні можуть також до-
датково відвідувати шкільні спор-
тивні секції і товариства, які взає-
модіють зі спортивними клубами. 
Такі пропозиції є у переважній 
більшості шкіл, що правда, вико-
ристовують їх лише близько 16% 
школярів. Завданнями взаємо-
дії шкіл і клубів визнані пошук і 
сприяння спортивно обдарованим 
учням, підтримка дітей-інвалідів, 
розвиток спорту як форми актив-
ного відпочинку дітей і молоді.

У Німеччині розробляється і 
впроваджується в практику фізич-
ного виховання комплекс програм, 
який здійснює акцент на творчі 
(креативні), естетичні і художні 
компоненти рухової активності. 
Йдеться, передусім, про програми 
діяльності театру рухів (спорту, 
пантомім): «виховання здоров’я» 
(«Gesundheitserziehung»); «рухо-

ве виховання» («Bewegungserzie-
hung»); «спортивне виховання» 
(«Sporterziehung») [10].

Зміст навчально-виховного 
процесу в Румунії здійснюєть-
ся відповідно до вимог певних 
офіційних шкільних документів, 
схвалених Міністерством Націо-
нального Виховання. Серед таких 
документів: навчальний план (на-
ціональний куррікулум), шкільні 
програми та шкільна національна 
система оцінювання.

У навчальному плані передба-
чені: мета навчання, розподілена 
на класи та роки кількість годин 
на тиждень, призначених для кож-
ного предмета, структура шкіль-
ного року. Закон «Про фізичне 
виховання та спорт» робить за-
стереження, що «шкільне фізич-
не виховання – це обов’язковий 
предмет навчання у планах на-
вчання з різною кількістю годин, 
згідно з куррікулумом, встановле-
ним спільно Міністерством моло-
ді та спорту і Міністерством на-
ціонального виховання». Фізичне 
виховання – єдина діяльність, яка 
адресується фізичній сфері учнів, 
на яку виділено всього один урок 
на тиждень для всіх класів і, крім 
цього, один урок (або більше) на 
розсуд директора школи у випад-
ку, коли клас займається за спор-
тивною програмою [2, 16].

У Греції значну роль у покра-
щенні фізичного виховання, зо-
крема підвищенні інтересу учнів 
до занять фізкультурою й спор-
том, мали Олімпійські ігри 2004 
року. Перед початком Олімпіади, 
з 2002 р. у всіх школах уведено 
програму «Олімпійська освіта», 
згідно з якою до навчального пла-
ну включено цей предмет, на який 
відводилась одна година щотиж-
ня. Крім того, значно поширила-
ся масовість позакласних занять 
фізкультурою й спортом (гуртки 
та секції), а також проведення 
змагань із різних спортивних дис-
циплін, починаючи з першого 
класу початкової школи. 

Із 2008 року замість «Олімпій-
ської освіти» введено для загаль-
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ноосвітніх шкіл нову програму 
«Kallipateira», яка в основному 
дотримується принципів минулої 
програми, однак її зміст доповне-
но навчальним матеріалом щодо 
прав дитини, протидії расизму 
та ксенофобії, про рівність прав 
жінок і чоловіків та ін. Учителі 
фізичного виховання в процесі 
викладання свого предмета також 
подають учням відомості з окре-
мих тем цієї програми. 

Понад 20 років у Греції функ-
ціонує державна програма «Спор-
тивні заняття», згідно з якою для 
юних спортсменів працюють сек-
ції в 120 загальноосвітніх шко-
лах, де заняття проводять тренери 
з різних видів спорту. Вони охо-
плюють близько 9 тис. школярів. 
Найбільш здібним із них пропо-
нують навчатись у спортивних лі-
цеях, які функціонують у різних 
регіонах країни. Усе це дає змогу 
здійснювати селекцію кандидатів 
майже з усіх олімпійських спор-
тивних дисциплін до збірних ко-
манд Греції [4]. 

У Франції метою програм фі-
зичного і спортивного виховання 
у школах є оволодіння різними 
видами діяльності, які сприяють 
зміцненню здоров’я школярів та 
їх гармонійному розвитку. Про-
грами передбачають насамперед 
розвиток швидкості, сили, ви-
тривалості, координації рухів, 
рівноваги та гнучкості. Мінімаль-
ний обсяг занять у початковій 
школі складає 6 годин на тиж-
день. Основним організаційним 
осередком структури шкільного 
спорту Франції є спортивна асо-
ціація, яка існує у кожній школі. 
Французькі фахівці вважають, 
що така система дає змогу кра-
ще проводити роботу у рамках 
обов’язкового навчання фізичній 
культурі і занять спортом. Участь 
школярів у спортивних змаган-
нях, відповідно до їх рівня фізич-
ного розвитку і інтересів, дозво-
ляє удосконалювати набуті рухові 
уміння і навички. Чемпіонати зі 
шкільного спорту проводяться на 
трьох рівнях: шкільному (акаде-

мічному), департаментському 
і національному. Їх організову-
ють Національний союз шкіль-
ного спорту, Спортивний союз 
навчальних закладів і Головний 
спортивний союз вільної освіти 
[9, 12].

У Нідерландах пріоритет на-
дається концепції «рухової освіти 
(виховання)», згідно з якою най-
важливіше значення для людини 
має рухова культура і здатність 
використовувати її впродовж 
усього життя. На відміну від фін-
ської концепції, в якій рухова ак-
тивність розглядається виключно 
як засіб забезпечення здоров’я, 
у Нідерландах її оцінюють шир-
ше, враховуючи можливість її 
різнобічного впливу на розвиток 
особистості і забезпечення між-
особистісного спілкування з на-
вколишнім світом [18, 22].

У Польщі найширше пред-
ставлений підхід до фізичного 
виховання як педагогічної діяль-
ності, пов’язаної із соціокультур-
ною модифікацією тіла людини. 
Міністерством народної освіти 
Польщі було визначено базовий 
мінімум з предмета «Фізичне 
виховання», до якого додаєть-
ся «шкільний компонент», який 
опрацьовує сам вчитель, склада-
ючи авторську частину програми. 
Для цього Міністерством народ-
ної освіти щороку пропонується 
6-8 програм педагогів з різних 
регіонів Польщі.

Початок реформування сис-
теми фізичного виховання в за-
гальноосвітніх школах Польщі 
почався з прийняттям Закону про 
фізичну культуру в 1996 році і 
Національної програми здоров’я 
– в 1997 році. Закон передбачав 
поступове збільшення уроків 
фізичного виховання в школах 
до п’яти на тиждень, незалеж-
но від типу навчального закладу. 
При цьому в розкладі введено 3 
обов’язкових години на тиждень 
і 2 обов’язкових заняття – в по-
заурочний час. Зміст цих занять 
залежить від можливостей спор-
тивної бази школи, географічних 

і кліматичних умов конкретного 
воєводства, інтересів учнів, про-
фесійної підготовленості вчите-
ля фізичного виховання. Кожен 
учень має право самостійно ви-
бирати заняття в групі, в якій він 
буде займатися в позаурочний 
час, двічі на тиждень. Ці заняття 
можуть проводитися за такими 
видами: рекреаційні і спортивні; 
рухливі і спортивні ігри; коригу-
юча гімнастика і лікувальна фіз-
культура, плавання, аеробіка, ху-
дожня або спортивна гімнастика, 
туризм [13].

За фізичне виховання італій-
ських школярів несе відповідаль-
ність Міністерство освіти і науки. 
Воно є обов’язковим предметом 
протягом 13 років основної освіти 
для всіх дітей, включаючи дітей з 
обмеженими можливостями, для 
яких проводять спеціальні адап-
товані заняття. 

Фізичне виховання в почат-
ковій школі Італії організується 
за принципом «Тіло є цінністю». 
Мова йде про спосіб життя – в 
цілому і про поведінку в світі і 
суспільстві. Метою є формування 
ідентичності в сфері самопізнан-
ня і пізнання оточуючих і визна-
чення власних життєвих спряму-
вань. 

Фізична культура викладаєть-
ся вчителем початкових класів. У 
деяких школах разом з учителем 
початкових класів може працюва-
ти вчитель фізичної культури. 

В середній школі Італії фізич-
не виховання дотримується на-
ціонального навчального плану, 
що визначає обов’язковий рівень 
умінь і навичок, яких повинні 
набути діти в процесі навчання 
у школі, кількість обов’язкових 
уроків (2 уроки на тиждень) і 
квоту, відведену на шкільний 
компонент (до 20% від всього 
навчального плану). Метою є 
усвідомлення власних фізичних 
можливостей з допомогою са-
мооцінки, оволодіння основами 
безпеки життєдіяльності. Уроки 
ведуться вчителем-спеціалістом з 
фізичної культури.
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У старшій середній школі ме-
тою фізичного виховання є осво-
єння основних принципів і технік 
спортивних досягнень, благопо-
луччя і фізичний розвиток [17].

У Великобританії, Швеції, 
Фінляндії існує свобода вибору 
як методів, так і змісту спортив-
них занять. До складання на-
вчальної програми залучаються 
учні старших і випускних класів. 
Зміст занять у цих випадках охо-
плює практично всі відомі види 
спортивної діяльності та фізичні 
вправи.

Упродовж останніх десятиліть 
в багатьох європейських країнах 
проведено освітні реформи. Зо-
крема вони стосувалися кількості 
шкільних годин фізичного ви-
ховання. Зазначимо, що названа 
кількість збільшилася в школах 
лише 16% країн, залишилася не-
змінною у школах 68% країн, а 
у школах 16% країн – кількість 
годин шкільного фізичного вихо-
вання зменшилася.

Документальний аналіз вста-
новив значні відмінності між 
школами різних країн щодо кіль-
кості годин, відведених на фізич-
не виховання. У двох третинах 
європейських країн профільні мі-
ністерства визначають мінімаль-
ну кількість годин на всі роки 
освіти. У деяких країнах школи 
самі вирішують, скільки часу від-
водити на фізичне виховання [8].

Як правило, час вивчення фі-
зичного виховання в школах від-
повідає 50-80 годинам на рік. 
Однак порівняно з іншими пред-
метами цей час відносно неве-
ликий. В цілому він становить 
менше 10% від загального часу 
навчання.

Відносна частка часу, що ви-
діляється цій навчальній дисци-
пліні, стосовно загального часу 
навчання, вище у початкових кла-
сах, ніж в середніх. У початковій 
школі половини країн ЄС фізичне 
виховання займає майже 10% на-
вчального часу. В Угорщині, Сло-
венії та Хорватії ця частка сягає 
15%, а в Ірландії – лише 4%.

У середній школі відсоток мі-
німального часу, рекомендовано-
го для вивчення фізичного вихо-
вання складає, як правило, 6-8% 
від загального часу у більшості 
країн. У Франції, наприклад, ви-
діляється 14% від загального часу 
навчання, в той час, як в Іспанії, 
на Мальті – всього 3-4 %. 

Різниця між часом вивчення 
дисципліни «Фізичне вихован-
ня» в початковій і середній школі 
у деяких країнах особливо вели-
ка. Наприклад, в Естонії, Іспанії, 
Хорватії, на Мальті приблизно 
в два рази більше часу виділя-
ється фізичному вихованню на 
початковому рівні, ніж на серед-
ньому. Навпаки, більший акцент 
на вивчення предмета ставиться 
на середньому рівні навчання у 
Бельгії (Французьке співтовари-
ство), Франції, на Кіпрі. У деяких 
країнах час вивчення фізичного 
виховання у початковій і серед-
ній школі приблизно однаковий: в 
Австрії – 11% від загального часу 
навчання, в Фінляндії – 8%, в Ір-
ландії – менше 5% [23] (рис. 1).

Необхідно сказати про те, що 
в багатьох європейських школах, 
у молодших класах не вистачає 
дипломованих вчителів фізично-
го виховання, тому цей предмет 
часто ведуть вчителі молодших 
класів. Все залежить від ступеня 

автономії школи і наявності штат-
ної одиниці у складі вчительських 
кадрів. У середніх класах уроки 
фізичної виховання проводять 
безпосередньо вчителі фізичного 
виховання.

Проте, в деяких країнах лише 
вчителі фізичного виховання, які 
отримали спеціальну фізкультур-
но-педагогічну освіту, можуть 
працювати з дошкільнятами або 
молодшим школярами Це від-
носиться до Бельгії (французькі 
і фламандські області), Болгарії, 
Греції, Іспанії, Латвії, Польщі 
(з дітьми 4-6 років), Португалії 
і Румунії (з дітьми 5-6 років). В 
інших країнах фізичне вихован-
ня в молодшій школі здійснюють 
класні керівники. Так організо-
ване фізичне виховання в Німеч-
чині, Ірландії, Франції, Італії та 
Словенії. Однак у тих країнах, 
де фізичне виховання здійсню-
ється класними керівниками у 
початковій школі, передбачаєть-
ся методична допомога спортив-
ного тренера або спортивного 
консультанта, як, наприклад, у 
Німеччині, Франції, Ірландії, або 
кваліфікованого вчителя фізич-
ного виховання, як в Словенії. На 
Мальті фізична культура виклада-
ється двома вчителями одночас-
но, класним учителем і вчителем 
фізичного виховання. Вчитель 

Рис. 1. Мінімальна кількість часу, відведеного на фізичне 
виховання як обов’язкового навчального предмета
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фізичного виховання проводить 
одне обов’язкове спеціалізоване 
заняття на тиждень, а решта уро-
ків фізичної культури проводить 
класний керівник. Поза школою 
діти молодшого шкільного віку 
займаються фізичною культурою 
під безпосереднім керівництвом 
тренерів, у спортивних секціях 
[21, 23].

На відміну від молодшої шко-
ли, у середній школі уроки фізич-
ної культури зазвичай проводять 
дипломовані вчителі фізичного 
виховання. Тільки в Данії школи 
з відносно високим рівнем ав-
тономії можуть собі дозволити 
самостійно визначати, хто буде 
здійснювати фізичне виховання 
в середній школі – класний керів-
ник або ж кваліфікований вчитель 
фізичного виховання. В інших 
країнах Євросоюзу схожа ситу-
ація. З дітьми 5-6 річного віку у 
Болгарії та Угорщині класні ке-
рівники ще можуть займатися 
фізичною культурою, за умови, 
якщо вони отримали для цього 
спеціальну кваліфікацію (вчи-
телі-універсали). Там, де є брак 
викладачів фізичного виховання, 
як, наприклад, у Чехії, вчителі-
предметники, які не мають фіз-
культурної освіти, можуть вести 
заняття з дітьми середньої школи 
тимчасово або у вигляді винятку.

У деяких країнах вчителі, які 
працюють з молодшими школя-
рами, повинні мати ступінь ба-
калавра фізичного виховання, а в 
середній і старшій – магістра [8, 
20, 23].

Висновки. Усе більша кіль-
кість європейських країн на всіх 
щаблях освіти вимагають від шко-
лярів обов’язкового відвідування 
уроків фізичної культури. Уряди 
різних країн вживають заходи з 
пропаганди фізичної культури, 
впроваджуючи національні про-
грами для популяризації фізично-
го виховання та створення умов 
для занять спортом для молоді.

Цілі і завдання фізичного ви-
ховання в більшості країн ЄС 
передбачають фізичний, осо-

бистісний і соціальний розвиток 
учнів, а також зміцнення здоров’я 
і формування здорового способу 
життя.

Оздоровча спрямованість фі-
зичного виховання визначена у 
Фінляндії, Румунії, Франції, Ні-
дерландах, Польщі, Італії (молод-
ша і середня школа). Спортивна 
– у Великобританії, Німеччині, 
Греції, Італії (старша школа).

Неоднозначна ситуація спо-
стерігається з реформами, які 
визначають мінімальну кількість 
годин на предмет «Фізичне ви-
ховання» в школі. Причому в 
більшості країн майже в два рази 
більше часу виділяється фізично-
му вихованню у початковій школі, 
ніж у середній. Найбільший від-
соток часу на фізичне виховання 
відносно загального часу навчан-
ня визначено у Словенії, Угор-
щині, Франції, Хорватії, Польщі, 
Німеччині, Литві.

Негативним моментом є не-
достатня кількість дипломованих 
вчителів фізичної культури у по-
чатковій школі в деяких країнах. 
У середніх класах шкіл більшості 
країн Євросоюзу викладати фі-
зичне виховання можуть лише 
кваліфіковані фахівці.

Перспективи подальших до-
сліджень полягають у аналізі ор-
ганізаційних аспектів шкільного 
фізичного виховання країн Євро-
пейського Союзу для перейняття 
Україною позитивного досвіду 
цих держав.
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