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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. Протягом другої половини 
ХХ – початку ХХІ століття у ба-
гатьох зарубіжних країнах поча-
лося здійснення реформ у серед-
ній і вищій освіті, в тому числі 
модернізація системи фізичного 
виховання школярів. Із багатьох 
причин, що викликали необхід-
ність проведення реформ, можна 
виділити схожі у більшості країн: 
невідповідність змісту шкільної 
освіти сучасним вимогам су-
спільства; відсутність зв’язку між 
змістом освіти і потребами моло-
ді; зміна суспільних цінностей; 
педагогічний консерватизм; від-
сутність індивідуального підхо-
ду до школярів з боку педагогів 
у навчально-виховному процесі; 
зниження фінансування та недо-
статність матеріально-технічно-
го забезпечення для здійснення 
процесу фізичного виховання; 
стрімке падіння інтересу молоді 
до фізичної активності у зв’язку 
із технологічним прогресом, 
і, як наслідок, зниження рівня 
здоров’я, фізичної підготовленос-
ті, поява надмірної ваги тощо.

Після Другої світової війни у 
країнах Західної Європи вияви-
лася дія факторів, що обумовили 
зростання ролі фізичної культури 
в житті суспільства. У початковій 
і середній школах фізична куль-
тура стала обов’язковим пред-
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метом, на який відводилося від 2 
до 4 годин на тиждень, а в деяких 
країнах – і більше. Крім того, в 
режимі навчального дня, особли-
во в приватних школах, передба-
чалися щоденні заняття плаван-
ням, іграми та іншими фізичними 
вправами [10].

У 60-70-х рр. в фізкультур-
ному русі були проведені пере-
творення, які сприяли демокра-
тизації управління, підвищенню 
значимості фізичної культури. 
Право громадян на фізичне ви-
ховання було закріплено в кон-
ституціях і законодавчих актах. 
Зміцнювалась і розширювалась 
матеріальна база фізкультурного 
руху, почалося будівництво вели-
ких спортивних споруд.

Соціологи відзначають орі-
єнтацію в політиці і суспільстві 
держав Західної Європи на по-
стмодернізм, сильне прагнення 
до самореалізації, індивідуаліза-
ції, що розуміється як відчуття 
повної особистої автономії, тен-
денції до відкриття заново важ-
ливості фізичного стану людини, 
що викликало процес так званої 
спортифікації суспільства [2, 5]. 

У той же час фізичне вихован-
ня у всьому світі переживає кри-
зу. Головна причина кризи в тому, 
що запропоновані учням на за-
няттях в школах і в позашкільний 
час форми фізичної активності 
менш привабливі, ніж позашкіль-
ні заняття або спортивні заходи, 
які учні дивляться по телевізору.

У подібній ситуації важким 
завданням для теоретиків і прак-
тиків західноєвропейського фі-
зичного виховання був пошук 
шляхів: яким чином слід вчинити, 
щоб фізичне виховання отримало 
повне визнання серед учнів, а чи-
новники, керівні шкільною осві-
тою визнали фізичне виховання 
як важливий складовий елемент 
шкільної підготовки [11].

Всесвітній саміт з фізичного 
виховання в Берліні в листопаді 
1999 року підтвердив знижен-
ня і маргіналізацію фізичного 
виховання в школах у багатьох 

країнах світу з недоліками в роз-
поділі часу навчальної програми, 
стані предмета, матеріальних, 
людських і фінансових ресурсах, 
гендерні проблеми та якість вико-
нання програм [8].

Програма дій на вищому рівні 
висунула ряд інституційних ініці-
атив щодо поліпшення доступу та 
забезпечення якісного фізичного 
виховання. З метою підтримки 
держав – членів Євросоюз сприяє 
фізичній активності через свою 
політику і фінансові інструмен-
ти, зокрема, в області спорту і 
здоров’я, і надає науково-обґрун-
товані рекомендації для дирек-
тивних органів. 

Розгляд сутності проведених 
і триваючих реформ у різних 
країнах Європи, а також їх пози-
тивний досвід допоможе у визна-
ченні шляхів оптимізації фізич-
ного виховання учнівської молоді 
українських шкіл.

Мета дослідження – проана-
лізувати зміст реформ у сфері фі-
зичного виховання школярів єв-
ропейських країн для визначення 
шляхів розвитку галузі фізичного 
виховання закладів загальної се-
редньої освіти України на основі 
накопиченого досвіду.

Методи дослідження: аналіз 
науково-методичної літератури 
та документальних матеріалів, іс-
торико-логічний метод, метод по-
рівняння.

Результати дослідження та 
їх обговорення. На сьогодніш-
ній день формування, зміцнення 
і збереження здоров’я людини 
відноситься до числа найбільш 
актуальних напрямків державної 
політики в усіх країнах світу. 

За результатами проведених 
реформ в деяких країнах Європи 
відбулися позитивні зміни, які 
сприяли поліпшенню ситуації в 
статусі шкільного фізичного ви-
ховання, також є зразки сприят-
ливо реалізованих програм та пе-
редової практики. 

Мілітаризація фізичного вихо-
вання в передвоєнні роки в різно-
му ступені охопила багато країн, 

особливо цей процес торкнувся 
країн – учасниць Другої світової 
війни, а їх було понад 70.

Після Другої світової війни, 
в 50-60-і рр., в розвинених капі-
талістичних країнах намітило-
ся активне втручання держави в 
справу постановки фізичного ви-
ховання населення. Природно, що 
з розгромом фашизму в Німеччи-
ні мілітаристська спрямованість 
фізичного виховання була лікві-
дована.

У 1948 році Союз вільної ні-
мецької молоді і профспілки ви-
ступили ініціаторами створення 
Німецького спортивного коміте-
ту. Уряд Німецької Демократич-
ної Республіки (НДР) в 1949 році 
прийняв закон “Про участь моло-
ді в будівництві НДР і сприянні 
молоді в навчанні, праці, спорті 
і відпочинку”. На основі цього 
закону фізичне виховання стало 
обов’язковою складовою части-
ною системи народної освіти, 
були визначені науково-методич-
ні, організаційні та матеріальні 
передумови для запровадження 
нормативних вимог і подальшо-
го розвитку фізичної культури і 
спорту[9].

У НДР, єдиній із соціалістич-
них країн, вдалося скоординувати 
шкільну і позашкільну спортивну 
роботу з молоддю.

Після закінчення Другої світо-
вої війни спорт став невід’ємною 
частиною навчальної програми, а 
реальна «спортизація» всього на-
вчального плану з фізичного ви-
ховання почалася в епоху «холод-
ної війни». У шкільній системі 
НДР почався процес заохочення 
спорту, формування всіх елемен-
тів фізичної культури з урахуван-
ням спортивного духу. Предмет 
«Фізичне виховання» у 1965 році 
був перейменований у «Спорт». 

В той же час у Західній Ні-
меччині (Федеративна Республіка 
Німеччина, ФРН) спостерігався 
розрив між шкільним спортив-
ним клубом і системою шкільно-
го фізичного виховання. Німець-
ка спортивна федерація та деякі 
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міністерства освіти земель про-
вели кампанію з ліквідації цього 
розриву з метою відбору обдаро-
ваних школярів для занять спор-
том у створених спеціалізованих 
спортивних школах. Подальшим 
свідоцтвом нового напрямку ста-
ло введення в 1968 році нового 
спортивного конкурсу «Молодь 
тренується для Олімпіади» як 
альтернативу «Спартакіаді» Схо-
ду. Дух спорту замінив усі попе-
редні цілі і завдання фізичного 
виховання в обох Німеччинах. 
Одночасно вчитель фізичного ви-
ховання став вчителем спорту, а 
академічний предмет «Теорія фі-
зичного виховання» ˗ «Спортив-
ною педагогікою» [9, 13].

Спортивна модель фізичного 
виховання вплинула на подальші 
події в інших європейських кра-
їнах. 1970-ті роки дійсно стали 
десятиріччям спорту в багатьох 
інших країнах, коли конкурент-
ний дух змагань сприяв навчан-
ню фізичної культури в школі, 
крім того, у програми фізичного 
виховання включалися нові види 
спорту – теніс, бадмінтон, сквош, 
бойові мистецтва. 

Однак у кінці 1960-х років та-
кож були відмічені новаторські 
розробки в області фізичного 
виховання в інших напрямках, 
окрім спорту. Концепція «особис-
тісно-інтерактивного навчання 
рухам» була розроблена в Нідер-
ландах та отримала свій початок 
із «Австрійської школи природної 
гімнастики». Північні країни, такі 
як Швеція та Фінляндія, у 1970-х 
роках доповнювали свої тради-
ційні підходи не тільки концепці-
єю спорту, але й ініціювали свій 
перший крок до нової інтегрова-
ної моделі «санітарної просвіти», 
в якій фізичне виховання було до-
мінуючим [14].

Деконструкція спортивної 
концепції почалась у Західній 
Німеччині з кінця 1970-х років. 
Система відбору спортивних та-
лантів призвела до розширення 
позакласних занять з видів спор-
ту, а на заняттях з фізичного ви-

ховання вирішувалися завдання, 
пов’язані із навчанням рухових 
дій (біг, стрибки, метання і т.ін.). 
Тим не менш, зміст навчального 
плану з фізичного виховання за-
лишився структурованим за ви-
дами спорту.

Повна деконструкція спор-
тивної моделі відбулася у 1980-х
роках, коли були створені так 
звані «орієнтовані на учня» під-
ходи до навчання. З`явилися дві 
альтернативні концепції фізич-
ного виховання: концепція «ті-
лесної освіти» (Funke, 1987), яка 
передбачала набуття компетенції 
володіння та управління різнома-
нітними рухами тіла, і концепція 
«депедагогізації» (1989), яка була 
орієнтована на вирішення таких 
завдань, як виховання здоров’я і 
суспільне виховання.

У 1990-х роках, в епоху змін, 
відбувалося скорочення бюджету, 
збільшення рівня безробіття се-
ред вчителів фізичної культури та 
скорочення годин на викладання 
предмету «Фізична культура» у 
багатьох європейських країнах. 
Відбувся зсув у концепціях фізич-
ного виховання з концепції до-
сягнення результатів до концепції 
участі у фізичній активності.

Зламний момент відбувся 
при прийнятті нової навчальної 
програми для учнів середньої 
школи Німеччини, коли назва 
предмету змінилася на «Пропа-
ганду здоров’я через спорт» у 
кінці 1990-х років [9].

З 1999 по 2001 роки був впро-
ваджений новий тип навчальних 
програм, у яких мета предмету з 
«профілактичного тренування та 
здорового способу життя» зміни-
лась на «покращення фізичного 
стану та сприйняття здоров’я».

У школах впровадили фізкуль-
турні хвилинки під час загально-
освітніх уроків, ігри на перервах 
між уроками, ігри та спортивні 
заняття після уроків, які в осно-
вному організувалися у шкільних 
дворах, збільшення кількості що-
тижневих уроків фізичного ви-
ховання до чотирьох або навіть 

п`яти [9].
Відповідно до рекомендацій 

Європейської комісії (2008) щодо 
посилення ролі фізичного вихо-
вання та забезпечення учнів що-
найменше однією годиною фізич-
ного виховання на день, в деяких 
німецьких школах була впрова-
джена модель з багатокомпонент-
ною програмою охорони здоров’я 
дітей від 6 до 10 років «Здорові 
діти у здоровому суспільстві». 
Програма включає чотири ком-
поненти способу життя: фізичні 
вправи, харчування, засоби ма-
сової інформації у дозвіллі, соці-
альне та географічне навколишнє 
середовище. Ця модель передба-
чає тісну співпрацю адміністра-
цій шкіл, вчителів, батьків, спор-
тивних клубів та інших фахівців 
для забезпечення високого рівня 
здоров’я дітей. Дослідження Naul 
R., Dreiskämper D., Hoffmann D. 
[12] показали ефективність даної 
моделі для покращення функціо-
нальних показників та розвитку 
фізичних якостей дітей.

У Франції після закінчення 
Другої світової війни держава 
стала впливати на розвиток фі-
зичної культури в країні. У 1947 
році була створена Генеральна 
дирекція у справах молоді та 
спорту, на чолі якої стояв фахі-
вець в області військового спор-
ту полковник Ганстон Ру. У 1958 
році, після приходу до влади 
Шарля де Голля, організовується 
Верховний комісаріат у справах 
молоді та спорту, а першим комі-
саром призначається відомий аль-
пініст Моріс Ерцог. У червні 1963 
року цей орган був перетворений 
у Державний комісаріат у справах 
молоді, спорту і активного від-
починку. У його функції входили 
створення матеріально-технічної 
бази і підготовка фахівців в га-
лузі фізичного виховання і спор-
ту, а також організація фізичного 
виховання школярів, медичний 
контроль, контроль за діяльністю 
навчальних закладів з фізичного 
виховання та спорту, організація 
активного відпочинку, таборів під 
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час канікул та ін. [7].
У Франції було прийнято кіль-

ка законів про фізичну культуру, 
в тому числі останній – в 2004 
році. В наш час спортивна полі-
тика країни визначається держа-
вою. Провідною організацією на 
урядовому рівні є Міністерство 
молоді та спорту. Крім питань 
управління спортом, воно, в спів-
дружності з Міністерством освіти 
і деякими іншими організаціями, 
несе відповідальність за універ-
ситетський спорт і тренувальні 
програми [3].

З другої половини ХХ століт-
тя, як і в Великобританії, шкільні 
реформи у Франції проводяться 
практично кожне десятиліття. 
Починаючи з 50-х рр. ХХ століття 
було проведено чотири реформи 
загальноосвітньої школи (1963, 
1975, 1985, 1989 рр.) В ході ре-
форм була визначена структура 
загальноосвітньої школи, пере-
глянуто зміст освіти, налагодже-
ний управлінський механізм, удо-
сконалювалися навчальні плани 
і програми, система підготовки 
педагогічних кадрів. Втілення в 
життя реформи Жоспена мало 
значний вплив на зміцнення ма-
теріально-технічної, фінансової, 
кадрової бази французької школи, 
посилення її зв’язків із соціумом, 
поліпшення якості шкільної під-
готовки, рівня викладання окре-
мих дисциплін (іноземних мов, 
інформатики, образотворчого 
мистецтва, музики і спорту).

При випуску із ліцею (дру-
гий, перший і випускний класи) 
учні мають право складати комп-
лексний іспит, до якого входить і 
фізичне виховання, та вступати у 
заклади вищої освіти без вступ-
них екзаменів. Така практика ви-
кликала інтерес серед учнів та 
батьків. Щоб підготувати учня до 
іспиту, з 2-го класу використову-
ються науково обґрунтовані про-
грами. Ці програми включають 
в себе збалансовані заняття різ-
ними видами спорту (колективні 
та індивідуальні): гандбол, бас-
кетбол, гімнастика, атлетизм, те-

ніс, плавання, вітрильний спорт. 
Батьки дуже уважно стежать за 
спортивними успіхами дитини, 
оскільки бали, зароблені таким 
чином, можуть компенсувати їх в 
тій сфері, де досить проблематич-
но набрати їх в достатній кількос-
ті [7].

В наш час заняття спортом 
дуже популярні у Франції, тим 
більше, що це підтримується по-
літикою держави, яка піклуєть-
ся про здоров’я нації, і коштами 
соціального страхування. Значна 
увага приділяється позауроч-
ним заняттям спортом. Згідно з 
основною ідеєю реформи освіти 
післяобідній час відведено для 
занять спортом у навчальному за-
кладі чи спортклубі.

У фінських школах фізичне 
виховання було засновано з серед-
ини 19-го століття (з 1843 року) і 
є обов`язковим предметом у ба-
зовій освіті.  В той час шкільне 
фізичне виховання мало на меті 
запобігти зниженню фізичної під-
готовленості населення, особливо 
молоді. Незабаром, після оголо-
шення незалежності від Росії у 
1917 році, у програму фізичного 
виховання було додано військову 
мету. І цей період тривав майже 
три десятиліття – до закінчення 
Другої світової війни. 

Фінляндія, яка є членом Євро-
пейського Союзу, протягом остан-
ніх п`яти десятиліть переживає 
освітні перетворення, перехід від 
бідного аграрного суспільства з 
обмеженою освітою до однієї з 
найосвіченіших країн світу. Піс-
лявоєнні перетворення ще більше 
посилили роль шкільного фізич-
ного виховання для забезпечення 
рівня придатності та здоров’я, а 
також профілактики «сидячого» 
способу життя.

Метою предмету є сприяння 
розвитку фізичних, пізнавальних 
та психосоціальних компетенцій 
у школярів. Програма фізично-
го виховання забезпечує дітей 
щотижневим фізичним наван-
таженням, базою знань і нави-
чок, мотивації до участі в різних 

організованих формах фізичної 
активності як частини здорового 
способу життя. Згідно із затвер-
дженого Закону «Про основну 
освіту» (1998) фізичне виховання 
є єдиною структурованою можли-
вістю для забезпечення всім дітям 
помірної та інтенсивної фізичної 
активності.

Фінська базова освітня про-
грама регулярно і активно пере-
глядалася уповноваженими орга-
нізаціями. У 1970 році перегляд 
програми був спрямований на 
забезпечення рівних можливос-
тей здобуття освіти для всіх ді-
тей. Другий перегляд програми 
у 1985 році підкреслив необхід-
ність підвищення професіоналіз-
му вчителів і автономію місцевих 
муніципалітетів для посилення 
організації освітнього процесу. 
Крім того, у процесі плануван-
ня навчальної програми брали 
участь місцеві вчителі. У 1994 
році у навчальному плані були 
представлені керівні принципи 
розробки навчальних програм, які 
в подальшому були переглянуті у 
1999 році. У 2001 році були моди-
фіковані загальнонаціональні цілі 
базової освіти і розподіл часу на 
різні предмети. У 2004 році пред-
мет «Фізичне виховання» та «Са-
нітарна освіта» стали окремими 
дисциплінами [14].

У результаті децентралізації 
освіти і розширення шкільної ав-
тономії місцеві органи освіти та 
політичні лідери відповідали за 
свої політичні рішення. Це спри-
яло гнучкій підзвітності шкіл, що 
мало позитивний вплив на викла-
дання, а, отже, і на навчання шко-
лярів.

У всіх цих змінах фізичне 
виховання було і залишається 
обов’язковою частиною націо-
нальних шкільних навчальних 
програм. Зміни в основній на-
ціональній навчальній програмі 
відображають зміни і в програмі 
фізичного виховання.

Фінська освітня система ба-
гато в чому схожа на системи 
більшості інших європейських 
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країн та США. Шкільне фізичне 
виховання є доступним для всіх 
фінських учнів початкової та се-
редньої школи, причому біля 99% 
школярів успішно завершують 
етап обов’язкової базової освіти.

З 1970-х років до початку 21-
го століття перегляд навчальних 
планів і програм підійшов до ви-
значення мети фізичного вихо-
вання у вихованні знань, навичок 
та ставлення до фізичної актив-
ності як ефективного засобу під-
тримки активного способу життя, 
працездатності, здоров’я.

У 2009 році була сформована 
група експертів для розвитку фін-
ської базової освіти «Базова осві-
та 2020» і послідовного укріп-
лення цілей і завдань освіти, бе-
ручи до уваги потреби в сфе-
рі розвитку освітнього процесу 
майбутнього. Стосовно фізично-
го виховання у документі було 
відзначено збільшення часу та 
фінансування фізичного вихо-
вання, впровадження тестів для 
оцінки фізичної підготовленості 
школярів «Move!», а також що-
річного шкільного моніторингу 
здоров’я. Фізичне виховання у 
Фінляндії є багатообіцяючим, має 
тверду основу, користується знач-
ною підтримкою у суспільстві, 
оскільки з 1970-х років однією з 
найважливіших цілей шкільної 
освіти є цілісний розвиток учня.

За останні кілька століть ха-
рактер і спрямованість фізично-
го виховання у Великобританії 
зазнали суттєвих змін, воно ста-
ло більш демократичним, в по-
рівнянні з кінцем ХІХ століття, 
коли стурбованість здоров’ям і 
активністю нації була лише на 
рівні фізичних тренувань у дер-
жавній початковій школі, а культ 
«атлетизму» панував тільки серед 
еліти. 

У післявоєнній Європі Вели-
кобританія вважається державою 
загального благоденства, де впер-
ше був введений безкоштовний 
доступ до середньої освіти для 
всіх верств населення. Сучасна 
система загальної середньої осві-

ти Великобританії в своїх осно-
вах сформувалася в 1940-і роки 
і базується на законі 1944 року 
(«Акт Батлера»). З 1944 по 1988 
рр. питання організації, змісту і 
якості державної освіти перебу-
вали у віданні місцевих органів 
освіти. Контроль якості роботи 
шкіл було покладено на незалеж-
них від місцевої влади інспекто-
рів королівської інспекторської 
служби. Місцеві органи освіти і 
школи визначали навчальні пла-
ни, враховуючи рекомендації де-
партаменту освіти і науки, коро-
лівської інспекторської служби 
і незалежних органів (шкільних 
рад), що певною мірою створюва-
ло умови для педагогічних інно-
вацій.

В освітній політиці в період з 
середини 60-х до кінця 70-х ро-
ків ХХ століття панували дебати 
про структуру середньої школи 
і проблеми реорганізації освіт-
ньої системи. Недостатня увага 
приділялася питанням освітньої 
програми як у школі, так і на рів-
ні окремих предметів. Викладачі 
фізичного виховання ставили під 
сумнів цілі їх предмета, а також 
його незначну роль в середній 
освіті. 

У 80-ті рр. правлячі кола кра-
їни були стурбовані зниженням 
конкурентоспроможності країни 
в порівнянні з деякими іншими 
країнами Заходу. Дебати і публі-
кації першої половини 80-х рр. 
дозволили визначити стратегічні 
пріоритети майбутньої шкільної 
реформи: перегляд змісту осві-
ти, введення національної оцінки 
знань учнів, модернізація систе-
ми шкільного управління.

У 1988 році парламент прийняв 
новий закон про реформу освіти, 
яка передбачала перебудову сис-
теми освіти. Відповідно до цього 
закону був розроблений «Єдиний 
національний навчальний план», 
створені національні стандарти з 
навчальних предметів. «Єдиний 
національний навчальний план» 
став обов’язковим для всієї краї-
ни. У 80-ті ХХ століття з’явилися 

ознаки включення фізичного ви-
ховання та спортивних організа-
цій в нову систему. В кінці 80-х 
стурбованість станом здоров’я 
молодих людей і відсутність 
успіхів спортсменів призвели до 
висунення фізичного виховання 
і шкільного спорту на перший 
план. 

Після більш ніж сторіччя 
окремих програм освіти для кож-
ного графства були реалізовані 
спонсоровані урядом навчальні 
програми для дітей у віці від 5 
до 16 років в Англії (і Уельсі) в 
1989 році. Фізична культура ста-
ла обов’язковим предметом про-
грами національного навчального 
плану в 1992 році, вперше в своїй 
історії. Національний навчальний 
план був призначений для забез-
печення широких і збалансованих 
рамок навчальних програм для 
5-16-річних дітей, за допомогою 
яких можливим було поліпшення 
багатоцільових якостей навчаль-
ного процесу та навчальних за-
нять. Його розвиток в цілому, і 
для фізкультурної освіти зокрема, 
відображає стурбованість уряду 
про повернення до «традицій-
них» цінностей навчальної про-
грами в школі [4, 15].

Одним із факторів, що впли-
нув на державну політику, стало 
проведення літніх Олімпійських 
ігор в Лондоні в 2012 році. Про-
те політику держави щодо фізич-
ного виховання і використання 
спадщини Олімпійських ігор по-
всюдно критикують. Баронеса 
Кемпбелл, міністр спорту Вели-
кобританії, виступаючи на най-
більшій щорічній конференції 
британської освіти в Манчестері, 
піддала критиці стан фізично-
го виховання в школах Великої 
Британії: вона звернула увагу на 
зростання числа дітей, які не в 
змозі бігати, стрибати, кидати або 
ловити м’яч через брак вчителів 
фізкультури в початковій школі. 
Відзначивши існування небез-
пеки зникнення спадщини Олім-
пійських ігор, міністр спорту ви-
словила впевненість в тому, що 
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вчителі повинні правильно моти-
вувати дитину, щоб математика, 
англійська і фізичне виховання 
були рівноцінні для неї. 

У плані направляючої і регу-
люючої діяльності держави в сфе-
рі освіти в Англії в останні роки 
відбувається безпрецедентне до 
цього часу фінансування фізич-
ного виховання і спорту. Причина 
цього, безумовно, полягає в стані 
здоров’я нації, збільшенні рівня 
ожиріння, зокрема, у школярів. 

Відповідно до реформованого 
у 2014 році Національного на-
вчального плану фізичне вихо-
вання залишається обов’язковим 
предметом на всіх етапах навчан-
ня [1]. Заявлені цілі навчальної 
програми повинні забезпечити 
учням:

- розвиток компетенцій в ши-
рокому спектрі фізичних вправ;

- фізичну активність протягом 
тривалого періоду часу;

- участь у спортивних заходах 
та змаганнях;

- дотримання здорового актив-
ного життя.

У 2016 році уряд оприлюд-
нив документ «Дитяче ожиріння: 
план дій» з метою значного зни-
ження рівня дитячого ожиріння 
в Англії протягом наступних 10 
років. В плані дій були вказані 
переваги для здоров’я від фізич-
ної активності, а також приведені 
докази зв’язку між покращенням 
академічної успішності, фізич-
ною активністю та участю в ор-
ганізованих спортивних заходах. 
В документі регламентовано, що 
кожна дитина має отримувати що-
найменше 60 хвилин від помірної 
до енергійної фізичної активності 
щодня, при чому передбачено, що 
принаймні 30 хвилин фізичної ак-
тивності відбуваються в школі, а 
інші 30 – повинні підтримуватися 
батьками за межами школи [7].

Підготовка Польщі до вступу 
у Євросоюз передбачала приве-
дення нормативно-правової бази 
до європейських стандартів. 

Початок реформування систе-
ми фізичного виховання в загаль-

ноосвітніх школах Польщі по-
чався з прийняттям Закону «Про 
фізичну культуру»

у 1996 році і Національної про-
грами здоров’я у 1997 році. Закон 
передбачав поступове збільшен-
ня уроків фізичного виховання в 
школах до п’яти на тиждень, не-
залежно від типу навчального за-
кладу.

При цьому в розкладі введено 3 
обов’язкових години на тиждень і 
2 обов’язкових заняття в позауроч-
ний час. Зміст цих занять залежить 
від можливостей спортивної бази 
школи, географічних і кліматич-
них умов конкретного воєводства, 
інтересів учнів, професійної під-
готовленості вчителя фізичного 
виховання. Кожен учень має пра-
во самостійно вибирати заняття 
в групі, в якій він буде займатися 
в позаурочний час двічі на тиж-
день. Відповідно до Національної 
програми здоров’я, керівництво 
загальноосвітніх шкіл Польщі та 
педагогічні колективи повинні 
створити умови для систематич-
них занять не менше 50% школя-
рів у позаурочний час.

Якщо в цілому охарактеризу-
вати спрямованість реформи, то 
це зміна курсу: поворот від цен-
тралізації до автономії і надання 
більшої самостійності установам 
освіти. Відповідно до проекту 
школа стає автономним організ-
мом: держава формує соціальне 
замовлення, а як його виконува-
ти навчальні заклади вирішують 
самостійно. Відповідно до цього 
положення Міністерством народ-
ної освіти розроблено базовий 
мінімум з фізичного виховання, 
до якого кожен вчитель розро-
бляє авторську частину програми 
(шкільний компонент). Щороку 
профільне міністерство збирає 
6-8 авторських програм різних 
воєводств, видаючи їх значним 
тиражем. Вони доступні кожному 
вчителю, тому він може обирати 
будь-яку з них [6].

Загалом можна відмітити, що 
кожна з розглянутих країн мали 
різні передумови впровадження 

освітніх реформ (табл. 1). Деякі 
країни (Фінляндія, Польща) готу-
валися до вступу у Євросоюз, тому 
перебудовували законодавчу базу 
відповідно до європейських стан-
дартів, в тому числі освітніх. Уряд 
Великобританії був стурбований 
зниженням конкурентоспромож-
ності країни та відсутністю успіхів 
спортсменів на міжнародній арені, 
тому почав перебудовувати сис-
тему освіти і, зокрема, фізичного 
виховання. У Німеччині реформа 
шкільного фізичного виховання 
була зумовлена територіальними 
та політичними змінами в країні. 
Франція протягом другої полови-
ни ХХ століття постійно удоско-
налює систему освіти, що також 
відображається на сфері фізич-
ного виховання. При цьому слід 
відмітити, що основними перетво-
реннями, які відбуваються в про-
цесі реформ, є збільшення часу 
для занять фізичним виховання у 
різних формах в умовах навчаль-
ного закладу в абсолютно усіх 
країнах. Організація занять по-
кладається не тільки на школу, але 
й на спортивні клуби та асоціації, 
участь в яких є обов’язковою. Ці 
країни чітко дотримуються реко-
мендації Ради Європи щодо забез-
печення учнів щоденною руховою 
активністю.

Висновки. Результати огляду 
освітніх реформ в галузі фізич-
ного виховання різних європей-
ських країн дозволяють конста-
тувати, що причини проведення 
означених реформ в кожній країні 
є різними. Але основною метою, 
на досягнення якої спрямовано 
впровадження перетворень, є 
збільшення рівня рухової актив-
ності школярів для покращення 
стану їх здоров’я, підвищення 
працездатності та фізичної під-
готовленості, цілісний розвиток 
особистості учня. Основними за-
ходами для досягнення зазначеної 
мети було збільшення часу на ви-
кладання предмету «Фізичне ви-
ховання» у різних формах. Крім 
того, у деяких країнах (Фран-
ція, Фінляндія, Великобританія) 
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збільшено фінансування галузі 
фізичного виховання, зроблено 
спроби модернізувати матеріаль-
но-технічну базу. 

Способи забезпечення шко-
лярів щоденною руховою актив-
ністю, як показує досвід країн 
Європи, можна застосовувати і 
в системі фізичного виховання 
школярів України шляхом збіль-
шення кількості занять з фізично-
го виховання у різних формах.

Перспективи подальших до-
сліджень полягають у аналізі ре-
форм системи фізичного вихован-
ня різних країн світу.
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