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Аннотация
В статье рассматриваются во-

просы организации физического 
воспитания школьников в от-
дельных странах Европы, Азии и 
Америки. Анализ литературных 
источников показал, что в боль-
шинстве рассматриваемых стран 
предмет «Физическая культура» 
является обязательным для из-
учения учениками начальной и 
средней школы. Урок физической 
культуры в большинстве стран 
проводится не менее трех раз в 
неделю, а в Китае, Великобрита-
нии и США – ежедневно. Кроме 
того, двигательную активность 
школьников дополняют занятия в 
спортивных секциях, которые яв-
ляются особенно популярными в 
США, Великобритании, Японии, 
Китае, Польше, Франции, Ита-
лии, Германии, Бельгии, Австрии. 
Позитивной тенденцией является 
расширение спектра спортивных 
дисциплин в учебных планах по 
физическому воспитанию и воз-
можность варьировать содержа-
ние программ в зависимости от 
возраста и пола занимающихся, 
климатических условий и матери-
альной базы школы, националь-
ных ценностей и традиций.
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Annotation
The article deals with the orga-

nization of physical education of 
schoolchildren in selected countries of 
Europe, Asia and America. The analy-
sis of literary sources showed that in 
most of the countries under consider-
ation the subject “Physical culture” is 
compulsory for students of primary 
and secondary schools. Physical cul-
ture lessons are held in most countries 
at least three times a week, and in 
China, the United Kingdom and the 
United States - every day. In addition, 
the motor activity of schoolchildren 
is supplemented by classes in sports 
sections, which are especially popular 
in the USA, Great Britain, Japan, Chi-
na, Poland, France, Italy, Germany, 
Belgium, Austria. A positive trend is 
the expansion of the range of sports 
disciplines in the curricula for physi-
cal education and the ability to vary 
the content of programs depending on 
the age and sex of pupils, the climatic 
conditions and material base of the 
school, national values and traditions.

Key words: physical education, 
schoolchildren, foreign countries, 
physical culture.

Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і пу-
блікацій. У сучасній освітній 
ситуації в Україні відзначається 
погіршення здоров’я школярів, 
нерозвиненість у них потреб у 
заняттях фізичною культурою і 
спортом. На це, через низький 
соціально-економічний рівень, 
впливає й зниження мотивації до 
фізкультурно-спортивної актив-
ності у населення. Окрім цього, 
на жаль, в загальноосвітніх шко-
лах спостерігається відставання 
від зарубіжної практики фізично-
го виховання, недостатність мате-
ріального і кадрового забезпечен-
ня. Тому проблема підвищення 
ефективності фізичного вихован-
ня школярів у системі освіти як 
ніколи актуальна на сучасному 
етапі [1, 13].

Проблеми фізичного вихо-
вання дітей знаходяться в полі 
зору керівників і громадян різних 
країн. Немає держави, яка зали-
шилася б байдужою до якісного 
вирішення цієї важливої про-
блеми, адже фізичне виховання 
є невід’ємною частиною освіти 
дітей, у дошкільних установах і 
школах [14]. Багато зарубіжних 
країн визнають важливість за-
нять фізичною культурою. Ця 
дисципліна знаходиться на цен-
тральних позиціях у навчальних 
планах для всіх без винятків за-
гальноосвітніх шкіл країн Євро-



272

пи, Азії та Америки [16].
Важливим джерелом визна-

чення сучасної стратегії розвит-
ку сфери фізичного виховання в 
Україні є аналіз передового досві-
ду організації навчально-вихов-
ного процесу, дослідження зако-
номірностей і тенденцій розвитку 
цієї важливої складової частини 
освітньої сфери в різних країнах 
світу.

Мета дослідження – проаналі-
зувати сучасну наукову літерату-
ру щодо особливостей організації 
фізкультурно-оздоровчої роботи у 
школах зарубіжних країн.

Методи дослідження: аналіз 
та узагальнення даних науково-
методичної літератури, докумен-
тальних матеріалів та Інтернет-
джерел.

Результати дослідження та 
їх обговорення. У більшості за-
рубіжних країн фізичне вихован-
ня трактується як обов’язковий 
предмет навчання. У школах де-
яких країн (Німеччина, Порту-
галія, Великобританія) застосо-
вують міжпредметний підхід до 
занять з фізичного виховання. Це 
означає, що зміст деяких предме-
тів із природничих чи суспільних 
наук можуть вивчати в рамках 
уроків фізичного виховання і на-
впаки. Наприклад:

– у школах Чехії, Німеччини 
на заняттях фізичним вихованням 
учні знайомляться з правилами 
дорожнього руху;

– у школах Скандинавських 
країн на уроках дітей вчать ко-
ристуватися мапою і знайомлять 
із основами орієнтування на міс-
цевості;

– у школах Чехії, Греції і Поль-
щі акцентується увага на здобутті 
знань з олімпійської освіти, зо-
крема розповідають про цінності 
й символіку олімпійських ігор;

– у школах Словенії вчителі 
інших предметів переривають 
уроки на так звану «хвилину для 
здоров’я». У процесі такої корот-
кої перерви учні виконують про-
сті вправи й активно відпочива-
ють [6, 16].

Уже багато років у багатьох 
країнах спостерігається стур-
бованість щодо кількості уро-
ків  фізкультури на тиждень. У 
Європейському Союзі мінімум 
два уроки є обов’язковими для 
класів середньої школи. Австрія, 
Іспанія, Португалія мають три і 
навіть чотири уроки на тиждень. 
Європейська Асоціація запропо-
нувала мінімальну кількість – три 
години на тиждень для шкіл всіх 
країн [20].

В останні десятиліття увагу 
фахівців привертає ще одна тен-
денція. У багатьох країнах Захід-
ної Європи спорт почав витісняти 
фізичне виховання. У цих країнах 
практикуються обов’язкові фа-
культативні заняття спортом за 
вибором у шкільних спортивних 
об’єднаннях чи спілках, з ура-
хуванням схильностей учнів у 
післяобідній, вільний від уроків 
час. Школам та їхнім спортивним 
об’єднанням для проведення за-
нять надаються закриті й відкриті 
спортивні споруди, які належать 
державі. Тренування найчастіше 
відбуваються під керівництвом 
викладачів фізичного виховання 
[16].

У таблиці 1 представлено 
види фізичної активності, які 
є обов’язковими для вивчення 
в рамках дисципліни «Фізична 
культура» в школах різних країн.

У початкових школах Австрії 
діє принцип класного вчителя: 
предмет «Фізичні вправи і спорт» 
викладається для всього класу 
(хлопчики і дівчатка – спільно) 
вчителем початкової школи в об-
сязі 3 години на тиждень упро-
довж 1-2 класів, 2 години на тиж-
день – упродовж 3-4 класів. Такий 
підхід дає можливість гнучкого 
планування уроків з метою ство-
рення умов для щоденної фізич-
ної активності учнів. У середній 
школі на заняття фізичною куль-
турою відводиться від 2 до 4 го-
дин на тиждень. Для підвищення 
рівня мотивації школярів у віль-
ний час практикуються такі фор-
ми спортивної роботи, як: курси 

по лижах, тижні спорту, тижні 
плавання, дні туризму. Щоб під-
готувати учнів до занять спортом 
у вільний час, у школі можуть 
створюватися групи за інтереса-
ми, в яких діти засвоюють фізич-
ні вправи, орієнтовані на види 
спорту, що користуються в країні 
великою популярністю: футбол, 
плавання, легка атлетика, лижі, 
волейбол, теніс і т. ін. В Австрії 
є школи зі спортивним ухилом, в 
яких діти разом з отриманням за-
гальної освіти займаються спор-
том, прагнучи досягти успіхів у 
цій галузі. Шкільні змагання до-
повнюють навчальний план з фі-
зичного виховання, дозволяючи 
учням практично реалізовувати 
набуті спортивні навички.

На обов’язкові заняття за 
програмами фізичного вихован-
ня у Бельгії відводиться 3 год. 
для учнів у віці 6-14 років і 2 
год. – для 15-18-літніх, а також 2 
год. на тиждень – на позаурочні 
обов’язкові заняття.

Розвиток шкільного спорту ви-
значається Міністерством освіти і 
знаходиться в безпосередньому 
віданні національних громад. Фе-
дерація шкільного спорту Бельгії 
організовує міжшкільні змагання 
різного рівня. Найбільш велики-
ми з них є щорічні Ігри школи [6, 
20].

У Великобританії діє Програ-
ма фізичної активності учнів по-
чаткових класів (вік дітей: від 5 
до 11 років), яка передбачає що-
денні заняття. У середніх школах 
діє програма під назвою «Фізичне 
виховання як підготовка до жит-
тя». Спортивні тренування про-
водяться в позакласний час, як 
правило, –  під керівництвом ви-
кладача фізичної культури. Про-
водяться також міжшкільні зма-
гання.

У початковій школі учням 
пропонуються 5 обов’язкових ви-
дів фізичної активності: легка ат-
летика, ігри, гімнастика або тан-
ці (на вибір), плавання, активне 
дозвілля на природі. Практично 
в усіх школах є басейни, май-
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данчики для тенісу, баскетболу 
та футболу, галявини для голь-
фу. При цьому в деяких школах 
обов’язковими є заняття балетом.

У школах Великобританії 
учням надається змога обирати 
вид спорту, яким вони хотіли б за-
йматися: футбол, регбі, спортив-
на гімнастика, волейбол, теніс, 
сквош, легка атлетика, крикет, 
плавання, веслування, вітрильний 
спорт, бадмінтон, гольф, хокей на 
траві, баскетбол, настільний те-
ніс, стрільба з лука, верхова їзда, 
ковзанярський спорт, стрибки у 
воду. Все підпорядковується одній 

меті – створити в учнів навички 
активного проведення дозвілля і 
занять спортом, які б зберігалися 
впродовж усього життя.

Учням, які бажають частіше 
займатися спортом, така можли-
вість надається у школі, а також –  
у спортивних клубах. Практично 
в усіх навчальних закладах після 
закінчення занять відбуваються 
тренування шкільних команд за 
різними видами спорту, найчасті-
ше – під керівництвом викладачів 
фізичного виховання [15].

У 1-х класах шкіл Німеччи-
ни заняття з фізичної культури 

проводяться щодня, для решти 
школярів навчальними планами 
передбачено 3 уроки фізично-
го виховання на тиждень, по 45 
хв. Бажаючі можуть додатково 
займатися 2 год. на тиждень на 
факультативі у шкільних спор-
тивних секціях і шкільних добро-
вільних спортивних товариствах, 
які працюють в тісному контакті 
зі спортивними клубами. Займа-
тися тут прагнуть багато учнів. 
Членство в клубах платне, але ко-
штує недорого.

Шкільні змагання проводяться 
в рамках двох програм: «Феде-
ральні ігри молоді» та «Молодь 
тренується для Олімпіади».

До змісту фізичного вихован-
ня в початковій школі включено 
легку атлетику, спортивні ігри 
(волейбол, футбол, теніс, настіль-
ний теніс, гандбол, нетбол), осно-
ви гімнастики і танцю. 

У Німеччині 70,2% 7-10-річ-
них дітей беруть участь у спор-
тивних клубах (загалом 80 000 
спортивних клубів у країні). Крім 
популярності фізичної культури і 
спорту, це число також відобра-
жає важливість діяльності спор-
тивних клубів у соціальній інте-
грації та розвитку особистості 
[20].

На уроки фізичної культури в 
школах Греції для учнів I-IV кла-
сів планується чотири уроки, а в 
V-VI класах – два уроки фізич-
ного виховання на тиждень. Крім 
того, «Фізичне виховання» – один 
із двох предметів за вибором, і 
тому дозволено до вищезгаданої 
кількості уроків додавати ще від 
одного до п’яти занять щотижня. 
До програми занять входять спор-
тивні ігри (баскетбол, волейбол, 
гандбол, футбол), основи гімнас-
тики, легка атлетика, грецькі на-
родні танці.

У школах Італії, поряд з акаде-
мічними заняттями, велика увага 
приділяється спорту. Майже у 
кожній школі є асоціація – шкіль-
на спортивна група. Заняття про-
водяться після уроків, 2-3 рази на 
тиждень під керівництвом викла-

Таблиця 1
Обов`язкові види фізичної активності, що входять у 
навчальний план з предмету «Фізична культура» у 

початковій і середній школі зарубіжних країн
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Данія
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Канада 
КНР
Нідерланди
Німеччина
Польща
Республіка  
Корея
Спол. Ко-
ролівство
США
Фінляндія
Франція
Чехія
Японія

Примітки:        -    початкова школа;          - середня школа.
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дача фізичної культури (загальна 
тривалість – 6 год. на тиждень).

Шкільні змагання організову-
ються Міністерством громадської 
освіти за сприяння НОК Італії. 
Головні серед них – Ігри молоді.

Урок фізичної культури є 
обов’язковим, основною метою 
якого, згідно з програмою Мініс-
терства освіти Італії, є досягнення 
оптимального фізичного розвит-
ку, вдосконалення техніки ви-
конання раніше вивчених вправ. 
Зміст дисципліни передбачає 
вивчення структури і правил ін-
дивідуальних і командних видів 
спорту, застосування основних 
принципів теорії та методики 
тренувань, ознайомлення з осно-
вами харчування при фізичній 
активності, проблемами допінгу 
у спорті.

Учні італійських шкіл мають 
можливість обирати, чим займа-
тись: плаванням, гімнастикою, 
заняттями на велотреці, гірсько-
лижним спортом, спортивним 
орієнтуванням, волейболом, 
футболом, баскетболом та ін. Як 
правило, такі заняття проводить 
учитель. Інколи такі факультатив-
ні заняття проводять спортивні 
асоціації (у такому випадку вони 
є платними і здійснюються з ме-
тою пошуку талановитих спортс-
менів). 

Програми фізичного вихован-
ня в школах Фінляндії передбача-
ють обов’язкові заняття: у 1-2-х 
класах – по 1,5 год. на тиждень, у 
3-4-х класах – 3 год., у 5-6-х кла-
сах – 2,5 год., в 7-9-х класах – 2 
год. На думку фінських учених, 
оптимальний обсяг занять для 
школярів усіх вікових груп стано-
вить 3-4 год. на тиждень.

Згідно з рекомендаціями наці-
онального курикулуму Фінляндії, 
уроки з фізичного виховання про-
водяться спільно для хлопчиків і 
дівчаток у 1-2 класах, а, починаю-
чи з 3 року, навчання враховують-
ся гендерні особливості учнів. 
Викладання дисципліни здій-
снюється вчителями фізичного 
виховання. Міністерство освіти 

Фінляндії активно підтримує та 
фінансує через гранти спортивні 
проекти (секції, клуби, факульта-
тиви) [6].

Мета програм фізичного і 
спортивного виховання в школах 
Франції – оволодіння різними ви-
дами діяльності у галузі спорту і 
фізкультури, які сприяють зміц-
ненню здоров’я школярів, гармо-
нійному розвитку особистості. 
Програми передбачають в першу 
чергу розвиток швидкості, сили, 
витривалості, координації рухів, 
рівноваги, гнучкості. Мінімаль-
ний обсяг занять у початковій 
школі – 6 год. на тиждень. У ряді 
шкіл апробується програма, роз-
рахована на 7 год. занять і більше.

Основним організаційним 
осередком структури шкільного 
спорту Франції є спортивна асо-
ціація, яка є в кожній школі. Керує 
нею викладач фізичної культури.

У Данії фізичне виховання, 
разом із музикою та візуальними 
мистецтвами, відноситься до бло-
ку «Практичних / творчих дисци-
плін», що є обов’язковими з 1-го 
по 9-й клас єдиної Folkeskole. 
З фізичного виховання не існує 
формального оцінювання, що, на 
думку вчителів, знижує статус 
предмета у порівнянні з іншими 
дисциплінами курикулуму. Ре-
зультатом відсутності духу зма-
гання та конкуренції в данській 
Folkeskole є непопулярність спор-
тивних конкурсів і змагань між 
учнями або школами взагалі. З 
цієї ж причини в країні не розви-
нута мережа шкільних спортив-
них команд і клубів, хоча учні, за 
їхнім бажанням, мають можли-
вість відвідувати центри дозвілля 
після занять.

У Чехії, згідно з рамковою на-
вчальною програмою для почат-
кової освіти, фізичне виховання 
відноситься до освітньої галузі 
«Людина і здоров’я», яка перед-
бачає формування в молодших 
школярів навичок здорового спо-
собу життя для повсякденного 
використання в обсязі 2 годин на 
тиждень протягом перших п’яти 

класів.
У розкладі початкових шкіл 

Болгарії на фізкультурну освіту 
виділяється 2 години в 1-2 класах 
і 2,5 години в 3-4 класах. Зміст 
дисципліни «Фізична діяльність 
і спорт» включає у 1-ому класі, 
наприклад, такі модулі, як «Лег-
ка атлетика», «Гімнастика», «Ту-
ризм», «Танці» та «Спортивні 
ігри». Конкретизуючи навчальну 
діяльність учнів за кожним моду-
лем, програма зазначає міжпред-
метні зв’язки (з музикою, рідною 
мовою, математикою, технологі-
ями, мистецтвом, природознав-
ством, краєзнавством), тим самим 
підкреслюючи крос-предметний 
характер початкової освіти.

У Польщі в розкладі уроків 
планується 3 години фізичного 
виховання, а інші – 2 години, які 
є також обов’язковими, прово-
дяться з учнями у позаурочний 
час (друга половина навчального 
дня). Зміст занять залежить від 
можливостей спортивної бази 
школи, географічних і кліматич-
них умов регіону, інтересів учнів, 
професійної підготовленості вчи-
теля фізичного виховання. Кожен 
учень сам обирає заняття, які він 
буде відвідувати у другій поло-
вині навчального дня. Ці заняття 
можуть бути у вигляді: рекреацій-
них; рухливих і спортивних ігор; 
коригуючої гімнастики та ліку-
вальної фізичної культури; пла-
вання, аеробіки, художньої або 
спортивної гімнастики, туризму 
та ін.

У Нідерландах немає кон-
кретних настанов щодо кількості 
уроків фізичного виховання, але 
є в середньому 90 хвилин на тиж-
день, фактичний розподіл годин 
визначають заступники директо-
рів шкіл [1, 13, 16, 20].

Фізичне виховання в Китай-
ській Народній Республіці при-
ймає форми звичайної урочної 
форми навчання, позашкільної ді-
яльності та спортивних змагань, 
походів, подорожей тощо. Курс 
фізичної культури є основною 
формою виховання у навчальних 
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установах різних типів і на всіх 
щаблях освіти [2].

Кількість занять фізкультурою 
у школі визначається державою, 
проте кожна школа має відносну 
самостійність і право збільшува-
ти кількість фізичного наванта-
ження власних вихованців. Отже, 
мінімальна кількість уроків фіз-
культури у початковій школі – 3-4 
уроки на тиждень. Проте у бага-
тьох школах урок фізичної куль-
тури є щоденним. І це не рахуючи 
ранкових пробіжок та, зазвичай, 
вечірніх –  також. До шкіл, у яких 
кількість занять з фізичної стано-
вить менше 2 на тиждень, засто-
совуються штрафні та адміністра-
тивні санкції [4, 8].

У шкільний курс фізкультури 
включено базові знання санітар-
них норм, прищеплення учням 
інформованості та зацікавленості 
власним здоров’ям, спортом, роз-
виток їх особистості, ознайом-
лення з видами спорту, –  такими, 
як легка атлетика, ігри з м’ячем, 
гімнастика, танці, традиційні 
види спорту тощо з ціллю заклас-
ти навички здорового способу 
життя, постійного фізичного та 
психічного самовдосконалення, 
фізичної підготовленості [5]. 

Уроки фізкультури, як пра-
вило, розділені на теоретич-
ні та практичні заняття. Крім 
обов’язкових уроків фізичної 
культури в навчальних закладах 
КНР діти активно займаються 
спортом у вільний від навчання 
час в спортивних секціях, гурт-
ках, дитячо-юнацьких спортив-
них школах [3]. 

У Республіці Корея мета 
шкільного фізичного виховання 
полягає у формуванні в учнів по-
треб у руховій активності (спор-
тивної діяльності, танцях, іграх) 
і набуття відповідних навичок в 
інтересах зміцнення фізичного 
і психічного здоров’я; набуття 
знань з філософії, історії, фізіоло-
гії, соціології, психології фізичної 
активності, спорту, танцю, гри, 
що дозволяє творчо оцінювати 
роль фізичної культури в житті 

людини і будувати свій фізичний 
потенціал на науковій основі; 
формування духовно-морального 
потенціалу і емоційно позитив-
них міжособистісних відносин.

На уроки фізичної культури 
у Південній Кореї відводиться у 
початковій школі – 408 годин на 
рік, у середній – 272 години. До 
змісту занять входять загальна 
фізична підготовка, гімнастика, 
спортивні та рухливі ігри, силові 
та оздоровчі вправи, легка атлети-
ка [9, 11].

У початковій школі Японії (1-
6-ті класи, вік учнів 6-12 років) 
передбачено не менше 3 годин за-
нять фізичною культурою і спор-
том на тиждень. Програма почат-
кової школи включає: загальну 
фізичну підготовку, гімнастику, 
легку атлетику, плавання, ігри з 
м’ячем, танці, формування на-
вичок здорового способу життя. 
Поряд з обов’язковими заняття-
ми, 40% японських початкових 
шкіл мають додаткову програму 
позаурочних занять в спортклу-
бах (більше 5 годин на тиждень). 
Проводяться також Дні спортив-
них ігор, Дні любителів плавання, 
фізкультурно-оздоровчі екскурсії 
і шкільні спортивні змагання.

Обов’язкові заняття в серед-
ній школі складають не менше 3 
годин на тиждень. За програмою 
додаткових занять спортом кожен 
учень зобов’язаний відвідувати 
заняття в спортивному клубі не 
менше одного разу на тиждень. 
Близько 60% учнів середньої 
школи займаються в спортивних 
клубах не менше 8 годин на тиж-
день.

У старших класах обов’язкові 
заняття фізичною підготовкою 
складають 4 години на тиждень 
– для юнаків і 2 години –  для ді-
вчат (10-ті класи), по 3 години для 
юнаків і дівчат 11-х класів. Біль-
ше 40% школярів займаються не 
менше 9 годин на тиждень.

До програм занять входять: 
легка атлетика, плавання, гімнас-
тика, атлетизм, танці, спортивні 
ігри, оздоровчі вправи [7, 17].

У Канаді кількість годин на 
уроки фізичного виховання та їх 
розподіл визначають керівники 
шкіл. Наприклад, у провінції Ост-
рову Принца Едуарда на фізичне 
виховання виділяється лише 75 
хвилин на тиждень, у провінції 
Нью-Брансвік – 150 хвилин, у 
Новій Шотландії – 30 хвилин на 
день, а у Британській Колумбії 
– 90-100 годин на рік. У деяких 
провінціях учні займаються фі-
зичними вправами двічі на тиж-
день. Неприбуткова організація 
РHECanada, яка займається фіз-
культурною і медичною освітою 
Канади, пропонує щонаймен-
ше 30 хвилин щодня для занять 
фізичними вправами у школі з 
кваліфікованими викладачами 
фізичного виховання. Щоб допо-
могти підтримати цю мету, вони 
пропонують кілька нагородних 
програм (наприклад, програма 
Quality Daily Physical Education 
Award) [18].

Три канадських провінції Ма-
нітоба, Онтаріо та Квебек пропо-
нують займатися за комплексною 
освітньою програмою здоров’я 
та фізичної активності, а інші сім 
областей пропонують фізкуль-
турну освіту окремо від охорони 
здоров’я.

У зміст уроків фізичної куль-
тури школярів входять спортивні 
ігри (баскетбол, футбол, волей-
бол), гімнастика, фітнес [19].

У Сполучених Штатах Аме-
рики фізичне виховання є 
обов’язковим предметом, по-
чинаючи з молодшої школи. Фі-
зичному вихованню відводиться 
приблизно 1/6 частина часу, пе-
редбаченого на усі навчальні дис-
ципліни. Кожен шкільний округ, 
школа, вчитель фізичного вихо-
вання повинні складати власну 
програму, враховуючи положення 
та рекомендації урядових про-
грам, адаптовуючи існуючі науко-
ві теоретичні концепції до умов 
конкретної общини, школи або 
класу. На практиці складанням 
шкільних програм займаються 
відділи освіти адміністрацій шта-
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тів, а в більшості штатів (понад 
60%) програми складаються на 
рівні самих шкіл на основі реко-
мендацій провідних організацій в 
цій сфері.

Кількість навчального часу, 
що відводиться для занять фі-
зичним вихованням, є приблизно 
такою: початкова школа – 2 рази 
по 15-20 хвилин щоденно, серед-
ня школа – 3 години на тиждень, 
старша школа – 1 година шоденно 
[10]. 

У США, поряд з академічними 
заняттями, у навчальних планах і 
програмамах велика увага при-
діляється шкільному спорту. Цю 
роботу проводять шкільні спор-
тивні клуби або ініціативні групи 
під керівництвом батьківського 
комітету. В США є близько 25 
тис. таких клубів [12].

Майже в кожній школі існує 
близько 20 спортивних секцій: з 
американського футболу, соккеру, 
баскетболу, волейболу, бейсболу, 
легкої атлетики, гольфу, тенісу і 
т. ін. В Америці в обов’язковому 
порядку створюють шкільні спор-
тивні команди обох статей з усіх 
видів спорту за винятком амери-
канського футболу.

Висновки. Аналіз зарубіжно-
го досвіду організації фізично-
го виховання в загальноосвітніх 
школах показав, що:

– в багатьох країнах надається 
величезне значення фізичному та 
спортивному вихованню в шко-
лах протягом усього періоду на-
вчання. У більшості зарубіжних 
країн уроки фізичної культури 
проводяться не рідше трьох разів 
на тиждень, причому найбільша 
кількість годин припадає на мо-
лодший шкільний вік, – найбільш 
сприятливий для формування 
навичок і розвитку фізичних зді-
бностей; 

– у шкільних програмах різ-
них країн спостерігається по-
стійне збільшення кількості спор-
тивних дисциплін. Виявляється 
тенденція до гнучкості шкільних 
програм з фізичного виховання, 
що дозволяє учителеві вносити 

зміни у зміст навчання залежно 
від віку і статі тих, хто займаєть-
ся, кліматичних умов і матеріаль-
ного становища, національних 
цінностей і традицій. У програму 
обов’язкових і факультативних 
занять все частіше бувають вклю-
чені національні види спорту і фі-
зичних вправ;

– у різних країнах позакласні і 
позашкільні форми фізкультурно-
спортивної роботи органічно до-
повнюють уроки фізичної культу-
ри, будучи складовою частиною 
національних програм фізичного 
виховання школярів. 

Перспективи подальших 
досліджень полягають у аналізі 
передумов становлення сучасних 
систем фізичного виховання ді-
тей шкільного віку в зарубіжних 
країнах.
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