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АНОТАЦІЯ 

Скальскі Д. Концепції фізкультурної освіти у країнах Європейського 

Союзу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки. – Уманський 

державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. – Сумський державний 

педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Суми, 2019.  

Зміст анотації 

Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого 

охарактеризовано концепції фізкультурної освіти у країнах Європейського 

Союзу, визначено нормативні, організаційні й педагогічні засади практичної 

реалізації та тенденції їх розвитку.  

Визначено стан розробленості наукової проблеми та поняттєво-

термінологічний апарат дослідження. Встановлено, що, незважаючи на значну 

кількість джерел, присвячених фізкультурній освіті, у польському й 

українському педагогічному полі відсутні праці, предметом яких є концепції 

фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу. Хоча в деяких 

англомовних дослідженнях (переважно статтях) представлено певні елементи 

концепцій фізкультурної освіти в країнах ЄС або їхню класифікацію, цілісного 

аналізу проблеми дослідження не було здійснено.  

Дисертаційна робота базується на використанні поняттєво-

термінологічного апарату, зосередженого навколо взаємодоповнюваних та 

взаємозумовлених загальних понять – «фізична культура», «фізичне 

виховання», «фізкультурна освіта», «концепція» та низки специфічних понять, 

що використані на різних рівнях дослідження. Специфічні поняття, використані 

для характеристики фізкультурної освіти до другої половини ХХ ст., є 

національно орієнтованими й засвідчують тісний зв‘язок із культурно-

історичними реаліями конкретної європейської країни в певний часовий 

проміжок, переважно транслітеруються при передачі грецьких, латинських, 

німецьких, шведських концептів іншими мовами. Для характеристики 
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концепцій фізкультурної освіти другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

використовуються поняття універсального характеру, і тому вони мають 

відповідники в мовах, до поняттєвої системи яких вони входять. Найширшим 

визнано поняття «фізкультурна освіта», оскільки воно охоплює характеристики 

понять «фізична культура» і «фізичне виховання» і дає змогу відмежуватися від 

поняття «фізична освіта», пов‘язаного з вивчення фізики. Обґрунтування 

базових понять дослідження уможливило визначення концепції фізкультурної 

освіти як соціально-педагогічної системи поглядів на фізкультурну освіту, що 

ґрунтується на інтегруванні суспільного, освітнього, медичного, біологічного, 

психологічного наукового досвіду і має потенціал до практичної реалізації.  

Обґрунтовано методологію дослідження концепцій фізкультурної освіти у 

країнах Європейського Союзу. Розроблено теоретико-методологічну модель 

порівняльно-педагогічного дослідження, відповідно до якої охарактеризовано 

концепції фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу, визначено 

нормативні, організаційні й педагогічні засади їх практичної реалізації та 

тенденції розвитку. Цілісність розгляду досліджуваного явища забезпечено 

застосуванням взаємопов᾿язаної сукупності методологічних підходів, а саме: 

базових загальнонаукових (системний, історичний, синергетичний), 

парадигмальних (гуманістичний, cоціально-стратифікаційний, аксіологічний, 

культурологічний, цивілізаційний), інструментальних (порівняльно-педагогічний, 

герменевтичний, інтерпретаційний, онтологічний та ін.), а також вивчення 

предмета дослідження у п‘яти взаємопов‘язаних вимірах (теоретико-

методологічному, історико-педагогічному, теоретико-порівняльному, 

прикладному і прогностичному). 

Виокремлено періоди становлення концепцій фізкультурної освіти у 

країнах Європейського Союзу. Здійснення ретроспективного аналізу дало змогу 

розробити авторську періодизацію становлення та розвитку концепцій 

фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу, критеріями якої стали 

історичні, суспільно-політичні, освітні та інші чинники національного, 

загальноєвропейського та глобального характеру, диверсифікація структури, 
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розвиток форм і методів навчання у фізкультурній освіті. Виокремлено три 

проміжки часу (домодерна, модерна і постмодерна доба), поділені на періоди, 

що значною мірою збігаються із загальноприйнятою історичною періодизацією 

розвитку суспільства. Домодерна доба (3000 р. до н.е. – до кінця XVIІІ ст.) – 

закладання основ сучасних концепцій європейської фізкультурної освіти – 

сформувала міцне наукове та практичне підґрунтя пан‘європейської концепції 

фізичної культури, що базувалося на антропологічних особливостях і 

природних потребах людини (фізична активність, суперництво, гра, 

гармонійний розвиток тощо). Означеному проміжку часу притаманні 

елітарність і обмежений доступ до фізкультурної освіти. Модерна доба (друга 

половина ХVІІІ ст. – перша половина ХХ ст.) – становлення національних 

концепцій фізкультурної освіти – була часом революційних зрушень у бік 

егалітаризації та полегшення доступу до фізкультурної освіти як державної 

необхідності для здатності захоплювати / протистояти захопленню у воєнний 

період. Відбулося становлення німецької концепції фізкультурної освіти, що 

брала початки в тернерівському русі (основоположник – Ф. Ян), шведської 

гімнастичної концепції (основоположник – Г. Лінг) та британської ігрової 

концепції. Фізкультурній освіті модерної доби притаманна інтеграція із 

системою формальної та неформальної освіти, інституціолізація, професійна 

підготовка фахівців для проведення занять, поступове включення представниць 

жіночої статі до занять з фізичної культури, а також розробка системи правил. 

Постмодерна доба (друга половина ХХ ст. – дотепер) – європейської інтеграції 

національних концепцій фізкультурної освіти – є проміжком часу, для якого 

характерно взаємопов‘язаність національних концепцій фізкультурної освіти на 

європейському рівні та їхня спрямованість на розв‘язання глобальних проблем. 

Здійснено порівняльний аналіз класифікацій концепцій фізкультурної 

освіти у країнах Європейського Союзу. Встановлено, що класифікація Б. Крума 

доповнюється векторною класифікацією концепцій фізкультурної освіти за 

Р. Ноулзом (спортивна освіта, яка зародилася в Німеччині; рухова освіта, яка 

взяла початок у Нідерландах і Великій Британії; здоров‘язбережувальна освіта, 
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що поширилась у скандинавських країнах з векторами динамічних змін у 

європейській фізкультурній освіті (вектор культурної спадщини фізкультурної 

освіти; вектор спортивної освіти; вектор освіти через рух; вектор 

здоров‘язбережувальної фізкультурної освіти)). Зазначено, що класифікація 

Б. Крума, яка ґрунтується переважно на ідеальних моделях, має своє 

продовження у практично спрямованій класифікації Е. Бальца, що визначає 

реальні шляхи впровадження ідеальних моделей у практику фізкультурної 

освіти через: 1) реалізацію програми спортивних дисциплін; 2) виховання 

здатності до дії; 3) набуття тілесного досвіду; 4) депедагогізацію (суб‘єктизація 

учня в освітньому процесі). У процесі порівняння сучасних концепцій 

фізкультурної освіти виявлено, що вони поєднані спільною ідею, яка полягає у 

формуванні в учнів потреби у фізичній активності впродовж життя з 

урахуванням національної специфіки рухової культури. Водночас цілі, шляхи й 

засоби їх досягнення відрізняються в окремих країнах. 

З‘ясовано нормативні, організаційні та педагогічні засади реалізації 

концепцій європейської фізкультурної освіти. Встановлено, що нормативними 

засадами їхньої реалізації є: введення європейського виміру у фізкультурну освіту 

країн-членів ЄС; нормативно-законодавча прозорість фізкультурної освіти; 

підкреслення соціальної та економічної ролі фізкультурної освіти; акцентування 

ролі партнерства всіх зацікавлених осіб і інституцій в управлінні фізкультурною 

освітою; залучення європейських програм і ресурсів до підвищення рівня 

соціальної інклюзії та інтеграції за допомогою фізкультурної освіти; заохочення 

до обміну інформацією, досвідом і успішною практикою організації фізкультурної 

освіти; заохочення використання фізкультурної освіти як знаряддя європейської 

політики розвитку; формулювання політики в галузі фізкультурної освіти з 

опорою на емпіричні дані. Серед основних організаційних засад реалізації 

концепцій фізкультурної освіти визначено такі: посилення уваги до шкільної, 

позакласної та позашкільної фізкультурної освіти; орієнтованість шкільної 

фізкультурної освіти на державні стандарти й куррикулум; тяжіння до спільної 

участі дівчат і хлопців у фізкультурній освіті; використання можливості 
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інтегрування фізичного виховання з іншими видами виховання; увага до якісної 

підготовки вчителів; підвищення ролі початкової школи для розвитку рухової 

активності; зменшення розбіжності між теорією та реальною ситуацією в галузі 

фізкультурної освіти; обов‘язковість фізичного виховання як предмета; 

застосування крос-культурного підходу до предмета «фізична культура» в школі; 

мінімізація звільнення від уроків фізичної культури шляхом застосування 

індивідуального підходу. Систематизовано педагогічні засади реалізації концепцій 

фізкультурної освіти, серед яких: орієнтування цілей фізкультурної освіти на 

фізичний, особистісний і соціальний розвиток; зв‘язок результатів навчання з 

іншими шкільними предметами; значний рівень шкільної автономії у визначенні 

обов‘язкових видів фізичної активності; врахування національних історичних і 

культурних традицій та міжнародної практики при виборі обов‘язкових видів 

діяльності; виокремлення здоров‘язбережувальної освіти як окремого предмета 

або інтеграція в інші дисципліни; надання переваги поточному оцінюванню 

навчальних досягнень, що має переважно якісний і описовий характер. Система 

фізкультурної освіти у Європейському Союзі ґрунтується на цих концептуальних 

засадах, які забезпечують її функціонування та взаємозв‘язки між її елементами.  

Окреслено особливості реалізації концепцій у інклюзивній фізкультурній 

освіті. Встановлено, що, попри значну увагу до забезпечення дітям та молоді 

доступу до якісних освітніх послуг, у більшості країн-членів ЄС немає 

спеціального законодавства, яке регулює фізкультурну освіту в інтегрованій та 

інклюзивній освіті. З‘ясовано, що в інтегрованій школі учні, які є фізично 

неповносправними, мають право бути звільненими від уроків фізичної культури. 

Серед головних причин, які перешкоджають упровадженню якісної інклюзивної 

фізкультурної освіти, визначено відсутність належної інфраструктури, системи 

відповідної підготовки вчителів, а також несформованість усвідомлення ролі 

фізкультурної освіти в соціалізації та реабілітації дітей з особливими потребами. 

Охарактеризовано сучасний стан реалізації концепцій фізкультурної 

освіти на прикладі Республіки Польща. Встановлено, що найбільш цілісно 

відображає комплекс поглядів і підходів до європейської фізкультурної освіти 
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критично-конструктивістська концепція рухової соціалізації, яка полягає в 

суб‘єкт-суб‘єктному підході до опанування технічними, соціальними, 

моторними й інтелектуальними компетентностями, необхідними для участі в 

різних формах рухової та спортивної активності. Ця концепція об‘єднує всі 

інші, оскільки вона ґрунтується на балансі між розвитком здібностей 

особистості та її адаптацією в суспільстві. Її складовими є: біологічна концепція 

(полягає у використанні фізичних вправ для біологічної адаптації органів і 

систем організму до навколишнього середовища); педагогічна концепція освіти 

через рух (зосереджена на рухах як засобу розвитку характеру, дисципліни, 

сили духу особистості, її соціальної та естетичної освіти); персоналістична 

концепція (підкреслює роль людини як істоти фізично-психічно-духовної, яка 

розвивається в процесі активного самостановлення з усвідомленням здоров‘я як 

ключової цінності); конформістська концепція соціалізації в спорті 

(ґрунтується на адаптації до соціальних норм і цінностей засобами спортивних 

дисциплін, на які поширюються механізми соціальної взаємодії у світі спорту). 

Виявлено тенденції розвитку концепцій фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу, а саме: системоутворювальні (до яких віднесено 

тенденції неперервності, адаптивності, інклюзивності, узгодженості 

стратегічних завдань формальної та неформальної фізкультурної освіти, крос-

дисциплінарність, крос-культурність, крос-концептуальність, спрямованість на 

майбутнє); організаційно-інституційні (що поєднують тенденції обов‘язковості, 

інституціалізації, диверсифікації, які відображають структурні трансформації у 

фізкультурній освіті, динамічність мережі освітніх послуг, варіативність 

моделей управління й функціонування, а також шляхів розвитку та підвищення 

її ефективності); змістово-процесуальні (до яких належать тенденції: однакової 

зорієнтованості на процес і на результати навчання (що відрізняється від інших 

навчальних дисциплін), регулярності, підвищення частотності, динамічності, 

компетентнісної орієнтованості, практикоорієнтованості, інноваційності). 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше в педагогічній науці здійснено цілісний аналіз концепцій 
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фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу, а саме: розроблено та 

обґрунтовано методологію дослідження концепцій фізкультурної освіти в 

країнах Європейського Союзу; виокремлено періоди становлення концепцій 

фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу; здійснено порівняльний 

аналіз класифікацій концепцій фізкультурної освіти в країнах Європейського 

Союзу; з᾿ясовано нормативні, організаційні та педагогічні засади реалізації 

концепцій європейської фізкультурної освіти; окреслено особливості реалізації 

концепцій у інклюзивній фізкультурній освіті в окремих країнах-членах 

Європейського Союзу; охарактеризовано сучасний стан реалізації концепцій 

фізкультурної освіти на прикладі Республіки Польща; виявлено тенденції 

розвитку концепцій фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що основні положення, викладені в дисертації, можуть слугувати 

науковою основою для розроблення концептуальних і нормативних документів 

із проблем фізкультурної освіти. Матеріали дослідження, монографія 

«Концепції фізкультурної освіти в країнах Європейського Союзу: історія і 

сучасність» можуть збагатити зміст навчальної дисципліни «Історія фізичної 

культури», застосовуватися в розробці нових і оновленні існуючих навчальних 

програм для студентів, магістрантів та аспірантів закладів вищої освіти.  

Систематизовані й узагальнені положення, фактологічний матеріал, 

джерельна база мають цінність для подальших наукових розвідок з порівняльної 

педагогіки, розробки лекційних і практичних занять із курсів «Історія педагогіки», 

«Педагогіка», «Порівняльна педагогіка», спецкурсів і спецсемінарів із проблем 

розвитку міжнародних освітніх систем, науково-педагогічної підготовки магістрів 

та докторів філософії напряму підготовки 011 Освітні, педагогічні науки; для 

укладення енциклопедичних і довідкових видань. 

Ключові слова: концепція фізкультурної освіти, Європейський Союз, 

періоди становлення і розвитку концепцій фізкультурної освіти, нормативні 

засади, організаційні засади, педагогічні засади, тенденції розвитку, 

фізкультурна освіта, фізичне виховання, фізична культура. 
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The dissertation is a complex research within which the concepts of physical 

education in the countries of the European Union are characterized, the normative, 

organizational and pedagogical foundations of practical realization and tendencies of 

their development are defined. 

The state of development of the scientific problem and the conceptual and 

terminological apparatus of the research are determined. It is established that, despite 

the considerable number of sources devoted to physical education, there are no works 
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in the Polish and Ukrainian pedagogical fields, the subject of which is the concept of 

physical education in the countries of the European Union. Although some English-

language studies (mainly articles) present certain elements of the concepts of physical 

education in EU countries or their classification, no comprehensive analysis of the 

research problem has been made. 

The dissertation work is based on the use of the terms, centered around the such 

complementary and interrelated general concepts as "physical culture", "physical 

education", "physical education conception" and a number of specific concepts used at 

different levels of research. The specific concepts used to characterize physical 

education up to the second half of the twentieth century are nationally oriented and have 

a close relationship with the cultural and historical realities of a particular European 

country over a period of time. These are of Greek, Latin, German, Swedish origin and 

are mainly transliterated in other languages. To characterize the concepts of physical 

education in the late nineteenth – early twentieth centuries, international concepts are 

mainly used, and therefore they have correspondences in the target languages. 

Substantiation of basic concepts of the research made it possible to define the concept of 

physical education as a socio-pedagogical system of views of physical education, which 

is based on the integration of social, educational, medical, biological, psychological 

scientific experience and has the potential for practical implementation. 

The methodology of researching the concepts of physical education in the 

countries of the European Union is substantiated. The theoretical and methodological 

model of comparative-pedagogical research is developed, according to which the 

concepts of physical education in the countries of the European Union are characterized, 

the normative, organizational and pedagogical bases of their practical realization and 

tendencies of development are defined. The integrity of the study of the phenomenon 

under consideration is ensured by the use of an interconnected set of methodological 

approaches, namely: basic general scientific (systemic, historical, synergetic), 

paradigmatic (humanistic, social-stratification, axiological, cultural, civilizational, 

comparative), ontological, etc.), as well as the research in five interrelated dimensions 

(theoretical, methodological, historical, comparative, practical and prognostic). 
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The periods of formation of concepts of physical education in the countries of 

the European Union are distinguished. Carrying out a retrospective analysis made it 

possible to develop the author's periodization of the formation and development of 

concepts of physical education in the countries of the European Union, the criteria of 

which were historical, socio-political, educational and other factors of national, pan-

European and global character, diversification of structure and development of 

cultural forms. Three periods of time (pre-modern, modern and post-modern days) 

are distinguished, divided into periods that largely coincide with the generally 

accepted historical periodization of society's development. The pre-modern physical 

education (3000 BC – the end of the XVIII century) – laying the foundations of 

modern concepts of European physical education – formed a solid scientific and 

practical basis for the pan-European concept of physical culture, which was based on 

anthropological features and natural human needs (physical activity, competition, 

play, harmonious development, etc.). This period of time is characterized by elitism 

and limited access to physical education. The modern physical education (the second 

half of the eighteenth century – the first half of the twentieth century) – the 

emergence of national concepts of physical education – was a time of revolutionary 

shifts toward egalitarianisation and facilitating access to physical education as a state 

necessity for the ability to capture / withstand capture during the war. 

It was the time of the formation of the German concept of physical education, 

which originated in the Turner movement (the founder - F. Jan), the Swedish 

gymnastic concept (the founder - H. Ling) and the British game concept. Physical 

education of modern time is characterized by integration with the system of formal 

and non-formal education, institutionalization, training PE teaching professionals, the 

gradual inclusion of female representatives in physical education classes, as well as 

the development of a system of rules. The postmodern physical education (late 

twentieth century – until now) – the European integration of national concepts of 

physical education – a period of time characterized by the interconnectedness of 

national concepts of physical education at European level and their focus on solving 

global problems. 
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The comparative analysis of classifications of the concepts of physical 

education in the countries of the European Union is carried out. B. Crum's 

classification was found to be complemented by a vector classification of the 

concepts of physical education by R. Nouls (sports education, originated in Germany; 

motor education, originated in the Netherlands and the United Kingdom; health 

education, spread in Scandinavian countries) as well as dynamic changes in European 

physical education (vector of cultural heritage of physical education; vector of sports 

education; vector of education through movement; vector of health saving physical 

education)). It is noted that B. Crum's classification, which is based mainly on ideal 

models, has its continuation in the practically directed classification of E. Baltz, 

which determines the real ways of implementation of ideal models in the practice of 

physical education through: 1) implementation of the program of sports disciplines; 

2) nurturing the ability to act; 3) gaining body experience; 4) depedagogization 

(subjectification of the student in the educational process). In the process of 

comparing modern concepts of physical education it is revealed that they are united 

by a common idea, which is the formation of the need for physical activity during 

life, taking into account the national specificity of physical culture. At the same time, 

the goals, ways and means of achieving them differ from country to country. 

The normative, organizational and pedagogical principles of the 

implementation of the concepts of European physical education have been clarified. 

It is established that the normative bases for their implementation are: introduction of 

the European dimension in the physical education of the EU Member States; 

regulatory and legislative transparency of physical education; emphasizing the social 

and economic role of physical education; emphasizing the role of partnership of all 

stakeholders and institutions in the management of physical education; involvement 

of European programs and resources in enhancing the level of social inclusion and 

integration through physical education; encouraging the exchange of information, 

experience and successful practice in the organization of physical education; 

promoting the use of physical education as a tool for European development policy; 

policy formulation in the field of physical education based on empirical evidence. 
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Among the basic organizational principles for the implementation of the concepts of 

physical education are the following: increasing attention to school, extracurricular 

and extracurricular physical education; orientation of school physical education to 

state standards and curriculum; attraction to the joint participation of girls and boys in 

physical education; using the possibility of integrating physical education with other 

types of education; attention to quality teacher training; enhancing the role of 

elementary school for the development of motor activity; reducing the discrepancy 

between theory and the real situation in the field of physical education; the obligation 

of physical education as a subject; applying a cross-cultural approach to physical 

culture as a school subject; minimizing physical education exemptions by applying an 

individual approach. The pedagogical principles of realization of the concepts of 

physical education are systematized, among them: orientation of the goals of physical 

education on physical, personal and social development; linking learning outcomes to 

other school subjects; a high level of school autonomy in determining mandatory 

physical activity; taking into account national historical and cultural traditions and 

international practices in the selection of required activities; health education as a 

separate subject or integrating it into other disciplines; giving preference to the 

formative assessment, which is predominantly qualitative and descriptive. The 

physical education system in the European Union is based on these conceptual 

frameworks that ensure its functioning and the interconnections between its elements. 

The features of the implementation of concepts in inclusive physical education 

are outlined. It is established that, despite considerable attention to providing children 

and young people with access to quality education services, most EU Member States 

do not have specific legislation governing physical education in integrated and 

inclusive education. It has been found that in an integrated school, students who are 

physically disabled have the right to be exempted from physical education lessons. 

The main reasons that hinder the implementation of quality inclusive physical 

education are the lack of adequate infrastructure, a system of appropriate teacher 

training, and the lack of awareness of the role of physical education in the 

socialization and rehabilitation of children with special needs. 
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The current state of implementation of the concepts of physical education on the 

example of the Republic of Poland is characterized. It is found that critical-constructivist 

concept of socialization through movement most comprehensively reflects a set of views 

and approaches to the European physical education, which is based on subject-subject 

approach to mastering technical, social, motor and intellectual competences necessary 

for participation in various forms of movement and sports activity. This concept 

embraces all other approaches because it is based on the balance between the 

development of personality abilities and their adaptation in society. Its components are: 

biological concept (consists in the use of physical exercises for the biological adaptation 

of organs and systems of the organism to the environment); pedagogical concept of 

education through movement (focused on movements as a means of character 

development, discipline, personality spirit, its social and aesthetic education); a 

personalistic concept (emphasizing the role of the individual as a  physical and psycho-

spiritual being, who develops in the process of active self-realization with awareness of 

health as a key value); conformist concept of socialization in sport (based on adaptation 

to social norms and values by means of sports disciplines to which mechanisms of social 

interaction in the world of sport apply). 

The tendencies of development of concepts of physical education in the countries 

of the European Union are revealed, namely: system-forming (which include tendencies 

of continuity, adaptability, inclusivity, consistency of strategic tasks of formal and 

informal physical education, cross-discipline, cross-cultural approach); organizational 

and institutional (combining trends of obligation, institutionalization, diversification, 

reflecting structural transformations in physical education, dynamic of educational 

services network, variability of models of management and functioning, as well as ways 

of development and improvement of its efficiency); content-procedural (with the 

tendencies of equal importance attached to process and outcomes of training (which 

differs from other disciplines), regularity, increase in frequency, dynamism, competence 

orientation, practical orientation, innovativeness). 

The scientific novelty of the research results is that for the first time in 

pedagogical science, a comprehensive analysis of the concepts of physical education 
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in the European Union countries has been carried out, namely: the methodology for 

the study of the concepts of physical education in the European Union countries has 

been developed and substantiated; the periods of formation of concepts of physical 

education in the countries of the European Union are distinguished; a comparative 

analysis of classifications of concepts of physical education in the countries of the 

European Union has been carried out; the normative, organizational and pedagogical 

principles of the implementation of the concepts of European physical education have 

been clarified; the peculiarities of the implementation of concepts in inclusive 

physical education in EU member states have been outlined; the current state of 

implementation of the concepts of physical education on the example of the Republic 

of Poland has been characterised; trends of development of concepts of physical 

education in the countries of the European Union have been revealed. 

The practical significance of the results of the research is that the main points 

outlined in the dissertation can serve as a scientific basis for the development of 

conceptual and regulatory documents on the problems of physical education. 

Research materials, monograph "Concepts of Physical Education in the European 

Union: History and Modernity" can enrich the content of the course "History of 

Physical Culture", be used in the development of new and updating existing 

educational programs for students, undergraduates and postgraduate institutions of 

higher education. 

The research conclusions, facts and source base are of value for further studies 

in comparative education, conducting lectures and practical classes in the courses 

"History of pedagogy", "Pedagogy", "Comparative pedagogy", at the Bachelor, 

Master and PhD levels in the speciality 011 Educational, pedagogical sciences, as 

well as for the use in encyclopedic and reference publications. 

Key words: physical education concepts, the European Union, periods of 

formation and development of physical education concepts, normative principles, 

organizational principles, pedagogical principles, tendencies of development. 
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ВСТУП 

Актуальність і доцільність дослідження. Сучасна світова спільнота все 

частіше звертається до проблем охорони здоров‘я, що є необхідним, зважаючи на 

глобальні негативні впливи на людину, починаючи з дитячого віку. Означена 

проблема підкреслює важливість належної організації фізкультурної освіти в 

школах, адже вона покликана зберегти та зміцнити здоров‘я молодого покоління. 

Європейська комісія приділяє значну увагу проблемам фізкультурної 

освіти та спорту в країнах-членах ЄС, особливо з 2007 р., коли було 

опубліковано «Білу книгу про спорт» (White Paper on Sport), у якій визначено 

необхідність збільшення кількості обов‘язкових годин на заняття фізкультурою 

в школі та активізації позашкільної діяльності у відповідній галузі, що може 

позитивно вплинути на покращення здоров‘я дітей та молоді в країнах-членах 

ЄС. Ставлення до фізкультурної освіти в країнах ЄС висвітлено в низці 

загальноєвропейських документів, серед яких: «Директиви ЄС щодо видів 

фізичної активності, які покращують здоров‘я» (The EU Guidelines on Health 

Enhancing Physical Activity) (2008), «Робочий план Європейського Союзу щодо 

спорту (2014–2017)» (European Union Work Plan for Sport) (2014), «Звіт 

Європейської комісії Європейському парламенту, Раді, Європейському 

економічному і соціальному комітету й Комітету регіонів щодо реалізації та 

відповідності Робочого плану Європейського Союзу щодо спорту (2014–2017)» 

(Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the 

implementation and relevance of the European Union Work Plan for Sport 2014–

2017), «Робочий план Європейського Союзу щодо спорту на 2017–2020 рр.» 

(European Union Work Plan for Sport) (2015), комюніке Європейської Комісії 

«Розвиток європейського виміру у спорті» (Developing the European Dimension 

in Sport) (2011), звіт EURIDYCE «Про фізкультурну освіту і спорт у Європі» 

(Physical Education and Sport at School in Europe) (2013), звіти про зустрічі 

експертної групи «Здоров‘язбережувальна фізична активність» (починаючи з 

2014 р.) (Expert Group «Health-enhancing physical activity») та ін. 
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Доцільність звернення європейського співтовариства до проблем 

організації шкільної освіти з урахуванням здоров‘язбережувальних тенденцій 

підтверджена низкою реформ систем фізичного виховання школярів, що 

відбулись у більшості країн Європи починаючи з 90-х років ХХ ст. Для 

усвідомлення сутності змін у досліджуваній сфері важливою є характеристика 

концепцій фізкультурної освіти в європейських країнах. Значущим є 

висвітлення особливостей організації та основних тенденцій розвитку 

фізкультурної освіти в Європі на тлі суспільно-політичних процесів, які 

визначили її національний характер. 

З‘ясовано, що концепції фізкультурної освіти перебувають у полі зору 

провідних міжнародних організацій. Ключові публікації UNESCO, що 

визначають підходи до формування глобальної, регіональної та національної 

політики в галузі фізкультурної освіти, а саме: «Оновлена міжнародна хартія 

фізкультурної освіти, фізичної активності та спорту» (2015) (Revised 

International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport) (2015) і 

«Якісна фізкультурна освіта» (Quality Physical Education (QPE)) (2015), є 

підставою до розуміння процесів, які відбуваються у фізкультурній освіті 

сьогодення, допомагають сформулювати висновки, що є значимими за всіма 

дотичними напрямами дослідження.  

Характеристиці фізкультурної освіти в країнах-членах ЄС присвячено 

офіційні документи Всесвітньої організації охорони здоров‘я, метою якої є 

створення кращого й більш здорового майбутнього для людей у всьому світі 

(«Факти щодо здоров‘язбережувальної фізичної активності у 28 країнах-членах 

Європейського Союзу» (Factsheets on Health-enhancing Physical Activity in the 28 

European Union Member States) (щорічно), «Молоді й фізично активні» (Young 

and physically active) (2012), «Стратегія фізичної активності ВООЗ для Європи» 

(Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025) (2015), 

«Підтримка фізичної активності й активного способу життя в міському 

середовищі» (Promoting physical activity and active living in urban environments) 

(2006), «Підтримка спорту й покращення здоров‘я в країнах Європейського 
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Союзу: аналіз політики для підтримки дій» (Promoting sport and enhancing health 

in European Union countries: a policy content analysis to support action) (2011). 

Названі документи висвітлюють потенціал  фізкультурної освіти у збереженні 

та покращенні здоров‘я й представляють висновки, зроблені на основі 

прикладних досліджень, тому є цінним джерелом узагальнень для висвітлення 

сучасних концепцій фізкультурної освіти в країнах Європейського Союзу. 

Важливе значення в контексті досліджуваної проблеми мають праці 

класиків філософської та педагогічної думки щодо фізичної освіти, фізичного 

розвитку та збереження здоров᾿я людини (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Рабле,  

Ж.-Ж. Руссо Дж. Локк, Ф. Фрьобель та ін.), наукові розвідки вчених з історії 

фізкультурної освіти у світі (Ф. Леонард (Leonard), Д. Дален (Dalen), Б. Беннетт 

(Bennett), С. Грьоссінг (Grössing), З. Грот (Grot), Н. Кулінко, Л. Кун, М. Гейєр 

(Geyer), Т. Зьолковска (Ziółkowskа), Й. Паулманн (Paulmann), В. Пельменєв, 

В. Лях, Р. Врочиньскі (Wroczyński), П. Макінтош (McIntosh), Б. Голощапов, 

Є. Конєєва та ін.; порівняння аспектів розвитку фізкультурної освіти в окремих 

країнах (К. Аннерштедт (Annerstedt), А. Фуке (Fouque), Ф. Шмідт (Schmidt), 

Х. Барнард (Barnard), Г. Джемс (Gems), К. Хардман (Hardman), А. Гонзалез 

(Gonzales), А. Тея (Teja), Р. Наул (Naul), Г. Майнандер (Meinander), Г. Пфістер 

(Pfister), Дж. Штрутт (Strutt), П. Хайкінаро-Джонансон (Heikinaro-Johanson) та 

ін.; теоретичні узагальнення щодо інноваційних напрямів розвитку 

фізкультурної освіти (Н. Армстронг (Armstrong), Б. Крум (Crum), Р. Файнгольд 

(Feingold), К. Ріс (Rees), Дж. Баретт (Barrette), Б. Хуліган (Houlihan), Е. Гербер 

(Gerber), В. Лапорт (Laporte), В. Столяров, Дж. Фернандез-Бальбоа (Fernandez-

Balboa)) та ін.; теоретичні роздуми про класифікації концепцій фізкультурної 

освіти (Е. Бальц (Balz), Б. Крум (Crum), Р. Наул (Naul), К. Хардман (Hardman), 

Б. Пенева (Peneva), Д. Боначин (Bonacin), К. Ріхтер (Richter), Д. Аникеєв, 

С. Фірсін) та ін.; праці науковців, присвячені окремим аспектам фізичної 

культури і спорту (З. Алмонд (Almond), А. Хофманн (Hofmann), П. Шемпп 

(Schempp), В. Дітріх (Dietrich), Л. Хенді (Hendey) та ін.); праці творців 

концепцій фізкультурної освіти (П. де Кубертен (Coubertin), Т. Еліот (Elyot), 
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Я. Функе (Funke), Й. Гутсмутс (Guts Muths), Ф. Ян (Jahn), Г. Лінг (Ling), К. Кох 

(Koch), А. Макларен (Maclaren), Х. Зальцман (Saltzmann), М. Шерман 

(Shearman), А. Шпісс (Spiess). 

Значний інтерес становлять праці щодо прикладного спрямування 

концепцій фізкультурної освіти в країнах ЄС, а саме: цінностей, на яких 

ґрунтується фізичне виховання (Й. Бєльскі (Bielski), А. Павлуцкі (Pawłucki) та 

ін.; рухової освіти (Е. Баннмюллер (Bannmüller), Г. Куньскі (Kuński), 

З. Хроміньскі (Chromiński), В. Романовскі (Romanowski), Д. Дзямска 

(Dziamska), А. Еберхард (Eberhard), П. Шнор (Schnohr), П. Ланге (Lange), 

Г. Шарлінг (Scharling) Дж. Єнсен (Jensen) та ін.; методичних аспектів 

фізкультурної освіти (Й. Бєльскі (Bielski), Дж. Вайтнед (Whitehead) Д. Курц 

(Kurz), В. Золь (Soll), К. Фокс (Fox)) та ін.; порівняння концепцій фізкультурної 

освіти (А. Крум (Crum), В. Минарскі (Mynarski), Р. Томік (Tomik), Р. Хардман 

(Hardman), В. Осіньскі (Osiński), В. Пенева (Peneva), Д. Боначін (Bonacin)) та ін.  

Однак, результати проведеного аналізу наукових та документальних 

джерел дають підстави стверджувати, що цілісного порівняльно-педагогічного 

дослідження концепцій фізкультурної освіти в країнах Європейського Союзу 

здійснено не було.  

Актуальність і доцільність теми дисертаційної роботи зумовлені 

необхідністю подолання суперечностей між:  

– сучасними ризиками для здоров‘я дітей і молоді та нездатністю 

сучасної системи фізкультурної освіти забезпечити шляхи їх подолання; 

– необхідністю надання якісної фізкультурної освіти та недостатнім 

рівнем розробленості, обґрунтованості й систематизації концептуальних засад 

досліджуваного феномену та їх реалізації;  

– нагальною потребою сучасної школи в упровадженні нормативних, 

організаційних і педагогічних засад реалізації концепцій фізкультурної освіти 

та недостатнім рівнем їх розробленості;  
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– об‘єктивною потребою розвитку вітчизняної фізкультурної освіти в 

контексті європейської інтеграції та недостатньою увагою до вивчення й 

узагальнення прогресивного досвіду європейських країн. 

З огляду на актуальність проблеми концептуалізації фізкультурної освіти в 

сучасних умовах розвитку європейських країн, відсутність її цілісного вивчення а 

також важливість об‘єктивного осмислення досвіду розвитку фізкультурної освіти 

в країнах ЄС, нами обрано тему дисертаційного дослідження – «Концепції 

фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження є складником комплексної теми Лабораторії 

педагогічної компаративістики Уманського державного педагогічного 

університету iмені Павла Тичини «Інноваційний потенціал порівняльно-

педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні» (державний 

реєстраційний номер 0111U009200). Тему дослідження затверджено вченою 

радою Уманського державного педагогічного університету iмені Павла Тичини 

(протокол № 10 від 26 травня 2014 року) й узгоджено в Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в 

Україні (протокол № 6 від 17.06.2014 р.). 

Мета дослідження – охарактеризувати концепції фізкультурної освіти у 

країнах Європейського Союзу, визначити нормативні, організаційні й 

педагогічні засади їх реалізації та тенденції розвитку.  

Відповідно до мети визначено завдання дослідження.  

1. Визначити стан розробленості наукової проблеми та поняттєво-

термінологічний апарат дослідження. 

2. Обґрунтувати методологію дослідження концепцій фізкультурної 

освіти в країнах Європейського Союзу. 

3. Виокремити періоди становлення концепцій фізкультурної освіти у 

країнах Європейського Союзу. 

4. Здійснити порівняльний аналіз класифікацій концепцій фізкультурної 

освіти у країнах Європейського Союзу.  
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5. З᾿ясувати нормативні, організаційні й педагогічні засади реалізації 

концепцій європейської фізкультурної освіти. 

6. Окреслити особливості практичної реалізації концепцій у інклюзивній 

фізкультурній освіті. 

7. Охарактеризувати сучасний стан реалізації концепцій фізкультурної 

освіти на прикладі Республіки Польща.  

8. Виявити тенденції розвитку концепцій фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу.  

Об’єкт дослідження – фізкультурна освіта у країнах Європейського 

Союзу. 

Предмет дослідження – концепції фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу, нормативні, організаційні й педагогічні засади їх 

реалізації та тенденції розвитку.  

Хронологічні межі порівняльного дослідження концепцій фізкультурної 

освіти в країнах ЄС охоплюють другу половину ХХ – початок ХХІ ст. Нижня 

хронологічна межа (50-ті роки ХХ століття) припадає на період, коли почалось 

об‘єднання європейських держав у Європейську спільноту з вугілля і сталі 

(Паризький договір, 1951), кожна з яких мала власні підходи до організації 

системи фізкультурної освіти, до формування якої було докладено у 

післявоєнний період суттєвих зусиль. Верхню хронологічну межу (10-ті роки 

ХХІ століття) обґрунтовано підвищенням уваги Європейської комісії до 

проблем фізкультурної освіти і спорту у країнах-членах ЄС, після публікування 

у 2007 р. Білої книги «Про спорт» (White Paper on Sport). У контексті розгляду 

історико-культурних передумов становлення й розвитку концепцій 

фізкультурної освіти в ЄС розв‘язання наукової проблеми здійснювалося 

починаючи з періоду Античності.  

Територіальні межі охоплюють країни, які є офіційними членами 

Європейського Союзу, що на сьогодні становить 28 країн.  

Концепція дослідження. Зважаючи на комплексність поняття «концепція 

фізкультурної освіти» як соціально-педагогічної системи поглядів на 
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фізкультурну освіту, дисертаційна робота ґрунтується на міждисципланірному 

підході з поєднанням педагогічної, медичної, біологічної та психологічної сфер 

наукового знання і висвітлює практичну реалізацію досліджуваного феномену в 

загальній освіті в означених територіальних межах. 

В основу дослідження покладено такі положення:  

– фізкультурну освіту трактуємо як складний соціокультурний та 

освітній феномен, як динамічну систему, що здатна до самоорганізації 

відповідно до суспільних потреб і виступає інструментом збереження 

фізичного й морального здоров‘я особистості та суспільства. В центрі уваги 

перебуває система шкільної фізкультурної освіти, однак на певних етапах 

дослідження здійснено вихід за її межі в поле позашкільної (неформальної) 

освіти та освіти впродовж життя;   

– концепцію фізкультурної освіти визначаємо як соціально-педагогічну 

систему поглядів на фізкультурну освіту, що ґрунтується на інтегруванні 

суспільного, освітнього, медичного, біологічного, психологічного наукового 

знання і має потенціал до практичної реалізації; розглядаємо як визначальний 

вектор побудови національних систем фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу, що ґрунтується на пан‘європейських традиціях;  

– «концепція фізкультурної освіти» як поняття не використовується 

універсально в наукових джерелах для характеристики фізкультурної освіти в 

країнах-членах Європейського Союзу, тому запропоновано як аналітичний 

підхід до встановлення взаємозв‘язків між концепціями фізкультурної освіти та 

їхньою практичною реалізацією в окремих країнах, так і синтетичний підхід, 

який покладено в основу вичленування окремих характеристик шкільної 

практики організації фізкультурної освіти та співвіднесення їх сукупності з 

пан‘європейською теоретичною моделлю. Концепції фізкультурної освіти, 

визначені різними класифікаціями (Б. Крума (Crum), Е. Бальца (Balz), Р. Наула 

(Naul) та ін., не є взаємовиключаючими, оскільки доповнюють одна одну, 

подаючи систему поглядів на предмет дослідження з різних точок зору й 

беручи певні елементи системи фізкультурної освіти як одиниці класифікації. 
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Зважаючи на це, на відповідних етапах дослідження акцентовано на ключових 

характеристиках різних концепцій; 

– вивчення концепцій фізкультурної освіти країн-членів Європейського 

Союзу проведено в п‘яти вимірах: теоретико-методологічному, історико-

педагогічному, теоретико-компаративному, прикладному та прогностичному, 

що забезпечує цілісний погляд на ідеальні моделі фізкультурної освіти, 

визначені в теоретичному й нормативному полях та реальні чинні моделі, що 

діють у практичному полі й можуть значною мірою відрізнятися від 

теоретичного бачення. У теоретико-методологічному вимірі представлено 

теоретико-методологічну модель вивчення предмета дослідження з 

обґрунтуванням обрання відповідних методів; у історико-педагогічному вимірі 

висвітлено ґенезу зародження, становлення й розвитку концепцій фізкультурної 

освіти в Європі; у теоретико-компаративному вимірі здійснено порівняльний 

аналіз класифікацій концепцій фізкультурної освіти у країнах Європейського 

Союзу з виокремленням у них загального особливого та одиничного; у 

прикладному вимірі з‘ясовано нормативні, організаційні й педагогічні засади 

реалізації концепцій європейської фізкультурної освіти, охарактеризовано 

сучасний стан реалізації концепцій фізкультурної освіти на прикладі 

Республіки Польща, окреслено особливості реалізації концепцій у інклюзивній 

фізкультурній освіті; у прогностичному вимірі виявлено тенденції розвитку 

концепцій фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу. Поєднання 

загальнонаукових та конкретно-наукових методів, доповнених емпіричними 

дало змогу більш повно представити предмет дослідження; 

– об‘єктивність дисертаційної роботи забезпечено логічністю й 

науковою виваженістю виокремлених одиниць порівняння, до яких належать: 

нормативні, організаційні й педагогічні засади реалізації концепцій 

європейської фізкультурної освіти; особливості реалізації концепцій у 

інклюзивній фізкультурній освіті; класифікації концепцій фізкультурної освіти;  

– компаративний аналіз у дослідженні здійснено у двох темпоральних 

вимірах – діахронному (під час дослідження історичного розвитку концепцій 
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фізкультурної освіти в окремих країнах-членах Європейського Союзу на різних 

етапах) і синхронному (у процесі співставлення основних одиниць порівняння в 

різних країнах-членах Європейського Союзу в один проміжок часу). 

Компаративний аналіз теорії та практики фізкультурної освіти у країнах ЄС є 

підґрунтям для окреслення системоутворювальних, організаційно-інституційних і 

змістово-процесуальних тенденцій, що визначають подальшу реалізацію 

концепцій фізкультурної освіти в країнах ЄС та мають інноваційний потенціал 

загальноєвропейського досвіду для реалізації в освітньому просторі окремих 

європейських країн, зокрема, України й Польщі. 

Методологічною основою дослідження слугують: філософські 

положення теорії пізнання про єдність загального особливого та одиничного, 

логічного й історичного, теорії та практики; діалектичні принципи науковості, 

об‘єктивності, системності, історизму, цілісності та ідеї гуманістичного 

розуміння людини як найвищої цінності суспільства, як активного суб‘єкта 

професійної діяльності; концептуальні положення педагогічної 

компаративістики; філософські, педагогічні, психологічні ідеї та положення про 

випереджальний розвиток сучасної освіти, неперервність професійної освіти 

дорослих, управління особистісним і професійним розвитком персоналу.  

Багаторівневий характер дослідження концепцій фізкультурної освіти в 

країнах Європейського Союзу зумовив необхідність урахування трьох груп 

методологічних підходів: базових, парадигмальних та інструментальних.  

Базові загальнонаукові підходи забезпечили необхідну якість наукової 

розвідки з точки зору відповідності канонам педагогічної науки: системний підхід 

уможливив розробку теоретико-методологічної моделі дослідження, виявлення 

основних компонентів досліджуваного феномену та їх взаємозв‘язків у статичному 

й динамічному аспектах; історичний підхід було застосовано для реалізації 

діахронного аспекту дослідження; синергетичний підхід став підставою для 

характеристики розвитку концепцій фізкультурної освіти в країнах Європейського 

Союзу як процесу, що супроводжується суперечностями, які зумовлюють дію 

біфуркаційних механізмів для переходу на новий етап розвитку системи.   
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Парадигмальні наукові підходи, що ґрунтуються на визнаних 

концепціях і теоріях, стали підставою для розкриття різних аспектів 

суспільного розвитку людства. Гуманістичний підхід дав змогу розглянути 

педагогічні процеси через їхню спрямованість на становлення цілісної 

особистості, яка самостійно формує власний досвід; cоціально-

стратифікаційний підхід забезпечив розуміння інтересів класів і соціальних 

страт на різних етапах розвитку концепцій фізкультурної освіти; 

аксіологічний підхід уможливив пояснення освітніх процесів через систему 

цінностей; культурологічний підхід продемонстрував органічний зв‘язок 

культури з фізкультурною освітою; цивілізаційний підхід виявив зв‘язок 

розвитку фізкультурної освіти з розвитком цивілізацій.  

Інструментальні наукові підходи визначили дієві алгоритми розв‘язання 

стандартних дослідницьких завдань. До них віднесено порівняльно-

педагогічний підхід, що слугував для проведення порівнянь на 

територіальному, синхронному й діахронному рівнях, герменевтичний підхід як 

спосіб тлумачення людського буття взагалі та іншої особистості зокрема, 

інтерпретаційні підходи та онтологічний, який ґрунтується на сиcтемі 

переконань, що інтерпретують особистість із позиції наявних фактів. 

Теоретичною основою дисертаційної роботи є: 

– наукові положення сучасної філософії та методології освіти й 

виховання особистості (Ф. Адамскі (Adamski), А. Айрес (Ayres), І. Бех, 

А. Бжезіньска (Brzezińska), Б. Биковска (Bykowska), Р. Вєньчковскі 

(Więckowski), Б. Гарвас-Напєрала (Hawars-Napierała), Р. Гвардіні (Guardini), 

А. Джин (Jean), З. Жуковська (Żukowska), Ф. Знанецкі (Znaniecki), А. Кларк 

(Clarke), М. Ковальскі (Kowalski), О. Козлова, В. Кремень, Г. Мушиньскі 

(Muszyński), Б. Нємєрко (Niemierko), Г. Ніколаї, М. Новак (Nowak), В. Оконь 

(Okoń), М. Оссовська (Ossowska), Ф. Пауерс (Powers), К. Попєльскі (Popielski), 

О. Семеног, Б. Суходольскі (Suchodolski), К. Тільман (Tilmann), М. Тишкова 

(Tyszkowa), Т. Томашевскі (Tomaszewski), А. Фамула-Юрчак (Famuła-Jurczak), 

К. Халас (Chałas), В. Худи (Chudy)); 
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– концептуальні положення педагогічної компаративістики (Н. Авшенюк, 

Б. Адамсон (Adamson), Р. Арнов (Arnove), Д. Бейкер (Baker), М. Брей (Bray), 

В. Бугрій, А. Вайзман (Wiseman), Л. Ваховський, О. Заболотна, 

А. Кузьмінський, М. Мейсон (Mason), К. Торрес (Torres), С. Франц (Franz), 

В. Бігнольд (Bignold), Л. Гайтон (Gayton), П. Ланг (Lang) та ін.), Н. Лавриченко, 

О. Локшина, О. Матвієнко, Н. Мукан, Г. Ніколаї, А. Сбруєва, О. Сухомлинська, 

О. Устименко-Косоріч, Дж. Шрівенер (Schriewener);  

– теорії фізкультурної освіти (Г. Грабовські (Grabowski), М. Демель 

(Demel), Ю. Лянной, О. Міхеєнко, Є. Снядецкі (Śniadecki), С. Стжижевскі 

(Strzyżewski), А. Склад (Skład), З. Гілевич (Gilewicz), Г. Созаньскі (Sozański), 

В. Панчик (Pańczyk), К. Вархол (Warchoł), Р. Врочиньскі (Wroczyński); 

– міждисциплінарні зв‘язки в дослідженні фізкультурної освіти 

(К. Бохард (Bouchard), С. Біддл (Biddle), Т. Воланьска (Wolańska), М. Гонзалез-

Грос (Gonzalez-Gross), Н. Зубар, С. Козловскі (Kozłowski), М. Ковальскі 

(Kowalski), З. Кравчик (Krawczyk), Т. Лобожевіч (Łobożewicz), К. Назар (Nazar), 

Г. Кацюба-Устілко (Kaciuba-Usciłko), В. Осмольскі (Osmolski), А. Сущенко, 

К. Фокс (Fox) Г. Шварц (Szwarc). 

Для розв‘язання поставлених завдань було використано комплекс 

взаємопов‘язаних методів дослідження: 

загальнонаукові: аналіз застосовано на всіх етапах дослідження в процесі 

визначення історико-культурних передумов становлення й розвитку 

фізкультурної освіти в Європі, а також історично сформованих елементів, що 

покладено в основу сучасних концепцій фізкультурної освіти в країнах-членах 

ЄС; синтез уможливив поєднання класичних ідей, висвітлених у працях 

теоретиків і практиків шведської, німецької, британської фізкультурної освіти, 

які історично визначили характер європейської; зіставлення використано для 

порівняння шведської, німецької, данської та британської наукових шкіл, що 

здійснили значний вплив на формування сучасних концепцій фізкультурної 

освіти в Європі; порівняння дало змогу виокремити ключові риси національних 

підходів до організації фізкультурної освіти; систематизація забезпечила 
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можливість з‘ясування нормативних, організаційних і педагогічних засад 

реалізації концепцій європейської фізкультурної освіти та окреслення 

особливостей реалізації означених концепцій у інклюзивній фізкультурній 

освіті; узагальнення застосовано для виявлення тенденцій розвитку концепцій 

фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу; 

конкретнонаукові: пошуково-бібліографічний метод був використаний для 

аналізу, систематизації та класифікації друкованих джерел у контексті з᾿ясування 

стану розроблення досліджуваної проблеми; метод теоретичного моделювання 

забезпечив розробку теоретико-методологічної моделі дослідження; 

ретроспективний метод дав змогу дослідити історичні події, що визначали 

особливості становлення й розвитку концепцій фізкультурної освіти сучасності, 

виділяючи при цьому найхарактерніші риси й тенденції для кожного етапу такого 

розвитку та визначаючи його закономірності; логіко-системний метод дав змогу 

встановити логічні зв‘язки між елементами європейської фізкультурної освіти в 

синхронній площині на різних етапах її розвитку; хронологічно-структурний 

метод дав підстави для узагальнень щодо історичних видозмін елементів античної 

праконцепції фізкультурної освіти та її структурних перетворень; зіставно-

порівняльний метод дав можливість розглянути історико-педагогічні явища та 

провідні педагогічні ідеї вчених у часовій динаміці та здійснити аналіз 

класифікацій концепцій фізкультурної освіти в країнах Європейського Союзу; 

метод періодизації був застосований для дослідження якісних змін на певних 

історичних періодах, що стали принциповими для розвитку європейської 

фізкультурної освіти; метод структурно-функціонального аналізу уможливив 

характеристику сучасного стану реалізації концепцій фізкультурної освіти у 

країнах Європейського Союзу;  

емпіричні методи: анкетування, опитування, вимірювання сприяли 

верифікації отриманих даних у контексті виявлення сучасного стану реалізації 

концепцій фізкультурної освіти на прикладі Республіки Польща. 
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Крім того, було застосовано такі методи: критичну інтерпретацію, мета-

аналіз і метод постановки запитань, що застосовувались інтегровано у 

контексті реалізації всіх завдань дослідження. 

Джерельну базу дослідження становлять: 

 офіційні документи міжнародних організацій: «Оновлена міжнародна 

хартія фізкультурної освіти, фізичної активності і спорту» (2015) (UNESCO, 

2015b), «Якісна фізкультурна освіта» (2015) (UNESCO, 2015a), «Стратегія 

фізичної активності ВООЗ для Європи 2016–2025» (World Health 

Organization, 2015b), «Підтримка фізичної активності й активного життя в 

міському середовищі» (World Health Organization, 2006), «Підтримка спорту і 

покращення здоров‘я в країнах Європейського Союзу: аналіз політики для 

підтримки дій» (World Health Organization, 2011);  

  аналітичні матеріали (доповіді, резолюції, рекомендації) з питань 

освіти міжнародних і національних організацій («Фактичні дані про фізичну 

активність» (щорічно за окремими країнами), «Молоді і фізично активні» 

(Young and physically active) (World Health Organization, 2012); 

 наукові праці європейських і американських учених із досліджуваної 

проблеми (Ф. Леонард (Leonard, 1923), Д. Дален (Dalen, 1971), Б. Беннетт 

(Bennett, 1971), С. Грьоссінг (Grössing, 1992), З. Грот (Grot, 1990), М. Гейєр 

(Geyer, 2001), Т. Зьолковска (Ziółkowskа, 1990), Й. Паулманн (Paulmann, 

2001), Р. Врочинські (Wroczyński, 2003), П. Макінтош (McIntosh, 2007), 

К. Аннерштедт (Annerstedt, 2001), А. Фуке (Fouque, 2000), Ф. Шмідт 

(Schmidt, 1930), Х. Барнард (Barnard, 1861), Г. Джемс (Gems, 2009), 

К. Хардман (Hardman, 2002, 2005), А. Гонзалез (Gonzales, 1996), А. Тея (Teja, 

1996), Р. Наул (Naul, 2002), Г. Майнандер (Meinander, 2013), Г. Пфістер 

(Pfister, 2003), Дж. Штрутт (Strutt, 1810), П. Хайкінаро-Джонансон 

(Heikinaro-Johanson, 1998), Е. Бальц (Balz, 1992), А. Крум (Crum, 1994), 

Р. Наул (Naul, 2003), К. Хардман (Hardman, 2003), Б. Пенева (Peneva, 2011), 

Д. Боначин (Bonacin, 2011), К. Ріхтер (Richter, 2006) та ін.; 
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 матеріали науково-педагогічних періодичних видань: «Порівняльно-

педагогічні студії», «Міжнародний огляд освіти», «Перспективи: 

щоквартальний огляд порівняльної освіти» та ін.; матеріали міжнародних 

конференцій, інформаційні ресурси мережі Інтернет. 

 енциклопедії, довідкові та реферативні видання: «Український 

педагогічний словник» (Гончаренко, 1977), «Педагогічний словник» 

(Ярмаченко, 2001), «Короткий тлумачний словник-довідник термінів галузі 

фізкультурної освіти та спорту в Англії» (Турчик & Шиян, 2004), «Словник 

польської мови (Słownik Języka Polskiego, 2017), «Словник педагогічний» 

(Słownik Pedagogiczny, Okoń, 1984), «Енциклопедія педагогічна» (Encyklopedia 

Pedagogiczna, 1993), «Енциклопедія спеціальної освіти» (Encyclopedia of Special 

Education, 2007), «Енциклопедія соціальних і культурних основ освіти» 

(Encyclopedia of the social and cultural foundations of education, Provenzo, 2009); 

 матеріали міжнародних та національних електронних бібліотек, 

бібліографічних і реферативних баз даних (ERIC, EURYDICE, Google Scholar, 

Research Gate, SCOPUS, Електронний каталог Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського); 

 електронні сайти організацій, які пов‘язані з формальною та 

неформальною фізкультурної освітою. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше в педагогічній науці здійснено цілісне порівняльно-педагогічне 

дослідження, у якому охарактеризовано концепції фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу, а саме: розроблено та обґрунтовано методологію 

дослідження концепцій фізкультурної освіти в країнах Європейського Союзу; 

виокремлено періоди становлення концепцій фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу (домодерна доба (3000 до н.е. – XVII ст.), модерна доба 

(ХVІІІ ст. – перша половина ХХ ст.) і постмодерна доба (друга половина ХХ – 

поч. ХХІ ст.)); здійснено порівняльний аналіз класифікацій концепцій 

фізкультурної освіти в країнах Європейського Союзу (векторної класифікації 

концепцій фізкультурної освіти в Європі за Р. Наулом, класифікації концепцій 
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фізкультурної освіти за Б. Крумом, зведеної класифікації концепцій фізкультурної 

освіти за E. Бальцем); з᾿ясовано нормативні (введення європейського виміру; 

нормативно-законодавча прозорість; підкреслення соціальної та економічної 

ролей фізкультурної освіти; акцентування ролі партнерства всіх зацікавлених осіб 

й інституцій в управлінні фізкультурною освітою; залучення європейських 

програм і ресурсів до підвищення рівня соціальної інклюзії та інтеграції за 

допомогою фізкультурної освіти; обмін інформацією, досвідом і успішною 

практикою організації фізкультурної освіти; використання фізкультурної освіти як 

знаряддя європейської політики розвитку; формулювання політики в галузі 

фізкультурної освіти з опорою на емпіричні дані), організаційні (посилення уваги 

до шкільної, позакласної та позашкільної фізкультурної освіти; орієнтованість на 

державні стандарти і шкільний курикулум; тяжіння до спільної участі дівчат і 

хлопців у фізкультурній освіті; використання можливості інтегрування фізичного 

виховання з іншими видами виховання; увага до якісної підготовки вчителів; 

підвищення ролі початкової школи для розвитку рухової активності; зменшення 

розбіжності між теорією та реальною ситуацією в галузі фізкультурної освіти; 

обов‘язковість фізичного виховання як предмета; застосування крос-культурного 

підходу до предмета «фізична культура» в школі; мінімізація звільнення від 

уроків фізичної культури шляхом застосування індивідуального підходу) та 

педагогічні (орієнтування цілей фізкультурної освіти на фізичний, особистісний і 

соціальний розвиток; зв‘язок результатів навчання з іншими шкільними 

предметами; значний рівень шкільної автономії у визначенні обов‘язкових видів 

фізичної активності; врахування національних історичних і культурних традицій 

та міжнародної практики під час вибору обов‘язкових видів діяльності; 

виокремлення здоров‘язбережувальної освіти як окремого предмета або інтеграція 

до інших дисциплін шкільного курикулуму; надання переваги поточному 

оцінюванню навчальних досягнень, що має переважно якісний і описовий 

характер) засади реалізації концепцій європейської фізкультурної освіти; 

окреслено особливості реалізації концепцій у інклюзивній фізкультурній освіті в 

окремих країнах-членах Європейського Союзу (значний відрив теорії від 



45 
 

практики; недостатність матеріальної бази; відсутність програм спеціальної 

підготовки вчителів, бачення значного потенціалу до розвитку); охарактеризовано 

сучасний стан реалізації концепцій фізкультурної освіти на прикладі Республіки 

Польща (біологічної концепції фізкультурної освіти, педагогічної концепції освіти 

через рух, персоналістичної концепції рухової освіти, конформістської концепції 

соціалізації в спорті, критично-конструктивістської концепції рухової 

соціалізації); виявлено тенденції розвитку концепцій фізкультурної освіти у 

країнах Європейського Союзу (системоутворювальні, до яких віднесено тенденції 

неперервності, адаптивності, інклюзивності, узгодженості стратегічних завдань 

формальної та неформальної фізкультурної освіти, крос-дисциплінарності, крос-

культурності, крос-концептуальності, спрямованості на майбутнє; організаційно-

інституційні, що поєднують тенденції обов‘язковості, інституціалізації, 

диверсифікації, динамічності мережі освітніх послуг, варіативності моделей 

управління й функціонування, а також шляхів розвитку та підвищення її 

ефективності; змістово-процесуальні, до яких належать тенденції однакової 

зорієнтованості на процес і на результати навчання (що відрізняється від інших 

навчальних дисциплін), регулярності, підвищення частотності, динамічності, 

компетентнісної орієнтованості, практикоорієнтованості, інноваційності); 

– удосконалено положення щодо: фізкультурної освіти впродовж життя, 

конструктивістського підходу до фізкультурної освіти, політики Європейського 

Союзу стосовно організації фізкультурної освіти, ролі суспільно-політичних 

чинників у формуванні концепцій фізкультурної освіти на національному рівні, 

особливостей організації інклюзивного середовища у фізкультурній освіті; 

– подальшого розвитку набули тлумачення змісту основних дефініцій 

(«фізкультурна освіта», «фізичне виховання», «фізична культура»);  

– до наукового обігу введено невідомі й маловідомі факти, ідеї та підходи в 

галузі європейської фізкультурної освіти.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що основні положення, викладені в дисертації, можуть слугувати 

науковою основою для розроблення концептуальних і нормативних документів 
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із проблем фізкультурної освіти. Матеріали дослідження, монографія 

«Концепції фізкультурної освіти в країнах Європейського Союзу: історія і 

сучасність» можуть збагатити зміст навчальної дисципліни «Історія фізичної 

культури», застосовуватися в розробці нових і оновленні існуючих навчальних 

програм для студентів, магістрантів та аспірантів закладів вищої освіти.  

Систематизовані й узагальнені положення, фактологічний матеріал, 

джерельна база мають цінність для подальших наукових розвідок з 

порівняльної педагогіки, розробки лекційних і практичних занять із курсів 

«Історія педагогіки», «Педагогіка», «Порівняльна педагогіка», спецкурсів і 

спецсемінарів із проблем розвитку міжнародних освітніх систем, науково-

педагогічної підготовки магістрів та докторів філософії напряму підготовки 

011 Освітні, педагогічні науки; для укладення енциклопедичних і довідкових 

видань з проблем фізкультурної освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 987/01 

від 25.06.18 р.), Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (довідка № 1309 від 4.06.2018 р.), Поморської вищої школи в 

Старограді Гданьському (довідка від 4.06.2018), Академії фізичного виховання 

і спорту імені Єнджея Снядецького в Гданьську (довідка від 5.06.2018).  

Вірогідність та об’єктивність результатів і висновків дослідження 

забезпечується теоретичним і методологічним обґрунтуванням його вихідних 

положень; застосуванням комплексу методів, адекватних об‘єктові, 

предметові, меті та завданням роботи; залученням до наукового аналізу 

широкого кола різноманітних джерел і релевантних методів дослідження; 

упровадженням результатів дисертаційної праці в освітній процес сучасних 

педагогічних закладів вищої освіти. 

Особистий внесок здобувача. У монографіях [2–6] і статтях [27–29] 

здобувачем охарактеризовано види фізичної активності в контексті концепцій 

фізкультурної освіти; у статті [19] здобувачем обґрунтовано класифікацію 

концепцій фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу, у статті [25] 
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систематизовано особливості неформальної фізкультурної освіти в Республіці 

Польща, у статті [26] здобувачем розглянуто характерні ознаки інклюзивної 

фізкультурної освіти в країнах Європейського Союзу, у статтях [30–34] 

здобувачем обґрунтовано тенденції розвитку фізкультурної освіти. 

Апробація отриманих результатів дисертаційного дослідження. 

Матеріали роботи та результати дослідження обговорювалися на науково-

практичних і науково-методичних конференціях і семінарах різних рівнів, а саме:  

міжнародних конференціях – «Реабілітаційні, культурно-фізичні і 

рекреаційні аспекти розвитку людини» (Рівне, 2014), «Człowiek - Kultura - 

Edukacja» (Людина – культура – освіта) (Старогард Гданьський, 2014), «Logistyka 

w ratownictwie» (Логістика в рятівництві) (Сувалки, 2014), «Ratownictwo wodne, 

sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce» (Порятунок на воді, водні види 

спорту і фізична культура в теорії і практиці) (Рови, 2014; Рови, 2015; Слупськ, 

2016; Слупськ, 2017), «Головні напрями підготовки сучасного вчителя: 

глобалізація, стандартизація, інтеграція» (Умань, 2014), «Bezpieczeństwo i 

zarządzanie ryzykiem – uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i systemowe» 

(Безпека і управління ризиками – суспільні, економічні і системні умови) 

(Тарнобжег, 2014), «Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації 

фахівців фізичного виховання і спорту» (Суми, 2015), «Неперервна педагогічна 

освіта: стан, проблеми, перспективи» (Умань, 2015), «Stan, Perspektywy i Rozwój 

Ratownictwa, Kultury Fizycznej i Sportu w XXI Wieku» (Стан, перспективи і 

розвиток порятунку на воді, фізичної культури і спорту в ХХ ст.) (Бидгощ, 2015), 

«Управління безпекою на воді» (Львів, 2015; Легіньов, 2017), «Iнноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (Суми, 2016), 

«Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного 

виховання і спорту» (Суми, 2016), «Globalizacja a regionalna ochrona środowiska» 

(Глобалізація і регіональна охорона довкілля) (Гданьськ, 2016), «Молодь проти 

паління» (Рівне, 2016), «Проблеми здоров‘я і реабілітації неповносправних 

людей» (Рівне, 2016), «Способи поведінки і зміцнення здоров‘я» (Рівне, 2016), 

«Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: глобальний 
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контекст» (Умань, 2017), «Ольвійський форум -2017: стратегії країн 

Чорноморського регіону в геополітичному просторі» (Миколаїв, 2017), 

«Впровадження європейських соціальних стандартів в Україні» (Миколаїв, 2017), 

«Перспективи розвитку реабілітаційних послуг та оздоровчого туризму в Україні з 

огляду на польський досвід» (Рівне, 2017); «Творча спадщина А. С. Макаренка в 

контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» (Суми, 2018); 

«Університет А. С. Макаренка: імідж, мобільність та європейські перспективи» 

(Суми, 2018); 

загальнопольських конференціях – «Edukacja dla bezpieczeństwa a 

nauczanie pierwszej pomocy» (Освіта для безпеки і навчання надавати першу 

допомогу) (Бидгощ, 2014: Бидгощ, 2016), «IX Pomorski Kongres Obywatelski: 

Lepsze życie Pomorzan» (ІХ Поморський громадський конгрес: краще життя 

жителів Помор‘я) (Гданьськ, 2016), «On Duty Gdynia» (Гдиня напоготові) 

(Гдиня, 2016; Гдиня, 2018), «Teoretyczne i praktyczne obszary 

multidyscyplinarnych badań treningu sportowego» (Теоретичні і практичні аспекти 

мультидисциплінарного дослідження спортивного тренування) 

(Осьвєнцім, 2017), On Duty Gdynia 2018 II Edycja (Гдиня, 2018); 

всеукраїнських конференціях – «Програма підготовки для лікарів 

"Мистецтво лікування"» (Рівне, 2016), «Психологічна реабілітація як важливий 

чинник в аспекті здоров‘я людини» (Рівне, 2016); Пізнавально-творча і 

професійна самореалізація особистості у евристичній освіті» (Суми, 2018); 

науково-практичних семінарах: «Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura 

fizyczna. Wybrane zagadnienia» (Безпека, здоров‘я і фізична культура: вибрані 

аспекти) (Гдиня, 2016; Старогард Гданьський, 2017; Злота Гура, 2017; Гдиня, 

2017; Злота Гура, 2018; Старогард Гданьський, 2018); 

на засіданнях Лабораторії педагогічної компаративістики Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи 

відображено в 42 працях (24 одноосібних), серед яких: 6 монографій, 

1 навчально-методичний посібник, 13 статей у фахових виданнях України 
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(з них 10 – у виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних 

баз), 15 статей у закордонних наукових виданнях із напряму, за яким 

підготовлено дисертацію, та 7 публікацій апробаційного характеру в наукових 

журналах, збірниках матеріалів науково-практичних конференцій і семінарів. 

Кандидатську дисертацію на тему «Система підготовки рятувальників на 

воді і їх фізична підготовка у світлі стандартів безпеки і управлінських систем» 

було захищено в 2005 р., її матеріали в тексті докторської дисертації не 

використовувалися. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

п‘яти розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Повний обсяг дисертації – 490 сторінок (371 сторінка – 

основний текст). Список використаних джерел – 595 назв (з них 507 – 

іноземними мовами).  



50 
 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ 

ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

1.1. Стан розробленості  наукової проблеми 

 

Фізкультурна освіта на різних етапах розвитку суспільства виступала 

мірилом цінностей, що сповідувалися людьми у плані фізичного та духовного 

вимірів особистості, та різною мірою була інкорпорована в систему освіти дітей 

та молоді. Найбільш очевидно цей зв‘язок простежується на початку ХХІ ст., 

коли екологічні впливи та стрімкий розвиток суспільства знань зумовили 

нагальну необхідність підвищення уваги до фізичної форми та збереження 

здоров‘я людей. Концептуальні підходи до фізкультурної освіти визначають 

зміст, форми і методи її практичної реалізації, а тому виступають 

першоджерелом інформації щодо необхідності впровадження змін.  

Географічне поле дослідження концепцій фізкультурної освіти, що 

охоплює країни Європейського Союзу, є досить широким, тому для надання 

комплексної характеристики і глибокого аналізу важливим є базування на 

значному джерельному підґрунті, що вимагає взяття до уваги праць різними 

мовами та опублікованих у різних країнах Європейського Союзу та за його 

межами. Тому при аналізі стану розробленості проблеми здійснено 

комплексний аналіз праць щодо проблематики фізкультурної освіти 

англійською, польською, українською, російською та німецькою мовами.  

Проблема концепцій фізкультурної освіти перебуває в полі зору низки 

наукових дисциплін, а відтак розроблена на різних рівнях. Для системного 

моніторингу означеної проблеми необхідно проаналізувати стан її розроблення, 

виходячи із завдань і структури дослідження (див. рис. 1.1) 
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Рис. 1.1. Напрями теоретичних розвідок, присвячених концепціям 

фізкультурної освіти в країнах ЄС (укладено автором на основі аналізу джерел) 

 

З метою розроблення першого напряму (теоретико-методологічні основи 

дослідження концепцій фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу) 

 

 
Дослідження концепцій фізкультурної освіти  

у країнах Європейського Союзу 

Мета: охарактеризувати концепції фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу, визначити 

нормативні, організаційні і педагогічні засади їх практичної реалізації та тенденції розвитку. 
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проаналізовано низку джерел у царині проведення порівняльно-педагогічних 

досліджень, зокрема праці методологічного характеру. 

Особливий інтерес для дослідження становить праця М. Брея, Б. Адамсона і 

М. Мейсона «Порівняльно-педагогічне дослідження: підходи і методи» (Bray, 

Adamson, & Mason, 2007). Книгу, яка вперше була опублікована англійською 

мовою, було перекладено китайською, фарсі, французькою, італійською, 

японською, іспанською, а також російською (Брей, Адамсон, & Мейсон, 2015) 

мовами. Ця книга пропонує нове бачення традиційних підходів до проведення 

порівняльно-педагогічного дослідження. Матеріал структуровано за рівними 

одиницями порівняння: порівняння територіальних об‘єктів, порівняння систем, 

порівняння часів, порівняння рас, класів і гендерів, порівнянння культур, 

порівняння цінностей, порівняння освітньої політики, порівняння навчальних 

програм, порівняння педагогічних інновацій, порівняння того, як люди 

навчаються, а також порівняння навчальних досягнень. 

Автор передмови до російськомовного видання (здійсненого в рамках 

діяльності Асоціації з проблем порівняльної педагогіки) Л. Ваховський робить 

акцент на трьох моментах (Брей, Адамсон, & Мейсон, 2015, c. 5–6): 

 ідеї необхідності проведення багаторівневого аналізу, унаочненій у книзі 

у вигляді куба Брейя і Томаса. Автори вважають, що для отримання цілісної 

оцінки освітніх явищ їх слід розглядати щонайменш у трьох вимірах; 

 теоретичних положеннях про співвідношення кількісних і якісних 

методів порівняльно-педагогічного дослідження, яке допоможе уникнути 

ігнорування в процесі пізнання впливу суб‘єкта на освітні явища і процеси;  

 необхідності проведення проблемних досліджень, які виконуються на 

матеріалі кількох країн або групи країн і сфокусовані на аналізі конкретних 

проблем освіти та пошукові ефективних варіантів розв‘язання. 

Іншим джерелом методологічних узагальнень є книга «Порівняльна 

освіта: діалектика глобального і місцевого» за редакцією Р. Арнова, К. Торреса 

і С. Франца, четверте видання якої було опубліковане у 2012 р. (Arnove, Torres, 

& Franz, 2012). У ній подано нове бачення динамічних взаємозв‘язків між 
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глобальними, національними і локальними процесами, які визначають функції і 

результати освітніх систем. Автори пропонують переосмислити підхід до 

країни як базової одиниці аналізу відносин між школою і суспільством. 

Натомість, вони наголошують на необхідності розгляду соціальних рухів та 

їхнього впливу на освітні реформи. Крім того, вони акцентують на значенні 

феміністичного, постколоніального і культурно-чутливого підходів при 

дослідженні потенціалу освітніх систем у впливі на особистісний розвиток і 

соціальні зміни. Особливо автори підкреслюють необхідність урахування 

впливу глобальної економічної кризи та євроінтеграційних процесів при 

дослідженні динаміки змін в освітніх системах. 

Взаємовпливові глобальних проблем і порівняльно-педагогічних 

досліджень також присвячено працю В. Бігнольд і Л. Гайтон «Глобальні 

проблеми і порівняльна освіта» (Bignold, & Gayton, 2009). Порівняльну освіту в 

книзі представлено як галузь освітньої теорії, яка займається аналізом й 

інтерпретацією освітньої практики і політики в різних країнах і культурах 

(Bignold, & Gayton, 2009, c. 5). Автори стверджують, що початковою точкою 

для здійснення освітніх порівнянь є збір якісної і кількісної інформації про: 

 характер навчальних планів; 

 звітність і відповідальність; 

 практику адміністрування; 

 рівень досягнень і державні стандарти; 

 проблемні категорії дітей; 

 децентралізацію і рівень автономії вчителів; 

 рівність освітніх можливостей, інклюзію і мультикультурність; 

 освіту і підготовку фахівців.  

На думку авторів, такі дані можуть забезпечити об‘єктивну інформацію, 

що є підставою для неупереджених висновків. Такий аналіз допоможе виявити 

витоки відмінностей і служитиме обґрунтуванням для прийняття цих 

відмінностей (Bignold, & Gayton, 2009, c. 7; Bray, 2003).  
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Праця відомого компаративіста Марка Брея «Порівняльна освіта: 

продовження традицій, нові виклики і нові парадигми» привертає увагу до змін, 

які відбулися в підходах до порівняльно-педагогічний досліджень на початку 

ХХІ ст.  

Зібрання порівняльно-педагогічних праць за редакцією Д. Бейкера і 

А. Вайзмана «Вплив порівняльно-педагогічних досліджень на інституційну 

теорію» (Baker, & Wiseman, 2006) демонструє, як неоінституційний підхід, що 

раніше застосовувався в соціології й економіці, може визначати зміст і форму 

компаративних освітніх досліджень. Інституційна теорія в соціології 

ґрунтується на базовій ідеї, що суб‘єкти і види діяльності в локальних ситуаціях 

значною мірою залежать від культурних значень і організаційних форм 

глобального рівня. Якщо застосувати це положення до освіти, то йдеться про 

те, що освітні системи окремих держав відтворюють загальносвітові тенденції, 

що визначають розвиток. Щодо організаційних структур у межах освітньої 

системи, то ці структури ізоморфічно накладаються на світові структури і 

зазнають змін у цих структурах.     

Збірка за редакцією Дж. Шрівенера і П. Ланга «Формування дискурсу в 

порівняльній освіті» (Schriewer, & Lang, 2009) привертає увагу до 

неоінституційного підходу, який дає змогу охарактеризувати освітні процеси в 

умовах взаємопов‘язаного світового суспільства. Йдеться, в першу чергу, про 

те, що  неоінституційний підхід, реконструйований В. Мейєром і О. Рамірезом 

на основі постійної взаємодії порівняльних даних і   теоретичного аналізу, все 

частіше застосовується не лише в освітніх дослідженнях, а й для соціальних, 

культурних і політичних узагальнень. З іншого боку, продемонстровано низку 

критичних підходів до неоінституціоналізму, зважаючи на пропагований ним 

ізоморфізм  і посилену увагу до масштабних кількісних досліджень та даних, 

представлених зареєстрованими національними інституціями. Йому 

протиставляються якісні порівняльно-історичні дослідження. Як наслідок, 

підкреслено необхідність поєднання кількох підходів при проведенні 

порівняльно-педагогічних досліджень.  
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Крім того, значну цінність для дослідження становлять праці з методології 

освіти й виховання особистості О. Козлової (Сбруєва & Козлова, 2011), 

В. Кременя (Кремень & Ільїн, 2012), Г. Ніколаї (Ніколаї, 2008, 2013), О. Семеног 

(Семеног, 2014), а також дослідження, пов‘язані з концептуальними положеннями 

педагогічної компаративістики, таких науковців, як: Н. Авшенюк (Авшенюк, 

2015), В. Бугрій (Бугрій, 2012), О. Заболотна (Заболотна, 2013, 2014, 2015), 

А. Кузьмінський (Кузьмінський, 2013, Кузьмінський, Вовк &, Омельяненко, 2003), 

Н. Лавриченко (Лавриченко, 2006, 2015, 2016), О. Локшина (Локшина, 2009, 

2015), О. Матвієнко (Матвієнко, 2005), Н. Мукан (Мукан, 2011), А. Сбруєва 

(Сбруєва, 2001, 2004, 2005, 2005а, 20008, 2015), О. Сухомлинська (Сухомлинська, 

2007), О. Устименко-Косорич (Устименко-Косорич, 2004).  

Для обґрунтування концептів, пов‘язаних із концепціями фізкультурної 

освіти, слугувала низка лексикографічних джерел, які дали змогу порівняти 

підходи до розуміння понять у різних культурних традиціях і розробити 

поняттєво-категоріальний апарат цієї праці. За логікою дослідження, ці джерела 

більш детально будуть охарактеризовані в параграфі 1.2.  

Для комплексного дослідження проблеми значну увагу було надано 

матеріалам міжнародних організацій різного рівня, серед яких перш за все 

виділяємо:  

 UNESCO (Організація об‘єднаних націй з питань освіти, науки і 

культури); 

 ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку); 

  Світовий банк (англ. World Bank); 

 Всесвітню організацію охорони здоров‘я (ВООЗ, англ. World Health 

Organization (WHO); 

 Європейську комісію (англ. European Commission) 

Кожна з цих організацій має певні особливості, і характер їхніх 

досліджень змінюється з часом і залежить від регіону та поставлених цілей.  

Так, згідно зі Стратегією UNESCO 2014–2021 (UNESCO, 2014), перед 

організацією стоять такі першочергові завдання: 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/50830/source:default
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/73436/source:default
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 розвиток системи освіти з метою розширення можливостей якісної 

неперервної освіти для всіх; 

 розвиток в учнів можливостей бути креативними і відповідальними 

громадянами; 

 формування цілей і завдань освіти майбутнього. 

Означені цілі стосуються і фізкультурної освіти. Ключові публікації 

UNESCO, які визначають підходи до формулювання регіональної і 

національної політики в галузі фізкультурної освіти -  «Оновлена міжнародна 

хартія фізкультурної освіти, фізичної активності і  спорту» (2015) (Revised 

International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport) (UNESCO, 

2015b) і «Якісна фізкультурна освіта» (2015) (Quality Physical Education (QPE)) 

(UNESCO, 2015a). Їхній аналіз є підставою до розуміння процесів, що 

відбуваються у фізкультурній освіті сьогодення, і допомагає сформулювати 

висновки, очікувані за всіма напрямами дослідження. 

Крім того, UNESCO робить значний внесок у розуміння проблематики 

порівняльної педагогіки, публікуючи два важливих журнали. Один із них – 

«Міжнародний огляд освіти» - хоча і не містить слова «порівняльний» у своїй 

назві, але позиціонує себе як «міжнародне періодичне видання, присвячене 

теорії і практиці порівняння формальної і неформальної освіти» (OECD, 2018). 

Від часу заснування (1931 р.) він подолав різні періоди нестабільності, поки не 

перейшов під начало інституції, яка в 1955 р. називалася Інститутом освіти 

UNESCO. Другий журнал – «Перспективи: щоквартальний огляд порівняльної 

освіти» – видається Міжнародним бюро просвіти UNESCO у Швейцарії. 

Журнал було створено в 1969 р. у Франції під назвою «Перспективи в освіті: 

щоквартальний бюлетень», у 1972 р. його було перейменовано на 

«Перспективи: щоквартальний огляд освіти». Слово «порівняльний» було 

додане до назви у 1995 р. 

 Організація економічного співробітництва і розвитку була створена з 

Організації європейської економічної співпраці у 1961 р. Освіта перебуває серед 

пріоритетних напрямів, на яких фокусується увага цієї організації. Згідно з 
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офіційною заявою ОЕСР (2008) (OECD, 2017b, с. 19–20), «організація допомагає 

країнам-членам забезпечувати високоякісну освіту в усьому, що стосується 

особистісного розвитку, стабільності економічного розвитку і соціальної 

згуртованості». Як правило, йдеться про способи оцінки і покращення результатів 

освіти, поширення якісної освіти і створення соціальних зв‘язків за допомогою 

освіти (Брей, Адамсон, & Мейсон, 2015, с. 34).  

Серед освітніх видань ОЕСР – щорічник «Погляд на  освіту» (OECD, 2017a). 

Дослідження, представлені в ньому, постійно вдосконалюють методику, 

розробляючи прийоми для агрегації і апроксимації даних з метою забезпечення 

зручності використання в порівняльних дослідженнях. Керівництво ОЕСР з 

міжнародної статистики наводить діаграми, які наочно представляють наявні у 

світі тенденції. Одиницями аналізу переважно є окремі країни (винятком є Бельгія, 

представлена трьома окремими громадами). Такі масштабні дослідження 

допомагають сформувати уявлення про тенденції розвитку середньої освіти, 

частиною якої є фізкультурна освіта, що є предметом цього дослідження.  

Світовий банк із початку 1960-х рр. почав приділяти увагу сектору 

освіти. У 2013 р. Світовий банк заявив, що є одним із найвагоміших 

зовнішніх фінансистів в освіті у країнах, що розвиваються. Як і UNESCO, 

Світовий банк надає найбільшої ваги проектам у сфері розвитку освіти для 

всіх. Як наслідок, він у першу чергу працює над практичним застосуванням 

порівняльної освіти, і основна частина аналітичної роботи зосереджена на 

окремих країнах. Крім того, Світовий банк представляє низку аналітичних 

досліджень як у своїх програмних документах, так і в наукових дослідженнях 

із конкретних тем. Відповідно до мандата організації, більшість цих 

досліджень присвячені менш розвиненим країнам. З 1990 р. у центрі уваги 

Світового банку, крім інших регіонів, перебувають Східна і Центральна 

Європа. Зважаючи на свою специфіку, Світовий банк у публікованих ним 

дослідженнях зосереджується на економіці й фінансуванні, а не таких темах, 

як педагогіка і навчальні програми. 
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Метою Всесвітньої організації охорони здоров‘я є створення кращого  і 

більш здорового майбутнього для людей в усьому світі. Діючи через бюро, 

розташовані в більш ніж 150 країнах світу, співробітники ВООЗ працюють 

спільно з урядами й іншими партнерами, щоб забезпечити найвищий досяжний 

рівень здоров‘я для всіх. Одним із шляхів досягнення цієї мети є організація 

якісної фізкультурної освіти для всіх, чому присвячено низку ключових 

публікацій організації. Серед тих, які спрямовані на врегулювання фізкультурної 

освіти в країнах-членах ЄМ, можна виокремити такі: «Фактичні дані про фізичну 

активність» (щорічно за окремими країнами), «Молоді і фізично активні» (Young 

and physically active) (World Health Organization, 2012), «Стратегія фізичної 

активності ВООЗ для Європи» (Physical activity strategy for the WHO European 

Region 2016–2025) (World Health Organization, 2015b), «Підтримка фізичної 

активності й активного життя в міському середовищі» (Promoting physical activity 

and active living in urban environments) (World Health Organization, 2006), 

«Підтримка спорту і покращення здоров‘я в країнах Європейського Союзу: аналіз 

політики для підтримки дій» (Promoting sport and enhancing health in European 

Union countries: a policy content analysis to support action) (World Health 

Organization, 2011). Як видно з назв публікацій, вони стосуються фізкультурної 

освіти через призму її потенціалу у збереженні і покращенні здоров‘я. Переважно 

вони представляють висновки, зроблені на основі прикладних досліджень, і є 

цінним джерелом узагальнень для висвітлення сучасних концепцій фізкультурної 

освіти в країнах Європейського Союзу.  

Для розроблення другого напряму (витоки концепцій  фізкультурної 

освіти в країнах ЄС) найбільшою мірою прислужилися історико-педагогічні та 

філософські дослідження, які можуть бути класифіковані за кількома 

напрямами (див. табл. 1.1):  

 праці, що стосуються історії фізкультурної освіти у світі; 

 порівняння окремих аспектів розвитку фізкультурної освіти в окремих 

країнах;  
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Таблиця 1.1 

Праці дослідників, використані для з’ясування витоків  концепцій 

фізкультурної освіти в країнах ЄС 

 

Групи праць Прізвища дослідників 

Праці, що стосуються 

історії фізкультурної 

освіти у світі 

Ф. Леонард (Leonard, 1923), Д. Дален (Dalen, 1971), Б. Беннетт 

(Bennett, 1971), С. Грьоссінг (Grössing, 1992), З. Грот (Grot, 1990), 

Н. Кулінко (1997), Л. Кун (1982), М. Гейєр (Geyer, 2001), 

Т. Зьолковска (Ziółkowskа, 1990), Й. Паулманн (Paulmann, 2001), 

В. Пельменєв (2000), В. Лях (2009), Р. Врочинські (Wroczyński, 

2003), П. Макінтош (McIntosh, 2007), Б. Голощапов (2001), 

Є. Конєєва (2000). 

Порівняння окремих 

аспектів розвитку 

фізкультурної освіти в 

окремих країнах 

К. Аннерштедт (Annerstedt, 2001), А. Фуке (Fouque, 2000), Ф. Шмідт 

(Schmidt, 1930), Х. Барнард (Barnard, 1861), Г. Джемс (Gems, 2009), 

К. Хардман (Hardman, 2002, 2005), А. Гонзалез (Gonzales, 1996), 

А. Тея (Teja, 1996), Р. Наул (Naul, 2002), Г. Майнандер (Meinander, 

2013), Г. Пфістер (Pfister, 2003), Дж. Штрутт (Strutt, 1810), 

П. Хайкінаро-Джонансон (Heikinaro-Johanson, 1998). 

Теоретичні 

узагальнення щодо 

інноваційних напрямів 

розвитку фізкультурної 

освіти 

Н. Армстронг (Armstrong, 1996), А. Крум (Crum, 1992), Р. Файнгольд 

(Feingold, 1992), К. Ріс (Rees, 1992), Дж. Баретт (Barrette, 1992), 

Б. Хуліган (Houlihan, 2010), Е. Гербер (Gerber, 1971), В. Лапорт 

(Laporte, 1998), В. Столяров (2013), Дж. Фернандез-Бальбоа 

(Fernandez-Balboa, 1997). 

Теоретичні роз-думи 

про класифі-кації 

концепцій фіз-

культурної освіти 

Е. Бальц (Balz, 1992), А. Крум (Crum, 1994), Р. Наул (Naul, 2003), 

К. Хардман (Hardman, 2003), Б. Пенева (Peneva, 2011), Д. Боначин 

(Bonacin, 2011), К. Ріхтер (Richter, 2006), Д. Аникеєв (2012), 

С. Фірсін (2013) 

Праці дослідників з 

різних країн, 

присвячені різним 

аспектам фізичної 

культури і спорту 

З. Алмонд (Almond, 1983), А. Хофманн (Hofmann, 2004), П. Шемпп 

(Schempp, 1996), В. Дітріх (Dietrich, 1965), Л. Хенді (Hendey, 1918), 

Ю. Лянной (Лянной & Кравченко, 1999, 2000; Міхеєнко & Лянной, 

2005; Середа & Лянной, 2013), О. Міхеєнко (Міхеєнко, 2010, 2015) та 

ін. 

Праці творців 

концепцій 

фізкультурної освіти 

П. де Кубертен (Coubertin, 1888), Т. Еліот (Elyot, 1883), Я. Функе 

(Funke, 1922), Й. Гутсмутс (Guts Muths, 1803), Ф. Ян (Jahn, 1816), 

Г. Лінг (Ling, 1836, 1853), К. Кох (Koch, 1900), А. Макларен 

(Maclaren, 1866, 1869), Х. Зальцман (Salzmann, 1803), М. Шерман 

(Shearman, 1887, 1898, 1899), А. Шпісс (Spiess, 1847). 

Праці загально-

філософського 

спрямування щодо 

освіти людини 

Ф. Фрьобель, Дж. Локк, Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Рабле, Ж.-

Ж. Руссо. 

 

 теоретичні узагальнення щодо інноваційних напрямів розвитку 

фізкультурної освіти; 

 теоретичні роздуми про класифікації концепцій фізкультурної освіти; 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pierre+de+Coubertin%22
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Friedrich+Ludwig+Jahn%22
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christian+Gotthilf+Salzmann%22
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 праці дослідників із різних країн, присвячені окремим аспектам фізичної 

культури і спорту;  

 праці творців концепцій фізкультурної освіти;  

 праці загальнофілософського спрямування щодо освіти людини. 

Зважаючи на визначені нами очікувані результати, охарактеризуємо 

глибше праці, які стали джерелом узагальнень. Зокрема, йдеться про ті, що 

стосуються історії фізкультурної освіти у світі. Розглянемо їх у хронологічному 

порядку.  

Перш за все, маємо зазначити, що значну цінність для нашої праці мала 

книга американського дослідника Ф. Леонарда «Провідник до історії 

фізкультурної освіти» (Leonard, 1923), видана у 1923 р. Це цінне видання стало 

доступним у повнотекстовому вигляді у 2009 р. завдяки фінансуванню Фонду 

Слоана. Автор книги – Фред Леонард, який був професором кафедри гігієни і 

фізкультурної освіти в Оберлінському коледжі (штат Огайо). Автор присвятив 

книгу доктору Едварду Нартвеллу, який першим у США опублікував працю з 

історії  фізкультурної освіти. На той час у Сполучених Штатах було не так 

багато джерел про розвиток цього явища на європейському континенті, а відтак 

потребувало глибокого вивчення. Отож Ф. Леонард здійснив низку тривалих 

освітніх подорожей до Європи (з лютого до червня 1913 р.), відвідавши такі 

провідні у розвитку фізкультурної освіти країни – Німеччину, Швейцарію, 

Скандинавські країни і Великобританію. Структура видання і власне самі 

матеріали були апробовані під час роботи професора Леонарда зі студентами 

Оберлінського коледжу, а також зі слухачами літньої школи в Гарвардському 

університеті впродовж 13 років. Автор розглядає історію фізкультурної освіти, 

починаючи зі Стародавньої Греції і Риму, присвячує окремі розділи аскетизму в 

ранньохристиянській церкві і монастирським школам, лицарству і 

середньовічним університетам. У періоді Відродження приділено увагу 

підходам Вітторіо да Фельтре, Кардано, Меркуріаліса, Камераріуса, 

Коменського,  Рабле і Монтеня, Еліота і Мільтона, які значною мірою вплинули 

на формування концепцій фізкультурної освіти у різних європейських країнах 
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(Італії, Іспанії, Франції й Англії). Окремий розділ присвячено аналізу освітніх 

праць Дж. Локка і Ж.-Ж. Руссо. У контексті початків модерної фізкультурної 

освіти в Німеччині досліджено спадщину Базедова, Зальцмана і ГутсМуса. Для 

висвітлення подальшого розвитку фізкультурної освіти в Німеччині 

проаналізовано внесок Ф. Яна (розділ XI), А. Шпіса (розділ XIІ), фізичну 

підготовку в пруських школах (розділ XIІ), ігровий рух (розділ XIV). Розвиток 

фізкультурної освіти у Швеції описано через вплив на неї Г. Лінга (розділ XV) 

та його послідовників (розділ XVІ), а також охарактеризовано шкільну 

фізкультурну освіту (розділ XVІІ). Окремі розділи присвячено розвитку 

фізкультурної освіти в Данії (розділ XVІІІ) і Великобританії (розділ ХІХ). 

Досить детально автором описано діяльність міжнародних організації у 

розвитку й популяризації спорту і фізкультурної освіти (розділ ХХ). Зважаючи 

на те, що значною мірою початок їхньої активності припадає на кінець ХІХ – 

початок ХХ ст., автор як реальний учасник тих подій, надав досить 

деталізовану інформацію, яка має беззаперечну цінність для нашої праці. Крім 

того, американець Ф. Леонард дає цілком неупереджену оцінку європейським 

процесам, не наголошуючи на більшому впливі окремих країн.   

Подібними підходами керувалися і Д. Дален і Б. Беннет, які представили 

світову історію фізкультурної освіти з культурної, філософської і  порівняльної 

перспективи (Dalen, & Bennett, 1971). Якщо у Ф. Леонарда переважає виклад 

фактів з подальшим аналізом впливу, який певні процеси справили на розвиток 

фізкультурної освіти у США, то вищевказані автори зосереджуються на 

зіставленні культурно-історичних процесів на загальносвітовому рівні і рівні 

окремих країн та тому, як вони вплинули на розвиток фізкультурної освіти.   

Праця Л. Куна «Загальна історія фізичної культури і спорту» (Кун, 1982) 

була першою книгою іноземного автора з нашої проблематики, яка була 

перекладена російською мовою і видана в Радянському Союзі. Це стало 

можливим завдяки підведеному ідеологічному підґрунтю, оскільки 

«методологічну основу праці Ласло Куна становить діалектичний та історичний 

матеріалізм. Застосування діалектичного матеріалізму дало автору змогу 
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розглянути весь хід розвитку фізичної культури і спорту в різні епохи у 

взаємозв‘язку з різними сторонами життя суспільства. Опираючись на 

діалектичний метод пізнання історії, він показує фізичну культуру і спорт у 

неперервному русі, змінах, розглядає їхній розвиток як результат боротьби нового 

зі старим, у якій нове обов‘язково перемагає  старе» (Кун, 1982, с. 9). Ця цитата з 

передмови до видання чітко демонструє заідеологізованість, характерну для всієї 

праці, яка в пошуках обґрунтування успішності моделі соціалістичної 

фізкультурної освіти критикує «розрізненість в капіталістичному таборі» і не 

акцентує на «поодиноких успіхах» у розвитку фізкультурної освіти у 

європейських країнах.   

Загальний популярний огляд історії фізичної культури подано в 

російськомовних працях Н. Кулінка «Історія фізичної культури і спорту» 

(Кулинко, 1997) і В. Пельманева й О. Конєєвої «Історія фізичної культури» 

(Пельменев, & Конеева, 2000). Остання є курсом лекцій і досить суб‘єктивно 

представляє позицію авторів, які безапеляційно стверджують про помилковість 

окремих теорій і підходів, не даючи читачам змоги самим формулювати власну 

позицію. У цих джерелах висвітлення історії фізичної культури в зарубіжних 

країнах служить більшою мірою тлом для представлення розвитку фізичної 

культури в Росії. Цінність ще одного навчального посібника для студентів, що 

вийшов у Росії наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст., – «Історія фізичної культури і 

спорту» за авторством Б. Голощапова (2001)  – у структурованому огляді із 

візуалізацією матеріалу схемами і рисунками.   

У Польщі у 60-х роках ХХ ст. проблематику, пов‘язану з історією 

фізкультурної освіти, знаходимо в широко цитованій праці М. Демеля і 

А. Склад «Теорія фізичного виховання для педагогів» (Demel, & Skład, 1976), а 

також у книзі Л. Денисюка, К. Фіделюса і М. Кравчика «Елементи теорії й 

історії фізичного виховання» (Denisiuk, Fidelus, & Krawczyk, 1969). 

Більш пізні дослідження переважно присвячені різним аспектам фізичної 

культури на території Польщі в певні історичні періоди. До таких праць 

відносимо дослідження З. Грота і Т. Зьолковської («Історія фізичної культури 
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до 1918 року») (Grot, & Ziółkowska, 1990); В. Цинарскі, А. Новаковскі, 

С. Заборняк («Зариси з теорії й історії фізичного виховання, спорту і туризму») 

(Cynarski, Nowakowski, & Zaborniak, 2013); К. Хондзелека («Фізичне виховання 

і спорт на польських землях перед здобуттям незалежності») (Hądzelek, 1993); 

Л. Мрочки («Суспільні аспекти розвитку фізичної культури в Галичині») 

(Mroczka, 1993); К. Хондзелека, Й. Гая, Б. Вольтмана («Стан, напрями і 

осередки досліджень історії фізичного виховання і спорту в Польщі») 

(Hądzelek, Gaj, & Woltmann, 1993); Л. Шиманські і З. Шварцера («З новітньої 

історії фізичної культури в Польщі») (Szymański, & Schwarzer, 1996), 

Р. Врочинські («Поширення фізичного виховання і спорту») (Wroczyński, 2003); 

Р. Шуберта («Фізична культура в змінах польського села в 1944 – 1956 рр.») 

(Szubert, 2010); Я. Бєльські і Е. Блади («Здоров‘я і фізична культура в 

історичній перспективі») (Bielski, & Blada, 2014).  

Міждисциплінарні дослідження є переважно англомовними. Прикладом 

таких може служити праця М. Геєра і Р. Паулмана «Механіка 

інтернаціоналізму: культура, суспільство і політика з 1840-х рр. до першої 

світової війни». Хоча ця книга опосередковано стосується історії фізкультурної 

освіти, але вона представляє культурно-історичне тло, яке пояснює механізми 

поширення її концепцій у різних країнах і механізми творення національних і 

міжнародних організацій, пов‘язаних із фізичною культурою і спортом
 
(Geyer, 

& Paulmann, 2001).    

Досить розгорнуто представлено бібліографічний опис праць, пов‘язаних 

з історією фізичної культури і спорту у бібліографічному покажчику, 

укладеному І. Свістельник (2003), проте він обмежується періодом до 2003 р. і  

включає праці лише українською і російською мовами. 

На жаль, не так багато є праць, пов‘язаних зі становленням національних 

систем фізичної культури у країнах Східної Європи (насамперед України і 

Польщі), перекладених англійською мовою. Як наслідок, світова спільнота не 

має доступу до інформації з історії фізкультурної освіти в цих країнах. 
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Винятком є міжнародні дослідження (ОЕСР, Світового банку та ін.), які 

переважно стосуються сучасності.     

З метою розроблення третього напряму дослідження (прикладне 

спрямування концепцій фізкультурної освіти у країнах ЄС) було опрацьовано 

низку сучасних джерел і результатів прикладних досліджень. Дослідження 

практичної реалізації цих концепцій є комплексним завдяки залученню джерел 

із різних напрямів і розгляду із застосуванням методології різних наукових 

дисциплін (див. табл. 1.2). Серед напрямів досліджень: 

Таблиця 1.2 

Групи праць, використані для вивчення прикладного спрямування 

концепцій фізкультурної освіти у країнах ЄС  

Групи праць Автори і рік видання 

Цінності, на яких 

ґрунтується фізич-

не виховання  

Й. Бєльські (Bielski, 2004), А. Павлуцькі (Pawłucki, 1992, 1996) 

 

 

Загальні питання 

виховання 

особистості 

Ф. Адамські (Adamski, 1993, 1999, 2005), А. Айрес (Ayres, 1989), А. Джин 

(Jean, 1989), Б. Биковська (Bykowska, 2007), А. Бжезінська (Brzezińska, 

2005), К. Халас (Chałas, 2006), В. Худи (Chudy, 2006), М. Ковальські 

(Kowalski, 2009), Г. Мушинські (Muszyński, 1981), А. Кларк (Clarke, 2006), 

Б. Гарвас-Напєрала (Hawars-Napierała, 2004), Б. Нємєрко (Niemierko, 

1991), Р. Гвардіні (Guardini, 1991), А. Фамула-Юрчак (Famuła-Jurczak, 

2009), М. Новак (Nowak, 1999), В. Оконь (Okoń, 1998), М. Оссовська 

(Ossowska, 2000), К. Попєльські (Popielski, 1994), Ф. Пауерс (Powers, 

1971), К. Тільман (Tilmann, 2005), Т. Томашевські (Tomaszewski, 1970), 

Ф. Знанецький (Znaniecki, 1928, 1930), М. Тишкова (Tyszkowa, 1990), 

Р. Вєньчковські (Więckowski, 1990), З. Жуковська (Żukowska, 1994), 

Б Суходольські (Suchodolski, 1983),  

Рухова освіта Е. Баннмюллер (Bannmüller, 1990), Г. Куньскі (Kuński, 1987), 

З. Хомінські (Chromiński, 1987), В. Романовські (Romanowski, 1973, 

2006), Д. Дзямська (Dziamska, 2008, 2009), А. Еберхард (Eberhard, 

2006), П. Шнор (Schnohr, 2006), П. Ланге (Lange, 2006), Г. Шарлінг 

(Scharling, 2006) Дж. Єнсен (Jensen, 2006) 

Міждисциплінарні 

зв‘язки в 

дослідженні 

фізкультурної 

освіти 

К. Бохард (Bouchard, 2000), К. Фокс (Fox, 1986), С. Біддл (Biddle, 1986), 

М. Гонзалез-Грос (Gonzalez-Gross, 2008), М. Ковальські (Kowalski, 2006), 

К. Назар (Nazar, 1990), С. Козловські (Kozłowski, 1990), Г. Шварц (Szwarc, 

1988), Г. Кацюба-Устілко (Kaciuba-Usciłko, 1990), Н. Зубар (2010), 

З. Кравчик (Krawczyk, 1978), Т. Воланська (Wolańska,1988), В. Осмольські 

(Osmolski, 1928), Т. Лобожевіч (Łobożewicz, 1988),  

Методичні 

аспекти 

фізкультурної 

освіти 

Й. Бєльські (Bielski, 2005), Дж. Вайтнед (Whitehead, 1983) Д. Курц 

(Kurz, 1977), В. Золь (Soll, 2000), К. Фокс (Fox, 1983). 
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Продовження таблиці 1.2 

Порівняння 

концепцій 

фізкультурної 

освіти 

А. Крум (Crum, 1992, 1994), В. Минарські (Mynarski, 2003), Р. Томік 

(Tomik, 2003), Р. Хардман (Hardman, 2003), В. Осіньські (Osiński, 

2000), В. Пенева (Peneva, 2011), Д. Боначін (Bonacin, 2011). 

Теорія фізичного 

виховання 

Г. Грабовські (Grabowski, 1997, 1999, 2000), М. Демель (Demel, 1986, 

1990, 1998), Є. Снядецькі (Śniadecki, 1956), С. Стжижевські 

(Strzyżewski, 1990), А. Склад (Skład, 1986), З. Гілевич (Gilewicz, 1964), 

Г. Созаньські (Sozański, 1993), В. Панчик (Pańczyk, 2006), К. Вархол 

(Warchoł, 2006), Р. Врочинські (Wroczyński, 1959). 

Енциклопедичні і 

бібліографічні 

видання 

«Загальна енциклопедія» (Encyklopedia Powszechna, 1984), 

Педагогічний словник (Słownik pedagogiczny, 1984), Новий 

педагогічний словник (Słownik pedagogiczny, 2007), Соціологічний 

словник (Słownik socjologiczny, 1997), Елементарні поняття соціології 

(Elementarne pojęcia socjologii, 1967), Словник польської мови (Słownik 

języka polskiego, 1998), Сучасний словник соціології (Nowoczesny 

słownik socjologii, 1969). 

 

 цінності, на яких ґрунтується фізичне виховання; 

 загальні питання виховання особистості;  

 рухова освіта; 

 міждисциплінарні зв‘язки в дослідженні фізкультурної освіти; 

 методичні аспекти фізкультурної освіти; 

 порівняння концепцій фізкультурної освіти; 

 теорія фізичного виховання;  

 енциклопедичні і бібліографічні видання. 

Для повного розуміння джерельної бази більш детально охарактеризуємо 

праці, пов‘язані з порівнянням концепцій фізкультурної освіти. Розглядаючи їх 

за хронологічним принципом, маємо змогу простежити розвиток і наступність 

ідей щодо розуміння практичної реалізації теоретичних концепцій у практиці 

шкільної освіти в різних країнах. 

Так, до необхідності класифікації існуючих концепцій фізкультурної освіти 

та проведення міжнародних порівнянь привернув увагу професор Вільного 

університету в Амстердамі Барт Крум. Його праці «Конкуруючі орієнтири 

курикулуму фізкультурної освіти в Нідерландах і міжнародні порівняння» (Crum, 

1992) і «Критичний огляд конкуруючих концепцій фізкультурної освіти» (Crum, 
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1994) були опубліковані на початку 90-х років минулого століття. Б. Крум також 

підкреслює той факт, що не існує єдності підходів до визначення поняття 

«концепція фізкультурної освіти» і, як наслідок, до класифікації різних концепцій. 

Відтак це визначає необхідність посиленої уваги до визначення поняттєво-

термінологічного апарату дослідження. 

Цінним для нашої праці є представлений автором поділ концепцій 

фізкультурної освіти на «живі концепції фізкультурної освіти» і «ідеально-

типові, дискурсивні концепції фізкультурної освіти» (Crum, 1994, c. 518). 

Власне, йдеться про те, що у процесі практичної реалізації ці теоретичні 

концепції зазнають суб‘єктивної модифікації (під впливом підходів окремого 

вчителя), а також  підлягають впливові більш об‘єктивних чинників, 

закладених у теоретичних і методичних парадигмах. Через те, концепції 

фізкультурної освіти в окремих країнах не визначаються суто орієнтирами 

курикулуму, а включають у себе загальне сприйняття культури руху 

спільнотою. Саме тому у пропонованій праці розглядаємо практичні підходи на 

різних рівнях – від особистісного до суспільного, надаючи приклади конкретної 

реалізації підходів у польських школах. Теоретичним підґрунтям є концепція 

„Health – Related Fitness‖, описана В. Осіньські у праці «Концепція „Health – 

Related Fitness‖ як теоретична підстава в сучасній системі фізичного 

виховання» (Osiński, 2000) та В. Минарські і Р. Томіком у праці «Концепція 

„фізичної справності, спрямованої на здоров‘я‖ як підстава фізкультурної 

освіти» (Mynarski, & Tomik, 2003). Досить велике значення у дослідженні 

практики фізкультурної освіти відіграє її зіставлення із працями про рухову 

освіту. Перш за все йдеться про праці таких авторів, як В. Романовські й 

А. Еберхарда («Профілактичне значення підвищеної активності руху людини» 

(Romanowski, & Eberhard, 1972), «Фізіологія людини з елементами фізіології 

руху» (Romanowski, 1973), Г. Куньські («Рух і здоров‘я») (Kuński, 1987), 

З. Хромінські («Рухова активність дітей та молоді, методичні і організаційні 

основи фізичного виховання і спорту» (Chromiński, 1987), Е. Банмюллера 

(«Основи і перспективи естетичної і ритмічної рухової освіти» (Bannmüller, & 
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Röthig, 1990), П. Шнор, П. Ланге, Г. Шарлінг, Дж. Єнсен («Довготривала 

фізична активність у вільний час і заміри з приводу сердечної недостатності, 

запалення мозку, дихального апарату і раку» (Schnohr, Lange, Scharling, & 

Jensen, 2006), А. Шульжинська («Інтерактивний ритуал» (Szulżycka, 2006), 

Д. Дзямська («Освіта через рух. Ігри з паперовим віялом» (Dziamska, 2008), 

«Освіта через рух. Ігри з лінією» (Dziamska, 2009) та ін. 

Однією з найважливіших для нашого дослідження теоретичних праць щодо 

порівняння концепцій фізкультурної освіти в Європі є публікація Р. Наула 

«Концепції фізкультурної освіти в Європі» (Naul, 2003). Вона фактично вплинула 

на вибір теми дослідження, привернувши увагу до великого нерозробленого 

пласта, який передбачав проведення дослідницької лінії з глибин зародження 

фізкультурної освіти до сьогодення. Власне публікація Р. Наула спрямувала наш 

дослідницький інтерес на порівняння концепцій фізкультурної освіти як на 

діахронному (історичному), так і на синхронному (у полі різних регіонів і країн) 

рівні, причому з фокусом і на теорії, і на практиці їхньої реалізації.  

Для розроблення четвертого напряму (Тенденції розвитку концепцій 

фізкультурної освіти в країнах ЄС) проаналізовано низку досліджень за 

кількома напрямами: 

 нормативні документи Європейської Комісії; 

 нормативні документи Європейської федерації адаптованої фізичної 

активності;  

 аналітичні матеріали ОЕСР;  

 аналітичні публікації членів проектних груп;  

 інформація про стан різних аспектів фізкультурної освіти за країнами 

(переважно в рамках міжнародних проектів);  

 сайти національних і міжнародних асоціацій, пов‘язаних з 

фізкультурною освітою;  

 стратегії фізкультурної освіти за країнами;  

 видання національних і міжнародних організацій. 
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Як демонструють вищевказані напрями, джерелом узагальнень є 

матеріали міжнародних та національних інституцій. Це прозоро демонструє 

тенденцію до об‘єднання інтересів країн у досягненні цілей, які все більшою 

мірою стають спільними як для європейського континенту, так і у світовому 

масштабі. Ці цілі, перш за все, визначені Європейською Комісією у документах 

різних рівнів: комюніке (Комюніке Комісії про європейський рівень у спорті) 

(European Commission, 2011), інформаційних документах (Інформаційний 

документ (Біла книга) Європейської Комісії про спорт) (The Culture, Media and 

Sport Committee, 2008), бюлетенях (Фізична культура і спорт у школах у Європі 

(European Commission, 2013), Спорт (European Commission, 2018)); робочих 

планах (Робочий план Європейського Союзу для спорту на 2014–2017 рр. 

(European Commission, 2015)); резолюціях (Щодо робочого плану 

Європейського Союзу про спорт (Resolution of the Council, 2014); рекомендаціях 

(Щодо здоров‘язбережувальної фізичної активності (EU physical activity 

guidelines, 2008)). Представлені документи демонструють послідовну політику 

Європейського Союзу щодо впровадження європейського виміру у 

фізкультурну освіту.  

Доповнюють розуміння загальноєвропейських підходів до фізкультурної 

освіти матеріали Європейської федерації адаптованої фізичної активності 

(EUFAPA, 2010; 2018; UNESCO Chair IT Tralee, 2009) та Організації 

економічного співробітництва та розвитку (OECD, 2000), зосереджені на 

впровадженні інклюзивного виміру як «фізкультурної освіти для всіх».  

Для забезпечення впровадження послідовної політики Європейською 

Комісією було фінансовано низку проектів, реалізованих міжнародними 

командами експертів. Публікації членів проектних груп є цінним джерелом 

узагальнень, пов‘язаних із предметом нашого дослідження. Найбільш 

цитованими є праці М. Дінольд («Виклики (інклюзивної) фізкультурної освіти в 

Європі» (Dinold, 2013)), К. Хардмана («Фізкультурна освіта в шкільному 

курикулумі» (Hardman, 1993)), «Фізкультурна освіта в школах» (Hardman, 

1994)), «Шкільна фізкультурна освіта; сучасний складний стан і майбутні 
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напрями у міжнародному контексті» (Hardman, 1998a)), «Падіння і зростання 

фізкультурної освіти у міжнародному контексті» (Hardman, 1996)),  «Загроза 

фізкультурній освіті. Загроза спорту для всіх» (Hardman, 1998b)), 

«Реконструкція і партнерство; стратегії збереження фізкультурної освіти для 

майбутнього» (Hardman, 1999)), «Сучасна ситуація і перспективи фізкультурної 

освіти в Європейському Союзі» (Hardman, 2007)), «Ситуація з фізкультурною 

освітою в школах; європейська перспектива» (Hardman, 2008)), «Куди йде 

фізкультурна освіта в Європі: дані двадцятирічного дослідження» (Hardman, 

2013)), М. Кудлачека та ін. («Європейська інклюзивна фізкультурна освіта» 

(Kudláček, Jesina, & Flannagan, 2010)), «Європейські стандарти адаптованої 

фізичної активності» (Kudláček, 2010)), «Адаптована фізкультурна освіта в 

школі» (Kudlcek, & Klavina, 2010) та ін. 

Як бачимо з огляду джерел, для аналізу концепцій фізкультурної освіти 

в країнах Європейського Союзу важливо враховувати як і національний 

погляд на проблему, так і загальноєвропейські підходи, які висвітлені в 

масштабних порівняльних дослідженнях. Індивідуальні дослідники не 

володіють інструментами для збору такого масиву даних, тому найбільш 

цінним джерелом інформації стають комплексні міждисциплінарні проекти, 

які об‘єднують дослідників з різних галузей наукового знання і з різних 

країн.  

На основі аналізу стану дослідженості наукової проблеми можемо 

зробити висновок, що незважаючи на значну кількість праць дослідників з 

Європи і США з окремих її аспектів, нормативне забезпечення, зміст, 

особливості практичної реалізації  та тенденції розвитку концепцій 

фізкультурної освіти  країн-членів Європейського Союзу не були предметом 

комплексного аналізу.  
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1.2. Методологія порівняльно-педагогічного дослідження концепцій 

фізкультурної освіти у країнах ЄС 

 

Методологічна основа дослідження дає змогу проаналізувати педагогічне 

знання як історично заданий феномен людської культури, що постійно 

еволюціонує і піддається рефлексії. Зважаючи на це, 

важливо встановити зумовленість головних методологічних характеристик 

розвитком і рівнем взаємозв‘язку загальнонаукового, соціокультурного та 

педагогічного знання, а на цій основі розробити його методологічні основи, що 

забезпечують цілісність, об‘єктивність і продуктивність процесу пізнання 

розвитку педагогічного знання (Бобрышов, 2016, с. 6).  

Узагальнення методологічних підходів в історико-педагогічному і 

загальнопедагогічному дослідженні дає можливість виокремити їх три головні 

групи: 

- базові загальнонаукові підходи, що забезпечують відповідну якість 

дослідження з точки зору відповідності канонам педагогічної науки. До них 

переважно відносять системний (забезпечує можливість розробляти цілісні 

моделі, виявляти їхні основні компоненти та взаємозв‘язки у статичному і 

динамічному аспектах), історичний (зосереджений на діахронному аспекті 

дослідження), синергетичний (характеризує розвиток як процес, що 

супроводжується суперечностями, які зумовлюють трансформацію ціннісних 

орієнтацій) та ін.; 

- парадигмальні наукові підходи, що ґрунтуються на визнаних концепціях 

та теоріях, що розкривають різні аспекти суспільного розвитку людства. 

Прикладами таких підходів є гуманістичний (розглядає педагогічні процеси 

через їхню спрямованість на становлення цілісної особистості, яка самостійно 

формує власний досвід), cоціально-стратифікаційний (що ґрунтується на 

розумінні класів і соціальних страт у теоріях марксизму, неомарксизму і 

теоріях соціального конфлікту), аксіологічний (базується на поясненні освітніх 

процесів через систему цінностей), культурологічний (ґрунтується на 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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органічному зв‘язку культури з педагогічною діяльністю), цивілізаційний (у 

якому педагогічні процеси пояснюються через розвиток цивілізацій) та ін. 

Завдяки застосуванню підходів цієї групи дослідник має змогу пояснити освітні 

процеси з позицій розуміння їх як багаторівневих явищ, вбудованих у систему 

соціального розвитку суспільства;  

- інструментальні наукові підходи технологічного характеру. Йдеться про 

ті підходи, які визначають дієві алгоритми розв‘язання стандартних 

дослідницьких завдань. До них відносимо порівняльно-педагогічний (що слугує 

для проведення порівнянь на територіальному, синхронному і діахронному 

рівнях), герменевтичний (як спосіб тлумачення людського буття взагалі та 

іншої особистості зокрема), різні інтерпретаційні підходи,  онтологічний (що 

ґрунтується на сиcтемі переконань, що інтерпретують особистість із позиції 

наявних фактів) та ін. 

Використання в дослідженні того чи іншого підходу, а також їхнє 

поєднання регламентується специфікою об‘єкта та предмета дослідження, 

особливістю завдань, які розв‘язуються на різних його етапах, а також 

здатністю до взаємозамінності і взаємодоповнення.  

Для комплексного аналізу предмета дослідження важливо вибудувати 

логічну методологію, яка дасть підстави для обґрунтованих висновків і 

окреслених перспектив розвитку.  Важливо, щоб у дослідженні було враховано 

специфіку проведення порівняльно-педагогічного дослідження групи країн, що 

надає йому таку характеристику, як багатомірність.  

Згідно з працею методологічного характеру М. Брея, Б. Адамсона і 

М. Мейсона «Порівняльно-педагогічне дослідження: підходи і методи» (Bray, 

Adamson, Mason, 2007), яку було детально проаналізовано в підрозділі 1.1., 

порівняльно-педагогічне дослідження повинне бути багатомірним, оскільки в 

різних сферах дослідження в межах одного більш широкого предмета 

ставляться різні методологічні і концептуальні акценти. У згаданій праці 

йдеться про те, що в цьому випадку переважають міжнаціональні порівняння, а 

в межах однієї країни порівняння  майже не застосовують. Натомість, в інших 
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напрямах педагогічних досліджень проводиться більше вузькоспеціалізованих 

локальних досліджень і значно меншою мірою або й зовсім не враховується 

міжнародний контекст. Автори стверджують, що більш тісні зв‘язки між 

різними напрямами були б взаємно корисними.  

Відтак, вони пропонують 3-Д модель порівняльно-педагогічного 

дослідження, представлену у вигляду куба (див. рис. 1.2).  

 

Рис. 1.2. Структура порівняльно-педагогічного аналізу (за Бреєм і 

Томасом) (Bray, & Thomas, 1995) 

 

Як видно з рисунка 1.2., на першій грані куба – сім географічних / 

локалізованих рівнів, які піддаються порівнянню: регіони світу / континенти, 

країни, штати / провінції, округи, школи, окремі класи і конкретні люди. Друга 

грань – це нелокалізовані / демографічні групи: етнічні, вікові, релігійні, 
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гендерні та ін., і нарешті, населення в цілому. Третій вимір охоплює аспекти 

освіти і суспільства: навчальні програми, методику навчання, фінансування, 

адміністративні структури, політичні зміни і ринки праці. У більшості 

досліджень, які мають порівняльний характер, використовуються всі три 

виміри, і їх, таким чином, можна відобразити і на відповідних ділянках цієї 

схеми. Наприклад, темна комірка на рисунку представляє порівняльне 

дослідження навчальних програм для всього населення двох або більше 

провінцій (Bray, Adamson, & Mason, 2007, с. 16). 

Головним у представленому матеріалі є заклик до багаторівневого аналізу 

в порівняльних дослідженнях. В однорівневих дослідженнях, натомість, 

ігнорується той факт, що різні моделі на різних рівнях систем освіти впливають 

одна на одну. Звісно, неврахування деяких рівнів може бути пояснене 

недостатнім доступом до ресурсів і вузькістю поставлених дослідницьких 

цілей. У цьому випадку ці обмеження мають бути визнані. Автори не 

заперечують того факту, що цей куб можна уточнити і доповнити з метою 

розширення концептуалізації галузі.  

Зважаючи на характер нашого дослідження, здійснюємо його у п‘яти 

вимірах: теоретико-методологічному, історико-педагогічному, теоретико-

компаративному, прикладному та прогностичному, що забезпечує цілісний погляд 

на ідеальні моделі фізкультурної освіти, визначені у теоретичному і 

нормативному полях та реальні чинні моделі, що діють у практичному полі і 

можуть значною мірою відрізнятися від теоретичного бачення (Скальскі, 2018и). 

З метою більш повного розуміння вимірів проведення дослідження їх 

узагальнено в теоретико-методологічній моделі (див. рис. 1.3) 

У теоретико-методологічному вимірі представлено теоретичну модель 

вивчення предмета дослідження з обґрунтуванням обрання відповідних 

методів; у історико-педагогічному вимірі подано генетичний аналіз 

зародження, становлення і розвитку концепцій фізкультурної освіти в Європі; у 

теоретико-компаративному вимірі здійснено порівняльний аналіз 

класифікацій концепцій фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу з  
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Мета: 

охарактеризувати концепції фізкультурної освіти у країнах Європейського 

Союзу, визначити нормативні, організаційні й педагогічні засади 

практичної реалізації та тенденції їх розвитку 
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Теоретико-методологічний вимір 

дослідження 
Завдання 1: Визначити стан розробленості наукової 

проблеми та поняттєво-термінологічний апарат 

дослідження. 

Завдання 2. Обґрунтувати методологію дослідження 

концепцій фізкультурної освіти в країнах 

Європейського Союзу 
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Історико-педагогічний вимір 

дослідження 
Завдання 3. Виокремити періоди становлення 

концепцій фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу 
 

 

Теоретико-компаративний вимір 

дослідження 
Завдання 4. Здійснити порівняльний аналіз 

класифікацій концепцій фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу 

 

 

Прикладний вимір дослідження 
Завдання 5. З‘ясувати нормативні, організаційні 

та педагогічні засади реалізації концепцій 

європейської фізкультурної освіти. 

Завдання 6. Окреслити особливості реалізації 

концепцій у інклюзивній фізкультурній освіті. 

Завдання 7. Охарактеризувати сучасний стан 

реалізації концепцій фізкультурної освіти на 

прикладі Республіки Польща 

 

 

Прогностичний вимір дослідження 
Завдання 8. Виявити тенденції розвитку 

концепцій фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу 

Рис. 1.3. Теоретико-методологічна модель дослідження концепцій 

фізкультурної освіти у країнах ЄС 
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виокремленням в них спільного та осібного; у прикладному вимірі з‘ясовано 

нормативні, організаційні та педагогічні засади реалізації концепцій 

європейської фізкультурної освіти, охарактеризовано сучасний стан реалізації 

концепцій фізкультурної освіти на прикладі Республіки Польща, досліджено 

особливості реалізації концепцій у інклюзивній фізкультурній освіті; у 

прогностичному вимірі виявлено тенденції розвитку концепцій фізкультурної 

освіти у країнах Європейського Союзу. 

Значення історико-педагогічних наукових розвідок підкреслює 

А. Казаміас, зазначаючи, що «оновлення історичних підходів до порівняльно-

педагогічних досліджень забезпечує використання понять, абстракцій і навіть 

теорій, які більшою або меншою мірою створюють збільшувальне скло або 

рамку для порівняння, пояснення й інтерпретації історичних явищ» (Kazamias, 

2010, c. 446). Його думку поділяють М. Брей і В. Адамсон, які визнають 

«важливу роль історичних досліджень у рамках порівняльної педагогіки, яка 

дає змогу в процесі порівняння простежити концептуалізацію ідей і 

формування знань у часі і просторі. Можна було б уявити собі таку теоретичну 

основу для порівняльних досліджень, як багатовимірний процес, у якому 

дослідження пов‘язані з місцевою історією, але закладені в різні сили, зв‘язки, 

часи і місця. Сприйняття кожної з цих історій у «різних часах» створить 

індивідуально й історично зумовлений соціальний, культурний і освітній 

дискурс» (Bray, Adamson, & Mason, 2007, c. 149).    

У процесі дослідження концепцій фізкультурної освіти в історико-

педагогічному вимірі слід узяти до уваги теоретичні основи, які в різні періоди 

переважали в проведенні наукових досліджень. Важливість урахування цього 

визначена опосередкованістю історичних порівняльних досліджень у галузі 

освіти. Перш за все, йдеться про доступність джерельної бази, чи, точніше 

сказати, практичну недоступність прямих джерел. Так, компаративісти 

працюють із матеріалом, який уже зазнав критичної трансформації унаслідок 

переказу, перекладу й інтерпретації історичних подій, пов‘язаних з освітою. 

При цьому, незалежно від того, на яких теоретичних позиціях перебуває 
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дослідник, для більш об‘єктивного порівняння він повинен відділити реальний 

матеріал від суб‘єктивного, що може бути спричинено різноманітними 

чинниками:  

 прикрашення реальності (автор, представляючи матеріал про свою країну 

під впливом почуття патріотизму може свідомо або несвідомо представити його 

у прикрашеному світлі);   

 хронологічна відстань (чим ближчий час опису певної історичної події, 

тим більше деталей містить праця і тим менше аналізу вона представляє, і, 

навпаки, праці написаній з досить віддаленої часової перспективи, бракуватиме 

доказових деталей, що автор компенсуватиме власною суб‘єктивною оцінкою); 

 ідеологія (праці про одну й ту ж історичну подію, написані з різних 

ідеологічних позицій, можуть кардинально різнитися, що також викликає певні 

складності у плані проведення порівняння).  

Зважаючи на викладене вище, слід брати до уваги, на яких теоретичних 

основах базується те чи інше джерело. Порівняння різних списків, що 

представляють основи історичних порівняльно-педагогічних досліджень, 

демонструє їхні значні відмінності. У своїй праці наводимо перелік, 

запропонований Е. Світінгом (Bray, Adamson, & Mason, 2007, с. 146): 

 марксизм / критична теорія (цей підхід підкреслює економічні чинники і 

особливо вплив соціального класу як на політику, так і на практику); 

 теорія залежності / аналіз світових систем (ці тісно пов‘язані підходи 

критично трактують так звану гегемонію більш розвинених, особливо 

«західних» і «північних», над «світом, що розвивається»); 

 постструктуралізм (цей підхід, на відміну від структуралізму,  визнає 

існування структур, але розглядає їх із точки зору децентрованості з 

переконанням, що «головне у структурі – це те, що виходить за її межі» 

(Руднев, 1997); 
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 постмодернізм (пропонує гнучкість підходів, позбавляючи необхідності 

застосування в освітніх дослідженнях суто лінійних і причинно-наслідкових 

зв‘язків); 

 постколоніалізм (піддає сумніву застарілі припущення про культурну і 

расову перевагу); 

 фемінізм (базується на виявленні і засудженні гендерної нерівності в 

освіті); 

 неолібералізм / неоменеджеризм (надає докази, що ілюструють переваги 

мінімізації впливу урядів на освіту на користь дії ринкових механізмів). 

Низка авторів заперечує належність до будь-яких теоретичних підходів і 

стоїть на позиції еклектизму. Залежно від мети, у нашій роботі застосовано різні 

теоретичні підходи, перш за все постструктуралізм і неоменеджеризм. Позиція, на 

якій перебуває автор, визначає методи, використані для дослідження.  

При дослідженні історичних аспектів розвитку концепцій фізкультурної 

освіти є можливим вивчення таких аспектів: 

1. Доктрини визначних педагогів, які лягли в основу базових концепцій 

фізкультурної освіти в різних європейських країнах. Опираючись на такі 

академічні дисципліни, як філософія й історія, цей підхід передбачає 

висвітлення змісту доктрин, які вважаються основоположними для розвитку 

фізкультурної освіти, котрі, як правило, містять ідеї, пов‘язані із класиками – 

Платоном, Арістотелем, Коменським, Руссо тощо. Дослідження цього аспекту 

неуникно ґрунтується на текстах (або навіть частіше, – на інтерпретації 

основних текстів). У цьому випадку рідко можна зустріти розгляд більш 

широких соціально-культурних, економічних і політичних аспектів, переважно 

вони містять короткі, як правило, некритичні біографічні дані. Розкриття цього 

аспекту не може бути базовим у порівняльно-педагогічному дослідженні, проте 

є цінним доповненням до інших. Так, у роботі проаналізовано базові моделі 

фізкультурної освіти і розглянуто основні кроки їхньої реалізації з доповненням 

базовою біографічною інформацією відомих представників різних 

європейських країн. Так, німецькі традиції фізкультурної освіти подано через 
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таких відомих представників, як: Гутс-Мутс, Ф. Ян, А. Шпісс, К. Кох, 

Й. Базедов, Х. Зальцманн, Фон Шенкендорф та ін. Специфіку шведської школи 

фізичної культури розкрито через діяльність Пера Генріка Лінга та його 

послідовників з Центрального інституту Стокгольму. Данські традиції 

фізкультурної освіти представлено через життєвий і професійний шлях 

Ф. Нахтегаля, а британські – А. Макларена та ін. 

2. Історія організацій. Як правило, дослідження цього аспекту 

здійснюються на основі інструкцій, що регламентують структуру і специфіку 

роботи певних організацій, ювілейних видань та матеріалів конференцій, 

організаторами яких є ці структури. Такі джерела є досить цінними, тому що 

дають доступ до дат та імен. Зважаючи на те, що деякі організації зробили 

значний внесок у розвиток концепцій фізкультурної освіти і популяризацію 

ідей, аналіз їхньої діяльності є цінним аспектом дослідження концепцій 

фізкультурної освіти в Європі.   

3. Історія полемічної критики. Такий аспект дослідження подекуди має 

досить вузьку спрямованість, особливо у тих випадках, коли метою праці є 

підтвердження певної політичної чи філософської позиції. У цьому випадку 

іноді простежується інтерпретація вибіркових подій і фактів. Проте, критичний 

аналіз різних джерел може бути підставою  для дискусії, у процесі якої або 

підтверджуються, або спростовуються певні факти. Е. Світінг стверджує, що 

«історичні погляди, що виникають під час полеміки, уже мають і в 

майбутньому матимуть значний вплив на порівняльно-педагогічні дослідження 

(Bray, Adamson, & Mason, 2007, с. 153). 

4. Систематизація історико-педагогічного матеріалу. Цей аспект 

передбачає необхідність побудови відповідних періодизацій і часових 

послідовностей.  

Зважаючи на викладене вище, в історико-педагогічному вимірі 

означеного дослідження, метою якого є аналіз зародження, становлення і 

розвитку концепцій фізкультурної освіти в Європі, використано такі методи:  
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Загальнонаукові: 

 аналіз застосовано на всіх етапах історико-педагогічного дослідження 

при визначенні історико-культурних передумов становлення й розвитку 

фізкультурної освіти в Європі, а також історично сформованих елементів, що 

лягли в основу сучасних концепцій фізкультурної освіти в країнах-членах ЄС;  

 синтез класичних ідей, висвітлених у працях теоретиків і практиків 

шведської, німецької, британської фізкультурної освіти, які історично 

визначили характер європейської;   

 зіставлення шведської, німецької, данської і британської наукових 

шкіл, що справили значний вплив на формування сучасних концепцій 

фізкультурної освіти в Європі;   

 узагальнення ключових рис національних підходів до організації 

фізкультурної освіти;  

 систематизацію історичних передумов і чинників, що справляли різний 

вплив на розвиток фізкультурної освіти в європейських країнах.  

Історико-педагогічні і порівняльно-педагогічні:  

 ретроспективний метод дав змогу відштовхнутися від сьогодення і 

дослідити історичні події, що визначали особливості становлення і розвитку 

концепцій фізкультурної освіти сучасності, виділяючи при цьому 

найхарактерніші риси і тенденції для кожного етапу цього розвитку та 

визначаючи його закономірності;  

 логіко-системний метод дав змогу встановити логічні зв‘язки між 

елементами європейської фізкультурної освіти у синхронній площині на різних 

етапах її розвитку;     

 хронологічно-структурний метод дав підстави для узагальнень щодо 

історичних видозмін елементів античної праконцепції фізкультурної освіти та її 

структурних перетворень;    

 зіставно-порівняльний метод дав змогу розглянути історико-

педагогічні явища та провідні педагогічні ідеї вчених у часовій динаміці;  
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 пошуково-бібліографічний метод був застосований для аналізу, 

систематизації і класифікації друкованих джерел із теми дослідження;  

 метод періодизації був застосований для дослідження якісних змін на 

певних історичних часових відтинках, що стали принциповими для розвитку 

європейської фізкультурної освіти.  

Крім того, було застосовано такі методи: критичну інтерпретацію, мета-

аналіз і метод постановки запитань, що застосовувалися інтегровано. 

Застосування методу критичної інтерпретації є обґрунтованим, зважаючи 

на необхідність представлення критичного аналізу як первинних, так і 

вторинних джерел. Це більш загальний метод, що поєднує аналіз тексту і 

концептуальний аналіз. Йдеться про пошуки причинно-наслідкових зв‘язків в 

історичних подіях та їхніх соціальних наслідках і, навпаки, про 

детермінованість історичних подій історичними процесами. Так, наприклад, у 

роботі простежується прямий зв‘язок між етапами збільшення активності 

розвитку фізкультурної освіти і військовими подіями. У такі часи панівними 

урядами країн надавалася значна підтримка фізичному вихованню молодого 

покоління, у якому вони вбачали значний потенціал щодо впливу на хід історії. 

Водночас, політична та соціальна ситуації мають визначальний вплив на форми 

і зміст фізкультурної освіти.  

Мета-аналіз є важливим методом, застосованим у нашому дослідженні. 

Він дав змогу продемонструвати, як було проведено аналіз. Його застосування 

допомогло виявити, що було включено чи, навпаки, вилучено з певних 

досліджень, а також обґрунтувати причини таких дій що найчастіше зумовлено  

географічними або ідеологічними чинниками. Завдяки мета-аналізу можна 

концептуалізувати авторську точку зору щодо того, чому в тому чи іншому 

джерелі існують розбіжності у представленні одного й того ж історичного 

явища, можна узагальнити матеріали, подані в різних джерелах, а відтак – бути 

менш залежним від суб‘єктивного представлення. Зважаючи на специфіку 

цього методу, об‘єктом аналізу може стати і сам дослідник, і контекст, у якому 

було написано працю. Як зазначили автори публікації «Історичне дослідження 
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в освіті», «Історики самі мають підлягати деконструкції, їхня сліпота – 

поясненню, їхнє місце у вирі подій – визначене, якщо вони претендуються на 

те, щоб бути внесеними у списки взірців історичної реконструкції й аналізу» 

(Villaverde, Kincheloe, & Helyar, 2006, c. 7). 

Постановка запитань також є важливим методом історико-педагогічного і 

порівняльно-педагогічного дослідження. Як стверджують Кінчелло і 

Штайнберг, головною для розуміння цього методу позицією є етимологія, що 

зосереджується на походженні і історичному розвитку знання, яке ми маємо… 

у полі цієї етимології перебувають мислення, уява, постановка запитань і 

виявлення проблем. Цей процес веде до встановлення зв‘язків між раніше 

непоєднуваними явищами (Kincheloe, & Steinberg, 1993, c. 305).  

Теоретико-компаративний вимір дослідження має та меті здійснити 

порівняльний аналіз класифікацій концепцій фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу, грунтується переважно та термінологічному, 

структурному та порівняльному аналізі, що дали підстави до виокремлення 

спільного й осібного у представленні класифікацій концепцій фізкультурної 

освіти за Б. Крумом, Е. Бальцем і Р. Наулом. 

Прикладний вимір, що має на меті з‘ясувати нормативні, організаційні та 

педагогічні засади реалізації концепцій європейської фізкультурної освіти, 

дослідити особливості реалізації концепцій у інклюзивній фізкультурній освіті, 

охарактеризувати сучасний стан реалізації концепцій фізкультурної освіти на 

прикладі Республіки Польща, представляє більш глибоке вивчення освітньої 

практики, а відтак – містить посилання на емпіричні дослідження в галузі 

фізкультурної освіти. На цьому рівні застосовано такі методи:   

Загальнонаукові: 

 аналіз застосовано при визначенні елементів, що складають систему, 

якою є концепція фізкультурної освіти, та шляхів її практичної реалізації в 

окремих країнах-членах ЄС;  
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 синтез проаналізованих елементів для визначення взаємозв‘язків між 

ними, що робить можливим творення цілісної теоретичної системи та її 

практичне упровадження;   

 зіставлення концепцій фізкультурної освіти для визначення спільних 

цілей, завдань та шляхів практичної реалізації;   

 узагальнення концептуальних підходів до фізкультурної освіти з метою 

визначення їхнього впливу на освітню практику;  

 систематизацію цілей, завдань і стратегій фізкультурної освіти у країнах 

ЄС з метою визначення загальноєвропейських підходів до її організації.  

Історико-педагогічні та порівняльно-педагогічні:  

 ретроспективний метод, що дав змогу простежити еволюцію концепцій 

фізкультурної освіти та їхні зміни порівняно з праконцепцією античності з 

огляду на географічні, історичні та цивілізаційні характеристики певного 

періоду;   

 логіко-системний метод, завдяки якому було пояснено логіку змін у 

системі фізкультурної освіти країн-членів ЄС в історичній ретроспективі і 

сьогоденні;  

 хронологічно-структурний, що став основою для визначення періодизації 

фізкультурної освіти у Європі; 

 зіставно-порівняльний аналіз теорії і практики фізкультурної освіти у 

країнах ЄС, що дало змогу простежити залежність чинних концепцій 

фізкультурної освіти від історико-культурних чинників і національної освітньої 

політики;  

 контент-аналіз – для вивчення нормативно-правової бази й документальної 

інформації за ключовими словами, що є підставою для узагальнення тенденцій і 

ключових позицій, на які спрямовано розвиток фізкультурної освіти на 

локальному, національному і загальноєвропейському рівнях;  
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 узагальнення опрацьованих матеріалів – під час формулювання 

висновків, рекомендацій та визначення шляхів використання результатів 

дослідження в сучасних умовах. 

Прогностичний вимір дослідження, спрямований на виявлення тенденцій 

реалізації концепцій фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу,  

ґрунтується на низці методів. Зважаючи на те, що названі вище методи є 

застосовними й на цьому рівні, звернемо увагу лише на ті, які мають специфіку 

використання саме у прогностичному вимірі, перш за все – наукову 

екстраполяцію і прогнозування. Загальнонаукові методи (аналіз, синтез, 

зіставлення і систематизація) використовувалися автором для опрацювання 

сайтів найвпливовіших інституцій у галузі фізкультурної освіти. Визначення 

організацій для аналізу їхньої діяльності відбувалося за активністю їхньої 

участі у загальноєвропейських ініціативах і проектах, що справили значний 

вплив на визначення сучасної ситуації у фізкультурній освіті. До уваги також 

взято «життєздатність» організацій, оскільки для здійснення впливу слід мати 

достатню географію поширення та механізми впливу.   

Саме використання історико-педагогічних і порівняльно-педагогічних 

методів дало змогу визначити коло інституцій для аналізу, оскільки дало 

можливість «відсіяти» із сотень організацій, у назвах яких є ключові слова 

«фізична культура», «спорт», «здоров‘я», «інклюзивна фізична культура», 

«адаптивна фізична культура», ті, які були створені лише під конкретний проект, 

не мають активних оновлень на веб-сторінках та мають вузько локальне 

поширення, а отже, не мають значного впливу на формування концепцій 

фізкультурної освіти.  

Отже, у дослідженні використано низку методів, використання яких 

визначено цілями дослідження, його етапами, рівнями та доступом до матеріалів. 
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1.3. Поняттєво-категоріальний інструментарій порівняльно-

педагогічного дослідження розвитку фізкультурної освіти у країнах ЄС  

 

Для дослідження концепцій фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу важливу роль відіграє вироблення єдиного поняттєво-

категоріального апарату. Це забезпечить єдність термінології і вбереже від 

різночитання джерел, які представляють концепції фізкультурної освіти у 

різних країнах. Зважаючи на це, крім поданого в роботі глосарію, подамо аналіз 

основних понять і термінів, що зустрічаються в роботі, встановивши між ними 

логічні зв‘язки. Для більш повного розуміння термінологічних відмінностей 

розглянемо їх у багатомовному режимі, зважаючи на використання в роботі 

джерел кількома мовами. У першу чергу, зосередимося на представленні 

понять і термінів в україномовних, польськомовних і англомовних 

лексикографічних і енциклопедичних джерелах. 

Дослідження визначає першочергову необхідність розгляду логічного 

ряду фізичне виховання – фізична культура – фізкультурна освіта та їхніх 

відповідників  у польській і англійській мовах (пол. Wychowanie fizyczne – 

kultura fizyczna – edukacja fizyczna; англ. Physical Education – Physical Culture – 

Physical Education). Для простеження поняттєво-термінологічних подібностей і 

відмінностей проаналізуємо по 3–4 лексикографічних видання кожною мовою: 

- Гончаренко, С. (1977). Український педагогічний словник. Київ: Либідь. 

- Ярмаченко, М. ред., (2001). Педагогічний словник. Київ: Педагогічна 

думка. 

- Турчик, І. and Шиян, О. (2004). Короткий тлумачний словник-довідник 

термінів галузі фізкультурної освіти та спорту в Англії (з перекладом на 

українську мову). Трускавець: Плеяда. 

- Słownik Języka Polskiego (2017). Warszawa: PWN. 

- Okoń, W. (1984). Słownik Pedagogiczny. Warszawa: PWN. 

- Encyklopedia Pedagogiczna. (1993). Warszawa. 

- Encyclopedia of Special Education. (2007) (3rd ed.). Hoboken, New Jersey. 
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- Provenzo, E. (2009). Encyclopedia of the social and cultural foundations of 

education. Los Angeles [u.a.]: Sage. 

У першу чергу звернемо увагу на наявність цих понять у словниках, а 

далі проаналізуємо ці поняття через основні ключові слова. У першу чергу 

проаналізуємо клаючове поняття дослідження – «фізкультурна освіта», яке по-

різному представлено у науковій літературі українською, польською і 

англійською мовами (див. табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Наявність понять «фізичне виховання» – «фізична культура» – 

«фізкультурна освіта» у лексикографічних джерелах 

 

Лексикографічне джерело Наявність понять 

фізичне 

виховання 

фізична 

культура 

фізкультурна 

освіта 

Гончаренко, 1977 + + - 

Ярмаченко, 2001 + + - 

Турчик & Шиян, 2004 + + + 

Słownik Języka Polskiego, 2017 + + - 

Encyklopedia  

(PWN, Warszawa, 2017) 
+ + - 

Okoń, 1984 + - - 

Encyklopedia Pedagogiczna, 1993 + - - 

Provenzo, 2009 - - + 

Encyclopedia of Special Education, 

2007 
- - + 

 

Як бачимо з проаналізованих словників та енциклопедій, існують певні 

розбіжності у наявності досліджуваних термінів в україно-, польсько- і 

англомовних лексикографічних джерелах. Так, в україно- і польськомовних 

джерелах представлено поняття «фізичне виховання». В англомовних джерелах 

воно замінене на «освіта». Це можна пояснити тим, що в англійській мові слово 

«education» використовується як на позначення освіти, так і виховання. 

Зважаючи на це, при використанні англомовних джерел можемо зважати на 

подвійну можливість представлення цього поняття. 

Розглянемо більш детально, як представлені основні поняття дослідження 

в лексикографічних джерелах, і подамо робочі визначення, якими 
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користуватимемося в роботі. Перш за все, проаналізуємо підходи до визначення 

поняття «фізичне виховання».  

У проаналізованих словниках поняття «фізичне виховання» представлено 

через ключові слова: сфера виховання сучасної педагогіки, складова загального 

виховання, частина процесу виховання, соціально-педагогічний процес, 

спеціально організований процес, процес розв‘язання освітньо-виховних 

завдань, зміцнення здоров‘я, формування рухових навичок, розвиток фізичних 

якостей, шкільний предмет, система діяльності у сфері виховання здоров‘я.  

Таблиця 1.4 

Визначення поняття «фізичне виховання»  

в українськомовних (фізичне виховання), польськомовних (wychowanie 

fizyczne) і англомовних (Physical Education) лексикографічних джерелах 

 

Лексикографічне 

джерело 

Визначення Ключові слова 

Гончаренко, 1977 складова частина загального виховання; 

соціально-педагогічний процес, спрямова-ний на 

зміцнення здоров‘я й загартування організму, 

гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних 

можливостей людини, формування життєво 

важливих рухових навичок та умінь. 

складова загаль-ного 

виховання, 

соціально-

педагогічний 

процес, зміцнення 

здоров‘я  

Ярмаченко, 2001 складова частина системи загального вихо-

вання; спеціально-організований процес, 

спрямований на зміцнення здоров‘я і 

загартування організму людини, гармоній-ний 

розвиток її функцій і фізичних можли-востей, 

формування важливих рухових здібностей, 

навичок та вмінь. 

складова систе-ми 

загального 

виховання, 

спеціально-

організований 

процес, зміцнен-ня 

здоров‘я 

Турчик & Шиян, 

2004 

процес розв‘язання освітньо-виховних завдань, що 

характеризуються загальними ознаками 

педагогічного процесу (специфічними засобами, 

методами, формами, організацією тощо); або – це 

процес спрямованого формування рухових 

навичок та розвитку фізичних якостей, сукупність 

яких визначає фізичну працездатність. 

процес розв‘язання 

освітньо-вихов-них 

завдань, 

формування рухових 

нави-чок, розвиток 

фізичних якостей 

Słownik Języka 

Polskiego, 2017 

предмет у школі, який охоплює гімнастичні 

тренування, спортивні ігри тощо; урок із цього 

предмета (Drabik, Kubiak-Sokół,  & Sobol, 2017). 

предмет у школі 

Encyklopedia 

(PWN, Warszawa, 

2017) 

частина процесу виховання, підготовка людини 

до участі у фізичній культурі (Pomykało, 1993). 

частина процесу 

виховання 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Lidia-Drabik,a,74645955
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Aleksandra-Kubiak-Sokol,a,72385072
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Elzbieta-Sobol,a,72384862
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Продовження таблиці 1.4 

(Okoń, 1984) система діяльності вихователів і вихованців у 

сфері виховання здоров‘я, метою якого є 

опанування вихованцями знаннями про 

людський організм – його фізичну і психічну 

сторони (…), у шкільній системі вихованню 

здоров‘я служить навчання таких предметів, як 

біологія і анатомія (…), а перш за все – 

предмета, який називається фізичне виховання. 

система діяльності  

у сфері вихо-вання 

здоров‘я, предмет 

Encyklopedia 

Pedagogiczna, 

1993 

одна зі сфер виховання сучасної педагогіки 

(Pomykało, 1993). 

сфера виховання 

сучасної педагогіки 

 

Отже, спільним для всіх мов є тлумачення поняття «фізичне виховання» 

на двох рівнях: (1) як складової загального виховання, спрямованої на розвиток 

фізичних якостей та зміцнення здоров’я; (2) як навчального предмета.  

Саме таким робочим визначенням користуватимемося в роботі. Ми не 

обмежуватимемо його до розуміння фізичного виховання я процесу розв‘язання 

освітньо-виховних завдань, оскільки таким чином недооцінюється роль самої 

особи, яка є як об‘єктом, так і суб‘єктом фізичного виховання. Вважаємо, що 

формування рухових навичок є одним, але не виключним завданням у процесі 

розвитку фізичних якостей та зміцнення здоров‘я. Уникаємо його у визначенні, 

оскільки це автоматично означатиме необхідність введення більш широкого 

кола завдань.  

Також не зосереджуємося на фізичному вихованні як суто «шкільному 

предметі», оскільки такий предмет або курс може бути і на інших освітніх 

рівнях. Робота спрямована на дослідження шкільної фізкультурної освіти і тому 

це інституційне віднесення окреслюється саме предметом дослідження. Крім 

того, цей навчальний предмет може йти під різними назвами, про що йтиметься 

далі. 

Іншим ключовим поняттям дослідження є «фізична культура». 

Визначення цього поняття представлено в Таблиці 1.5.  
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Таблиця 1.5 

Визначення поняття «фізична культура»  

в українськомовних (фізична культура), польськомовних (kultura fizyczna) 

і англомовних (Physical Culture) лексикографічних джерелах 

 

Лексикографічн

е джерело 

Визначення Ключові слова 

Гончаренко, 

1977 

Частина культури суспільства, що включає систему 

фізичного виховання та сукупність спеціальних 

наукових знань і матеріальних засобів, необхідних 

для розвитку фізичних здібностей людини, зміцнення 

її здоров‘я. 

Частина 

культури, 

розвиток 

фізичних 

здібностей. 

Ярмаченко, 2001 Частина загальної культури суспільства, одна із сфер 

суспільної діяльності, спрямованої на зміцнення 

здоров‘я і розвиток фізичних здібностей людини. 

Фізична культура орга-нічно включає в себе фізичне 

виховання і спорт, сукупність спеціальних наукових 

знань і матеріальних благ, створених для викорис-

тання фізичних вправ з метою вдосконалення 

біологічного і духовного потенціалу людини. 

частина 

загальної 

культури, сфера 

суспільної 

діяльності, 

зміцнення 

здоров‘я. 

Турчик & Шиян, 

2004 

(Як вид діяльності) – це форми доцільної м‘язової 

діяльності, які дозволяють найкраще сформувати 

життєво необхідні рухові вміння та навички, а також 

розвинути важливі фізичні здібності; (як результат 

діяльності) – це сукупність корисних результатів 

діяльності людини, пов‘язаної з її фізичним удоско-

наленням, а також використання цих резуль-татів; (як 

сукупність духовних та матеріаль-них цінностей) – це 

сукупність усіх духовних та матеріальних цінностей, 

що були створені у процесі фізкультурної діяльності. 

форми доцільної 

м‘язової 

діяльності, 

сукупність 

корисних 

результатів 

діяльності, 

сукупність 

духовних та 

матеріальних 

цінностей. 

Słownik Języka 

Polskiego (PWN, 

Warszawa, 2017) 

Сфера, яка охоплює науку про фізичне виховання, 

спорт, особисту гігієну, а також раціональну 

організацію відпочинку (Drabik, Kubiak-Sokół,  & 

Sobol, 2017). 

наука про 

фізичне вихо-

вання, спорт, 

особисту гігієну. 

Encyklopedia 

(PWN, 

Warszawa, 2017) 

Частина народної культури, що охоплює знання, 

цінності, звичаї і дії, що здійснюються з метою 

забезпечення відповідного психо-фізичного 

виховання, вдосконалення фізичної здатності 

людини, а також збереження її здоров‘я (Pomykało, 

1993).  

частина 

культури, 

знання, цінно-

сті, звичаї, дії, 

збереження 

здоров‘я. 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Lidia-Drabik,a,74645955
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Aleksandra-Kubiak-Sokol,a,72385072
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Elzbieta-Sobol,a,72384862
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Elzbieta-Sobol,a,72384862
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Проведений аналіз засвідчує, що поняття «фізична культура» визначається 

через такі ключові слова:  частина культури (частина загальної культури), 

розвиток фізичних здібностей; сфера суспільної діяльності; зміцнення здоров‘я; 

форми доцільної м‘язової діяльності; сукупність корисних результатів діяльності; 

сукупність духовних та матеріальних цінностей; наука про фізичне виховання, 

спорт, особисту гігієну; знання, цінності, звичаї, дії, збереження здоров‘я.  

Поєднавши різні підходи до визначення поняття «фізична культура», 

розглядаємо його в роботі на трьох рівнях: культурному, науковому і 

діяльнісному. На першому рівні розуміємо це поняття як частину загальної 

культури, що охоплює сукупність духовних та матеріальних цінностей, 

спрямованих на зміцнення здоров’я. На другому рівні представляємо його як науку 

про фізичне виховання. На третьому рівні вбачаємо в ньому сукупність корисних 

результатів діяльності, спрямованої на розвиток фізичних здібностей. 

Як бачимо з наведених відповідників, в англійській мові немає 

відмінностей між поняттями «фізичне виховання» (Physical Education) і 

«фізкультурна освіта» (Physical Education), адже в цій мові і виховання, і освіта 

передаються одним поняттям – education.  

Таблиця 1.6 

Визначення поняття «фізкультурна освіта»  

в українськомовних (фізкультурна освіта), польськомовних (edukacja 

fizyczna) лексикографічних джерелах 

Лексикографіч

не джерело 

Визначення Ключові слова 

Турчик & 

Шиян, 2004 

1) процес вивчення доцільних способів управління 

рухами та методів розвитку фізичних якостей; 

2) це ступінь оволодіння теоретичними знаннями, 

практичними вміннями та на-вичками в галузі 

фізичного виховання. 

Процес, способи 

управління рухами, 

методи розвитку 

фізичних якостей 

Provenzo, 2009 Система освітньої діяльності, яка передає широкий 

спектр суспільних цінностей через спрямованість 

на фізичне функціо-нування людського тіла. 

Система освітньої 

діяльності, суспільні 

цінності, фізичне 

функціонування 

людського тіла 

Encyclopedia of 

Special 

Education, 2007 

Засіб розвитку моторних, спортивних навичок і 

фізичної форми людини (Reynolds, & Fletcher-

Janzen, 2007, c. 1565) 
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З іншого боку, коли намагаємося визначити можливість використання 

похідного від нього прикметника, у слов‘янських мовах виникають певні 

труднощі. Переважно вони пояснюються співзвучністю з прикметником 

«фізична». Якщо в англійській мові зв‘язок із науковою дисципліною «фізика» 

передається через іменник в препозиції «Physics», а зв‘язок із фізичною 

культурою – через прикметник «physical», то у слов‘янських мовах немає 

традиції використання іменників у прикметниковому значенні. Зважаючи на це, 

словосполучення «фізична освіта» має безпосередній зв‘язок із навчанням і 

підготовкою у предметній галузі «фізика». Відтак, на розмежування понять у 

роботі використовуватимемо поняття «фізкультурна освіта», яке за останнє 

десятиліття активно увійшло в науковий обіг. Поняття «фізична культура» є 

універсальним, і воно використовується у більш широкому значенні через 

зв‘язок із загальним поняттям «культура». 

У рамках, визначених предметом нашого дослідження, обираємо 

визначення, яке представляє фізкультурну освіту як систему освітньої 

діяльності, яка передає широкий спектр суспільних цінностей через 

спрямованість на фізичне функціонування людського тіла, тобто, фізкультурну 

освіту трактуємо як складний соціокультурний та освітній феномен, як 

динамічну систему, що здатна до самоорганізації відповідно до суспільних 

потреб і виступає інструментом збереження фізичного й морального здоров‘я 

особистості та суспільства. 

Досліджуючи шкільну фізкультурну освіту, керуємося рівнями, 

визначеними Міжнародною стандартною класифікацією освіти, за якою 

орієнтуємося на:  

 рівень 1 — початкова освіта, або перший етап базової освіти;  

 рівень 2 — перший етап середньої освіти, або другий етап базової освіти;  

 рівень 3 — другий етап середньої освіти.  

Зважаючи на різні назви цих освітніх етапів у різних країнах-членах ЄС, 

вважаємо міжнародний класифікатор найбільш об‘єктивним. 



91 
 

Обґрунтування базових понять дослідження уможливило визначення 

концепції фізкультурної освіти як соціально-педагогічної системи поглядів на 

фізкультурну освіту, що ґрунтується на інтегруванні суспільного, освітнього, 

медичного, біологічного, психологічного наукового досвіду і має потенціал до 

практичної реалізації у загальній освіті.  

Для уникнення різночитань у викладі матеріалів дослідження вважаємо за 

необхідне проаналізувати поняття на трьох методологічних рівнях, визначених 

у параграфі 1.2: 

 історичному рівні; 

 практичному рівні; 

 інституційному рівні. 

На історичному рівні визначень, перш за все, вимагають як поняття, що 

вводять різні періоди розвитку фізкультурної освіти, так і поняття, що дають 

змогу охарактеризувати ці періоди.  

Так, під «домодерною добою розвитку концепцій фізкультурної освіти»  

розуміємо часовий відтинок з  3000 до р.Х. до середини ХIX ст., що охоплює 

періоди Античності (з 3000 до р.Х. до 476 р. (зруйнування Риму)), 

Середньовіччя і Відродження (з 476 до поч. ХVII ст.), Нового часу (XVII – 

перша половина XIX ст.). 

Для характеристики розвитку концепцій фізкультурної освіти у цей 

часовий відтинок використовуємо такі основні поняття: 

 римо-еллінська традиція фізкультурної освіти (система фізичного 

виховання дітей та молоді, що сформувалася у Стародавній Греції та Римі) 

(визначення автора); 

 гімнастика ((від грецького оголений) – заняття, спрямовані на 

розвиток фізичної форми; пов‘язано з гомерівським періодом, коли на заняттях, 

що проводилися на березі річок і біля моря, ставили завдання, виконанню яких 

одяг міг зашкодити (долання водної перешкоди, боротьба у воді тощо). Згідно з 

іншими згадками, греки, які вірили в магію, вважали, що одяг може ослабити 

фізичні здібності людини (Кун, 1982, c. 57); 
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 пенталон (комплексне випробування у Давній Греції, що включало 

біг (приблизно на 192 – 196 м), стрибки в довжину з альтерами, метання списа, 

диска і боротьбу (Кун, 1982, c. 57); 

 спартанське виховання (система виховання у Давній Спарті, яка 

полягала в тому, що перші шість років життя хлопчик проводив у родинному 

домі, після чого його забирали до військової казарми, де він жив з іншими 

хлопчиками і підпорядковувався суворій військовій дисципліні під страхом 

суворого покарання) (визначення автора); 

 палестрика (елемент системи фізичного виховання у Стародавній 

Греції, спрямований на розвиток комплексу фізичних навичок (бігу, стрибків у 

довжину з альтерами, метання списа, диска, боротьби, рукопашного бою, 

боротьби вільним стилем, метання каміння, бігу зі зброєю, їзди верхи, стрільби 

з лука і плавання); 

 орхестрика (елемент системи фізичного виховання у Стародавній 

Греції, спрямований на розвиток рухової активності через ігри з м‘ячем, 

акробатичні вправи, обрядові, театральні і бойові танці).  

Під модерною добою становлення концепцій фізкультурної освіти 

розуміємо часовий відтинок із початку ХVІІІ ст. до кінця першої половини 

ХХ ст. Для характеристики фізкультурної освіти в цей період послуговуємося 

такими основними поняттями: 

 пан‘європейські моделі фізичної культури (моделі 

фізичноїкультури, які є загальноєвропейськими, тобто які виходять далеко за 

межі національних кордонів); 

 шкільний куррикулум (предмети /курси, яких навчають у школі, а 

також зміст навчальних предметів); 

 рицарські вправи (у школі Базедова – танці, фехтування, верхова 

їзда і акробатичні стрибки на коні); 

 грецька гімнастика (у школі Базедова – змагання з бігу, боротьби, 

метання і стрибків); 
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 філантропінум (Philanthropinum – від грецького «людинолюбство» 

приватна академія, відкрита Й. Базедовим у 1774 р., що пропонувала особливу 

модель фізкультурної освіти); 

  тернерівська гімнастика (німецька масова гімнастика; термін 

введено Ф. Яном на знак протесту проти всього іноземного, який  

використовував слово «turnen», яке вважав суто німецьким, для позначення 

гімнастики, і від нього утворював такі поняття, як – «Turner» – гімнаст,  

«Turnkunst» – мистецтво гімнастики, «Turnplatz» – гімнастичний майданчик); 

 Лінгіанівська гімнастика (система фізкультурної освіти, розроблена 

Г. Лінгом (Швеція)); 

Під постмодерною добою розуміємо часовий відтинок із другої половини 

ХХ ст. до сьогодення. При розгляді цього періоду в роботі використано такі 

основні поняття: 

 тенденція розвитку концепцій фізкультурної освіти (можливість 

концепцій фізкультурної освіти до розвитку в напрямі, що забезпечить 

ефективність їхньої реалізації);.  

 системоутворювальні тенденції розвитку концепцій фізкультурної освіти 

(можливість концепцій фізкультурної освіти до розвитку в напрямі, що 

забезпечить ефективне функціонування фізкультурної освіти як системи); 

 організаційно-інституційні тенденції розвитку концепцій фізкультурної 

освіти (можливість концепцій фізкультурної освіти до розвитку в напрямі, що 

забезпечить її ефективну організацію та інституційне забезпечення);  

 змістово-процесуальні тенденції розвитку концепцій фізкультурної освіти 

(можливість концепцій фізкультурної освіти до розвитку в напрямі, що 

забезпечить застосування її змісту і форм, що забезпечать її ефективність); 

 біологічна концепція фізичної підготовки (полягає у використанні 

фізичних вправ для біологічної адаптації органів і систем організму до 

навколишнього середовища); 
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 педагогічна концепція освіти через рух (полягає у розвитку рухової 

активності як засобу особистісного розвитку характеру, дисципліни, сили духу, 

соціальної та естетичної освіти); 

 персоналістична концепція рухової освіти (розглядає людину як суб‘єкт 

рухової діяльності, який, виконуючи дію, одночасно самореалізовується); 

 конформістська концепція спортивної соціалізації (розглядає 

фізкультурну освіту як засіб адаптації до соціальних норм і цінностей через 

спортивні дисципліни); 

 критично-конструктивістська концепція рухової соціалізації (полягає в  

опануванні технічними, соціальними, моторними й інтелектуальними 

компетентностями, що будуть потрібні вихованцям для майбутньої участі у 

різних формах рухової і спортивної діяльності); 

 здоров‗язбережувальна фізкультурна освіта (полягає у тому, що 

збереження здоров‘я є водночас і метою, і засобом фізкультурної освіти). 

Набір означених вище понять є базовим у характеристиці основних 

концепцій фізкультурної освіти як в історичній ретроспективі, так і на 

сучасному етапі. 

 

Висновки до першого розділу 

У розділі висвітлено теоретичні й методологічні основи дослідження 

концепцій фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу через призму 

аналізу стану розробленості проблеми концепцій фізкультурної освіти в країнах 

Європейського Союзу, визначення методології порівняльно-педагогічного 

дослідження з теми, а також характеристики поняттєво-категоріального апарату 

дослідження. 

Виявлення стану розробленості досліджуваної проблеми за допомогою 

пошуково-бібліографічного методу дозволило структурувати масив наукових 

джерел і визначити чотири тематичні напрями та спрогнозувати очікування щодо 

можливості формулювання аналітичних висновків на основі вивчених джерел. 
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Перший напрям (теоретико-методологічні основи дослідження концепцій 

фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу) особливий інтерес 

становлять праці методологічного характеру («Порівняльно-педагогічне 

дослідження: підходи і методи» М. Брея, Б. Адамсона і М. Мейсона, «Порівняльна 

освіта: діалектика глобального і місцевого» (під редакцією Р. Арнова, К. Торреса і 

С. Франца), «Глобальні проблеми і порівняльна освіта» В. Бігнольд і Л. Гайтон, 

«Порівняльна освіта: продовження традицій, нові виклики і нові парадигми» 

М. Брея та ін.), а також матеріали міжнародних організацій різного рівня 

(UNESCO, ОЕСР, Світового банку, Всесвітньої організації охорони здоров‘я, 

Європейської комісії та ін.). Проаналізовані матеріали є основою для 

формулювання висновків щодо методології порівняльно-педагогічного 

дослідження концепцій фізкультурної освіти у країнах ЄС, а також 

обґрунтованості концептів, пов‘язаних із досліджуваним феноменом.  

Другий напрям (передумови становлення й розвитку системи 

фізкультурної освіти в країнах ЄС) становлять історико-педагогічні та 

філософські дослідження, які можуть бути класифіковані за кількома групами 

(праці дослідників із різних країн щодо окремих аспектів фізичної культури і 

спорту; порівняння окремих аспектів розвитку фізкультурної освіти в окремих 

країнах; теоретичні узагальнення щодо інноваційного розвитку фізкультурної 

освіти; теоретичні роздуми щодо класифікації концепцій фізкультурної освіти; 

праці творців концепцій фізкультурної освіти; праці, що стосуються історії 

фізкультурної освіти у світі; праці загальнофілософського спрямування щодо 

освіти людини. Проаналізовані матеріали є основною для формулювання 

висновків про передумови становлення й розвитку концепцій фізкультурної 

освіти в Європі в домодерну, модерну та постмодерну добу.  

Третій напрям (прикладне спрямування концепцій фізкультурної освіти у 

країнах ЄС) включає низку досліджень за кількома аспектами (нормативні 

документи Європейської Комісії; нормативні документи Європейської 

федерації адаптованої фізичної активності; аналітичні матеріали ОЕСР; 

аналітичні публікації членів робочих груп міжнародних проектів, пов‘язаних із 
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предметом дослідження; інформація про стан різних аспектів фізкультурної 

освіти за країнами (переважно в рамках міжнародних проектів); веб-сторінки 

національних і міжнародних асоціацій, пов‘язаних із фізкультурною освітою; 

стратегії фізкультурної освіти за країнами; видання національних і 

міжнародних організацій), а також сучасні прикладні дослідження, які мають 

комплексний характер завдяки залученню джерел із різних галузей знань і 

застосуванню методології різних наукових дисциплін (загальні питання 

виховання особистості; рухова освіта; цінності, на яких ґрунтується фізичне 

виховання; методичні аспекти фізкультурної освіти; міждисциплінарні зв‘язки 

в дослідженні фізкультурної освіти; порівняння концепцій фізкультурної 

освіти; теорія фізичного виховання; енциклопедичні й бібліографічні видання). 

Проаналізовані матеріали стали основною для формулювання висновків щодо 

нормативних, організаційних та педагогічних засад реалізації концепцій 

європейської фізкультурної освіти у країнах-членах ЄС. 

Четвертий напрям (тенденції розвитку концепцій фізкультурної освіти у 

країнах ЄС) становлять наукові публікації, у яких розглянуто сучасний стан і 

перспективи розвитку європейської фізкультурної освіти та подано підстави 

для висновків щодо системоутворювальних, організаційно-інституційних і 

змістово-процесуальних тенденцій розвитку концепції фізкультурної освіти у 

країнах Європейського Союзу. 

Унаслідок характеристики стану розробленості проблеми виявлено, що в 

польськомовному та україномовному полях порівняльно-педагогічних 

досліджень відсутні праці, предметом яких є концепції фізкультурної освіти у 

країнах Європейського Союзу. З‘ясовано, що в англомовних працях у 

порівняльно-педагогічному ключі представлено певні елементи концепцій 

фізкультурної освіти у країнах ЄС, проте цілісного аналізу проблеми 

дослідження не було здійснено. 

Для комплексного аналізу предмета дослідження за допомогою методу 

теоретичного моделювання було розроблено теоретико-методологічну модель, 

яка дає підстави для обґрунтованих висновків і окреслених перспектив 
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розвитку з урахуванням багатомірності проведення порівняльно-педагогічного 

дослідження групи країн.  

Зважаючи на характер дослідження, визначено п‘ять його вимірів, на 

кожному з яких було виконано дослідницькі завдання. Для кожного виміру 

окреслено комплекс основних методів, що найбільшою мірою розкривають 

предмет дослідження. На запропонованих у моделі рівнях означено доцільність 

використання загальнонаукових (аналіз, синтез, зіставлення, порівняння, 

систематизація, узагальнення); конкретнонаукових (пошуково-бібліографічний 

метод, метод теоретичного моделювання, ретроспективний метод, логіко-

системний метод, хронологічно-структурний метод, зіставно-порівняльний 

метод, метод періодизації, метод структурно-функціонального аналізу, 

критична інтерпретація, мета-аналіз і метод постановки запитань, контент-

аналіз) та емпіричних (анкетування, опитування, вимірювання) методів.  

У процесі визначення методології до уваги взято необхідність більш 

об‘єктивного порівняння, для якого слід відділити суб‘єктивний матеріал, що 

спричинений різноманітними чинниками (прикрашення реальності, 

хронологічна відстань, ідеологічні міркування тощо).  

Для визначення поняттєво-категоріального апарату порівняльно-

педагогічного дослідження розвитку фізкультурної освіти у країнах ЄС 

проаналізовано наявність первинних і вторинних понять у польськомовних, 

україномовних і англомовних лексикографічних джерелах і представлено їхні 

робочі визначення. Встановлено, що спільним для всіх мов є тлумачення 

поняття «фізичне виховання» на двох рівнях: (1) як складової загального 

виховання, спрямованої на розвиток фізичних якостей та зміцнення здоров‘я; 

(2) як навчального предмета.  

Унаслідок поєднання існуючих підходів до визначення поняття «фізична 

культура» в роботі його представлено на трьох рівнях: культурному, науковому 

і діяльнісному. На першому рівні розуміємо це поняття як частину загальної 

культури, що охоплює сукупність духовних і матеріальних цінностей, 

спрямованих на зміцнення здоров‘я. На другому рівні подаємо його як науку 
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про фізичне виховання. На третьому рівні вбачаємо в ньому сукупність 

корисних результатів діяльності, спрямованої на розвиток фізичних здібностей. 

Зауважено, що в англійській мові і виховання, і освіта передаються одним 

поняттям (education), тому в англомовних джерелах немає відмінностей між 

поняттями «фізичне виховання» (Physical Education) і «фізкультурна освіта» 

(Physical Education). У слов‘янських мовах виникають певні труднощі, пов‘язані з 

відсутністю традиції використання іменників у прикметниковому значенні. 

Відтак, на розмежування понять у роботі використано поняття 

«фізкультурна освіта», яке за останнє десятиліття активно ввійшло в 

науковий обіг.  

Аргументовано, що поняття «фізична культура» є універсальним, воно 

використовується в більш широкому значенні через зв‘язок із загальним 

поняттям «культура». У межах, визначених предметом дослідження, обрано 

визначення, яке представляє фізкультурну освіту як систему освітньої 

діяльності, що передає широкий спектр суспільних цінностей через 

спрямованість на фізичне функціонування людського тіла, а концепцію 

фізкультурної освіти як соціально-педагогічну систему поглядів на 

фізкультурну освіту, що ґрунтується на інтегруванні суспільного, освітнього, 

медичного, біологічного, психологічного наукового досвіду та має потенціал до 

практичної реалізації в загальній освіті.  

Отже, у розділі сформульовано теоретико-методологічні основи 

дослідження розвитку фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу, 

представлені через призму аналізу стану розробленості проблеми розвитку 

фізкультурної освіти в країнах Європейського Союзу, визначення методології 

порівняльно-педагогічного дослідження з теми, а також характеристики 

поняттєво-категоріального апарату для дослідження. 

Результати дослідження першого розділу відображено в публікаціях автора 

дисертації (Скальскі, 2018а; Скальскі, 2018в; Скальскі, 2018е; Скальскі, 2018и; 

Skalski, 2017). 
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РОЗДІЛ 2 

СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЙ  

ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄС 

 

У розділі розкрито історико-культурні передумови становлення й 

розвитку фізкультурної освіти в Європі в домодерну добу (Античність, 

Середньовіччя, Новий час), становлення концепцій фізкультурної освіти у 

модерну добу (у Німеччині, Швеції, Данії та Великій Британії), міжнаціональні 

впливи на розвиток фізкультурної освіти в європейських країнах наприкінці 

ХІХ – поч. ХХ ст., а також концепцій фізкультурної освіти в країнах ЄС у 

постмодерну добу (класифікація концепцій фізкультурної освіти за Крумом, 

векторна класифікація концепцій фізкультурної освіти в Європі за Наулом, 

класифікація концепцій фізкультурної освіти E. Бальца).   

 

2.1. Передумови становлення й розвитку фізкультурної освіти в 

Європі в домодерну добу (3000 до н.е. – XVII ст.) 

 

Для усвідомлення  концепцій фізкультурної освіти важливо розглянути 

передумови, які лежать в історичних підходах до вдосконалення тіла і духу 

людини упродовж різних періодів європейської цивілізації (Скальскі, 2018б).  

Спирaючись на римо-еллінську традицію, фізкультурна освіта в Європі 

сформувалася як сaмобутнє явище, яке до остaннього часу визначає обличчя 

сучасної цивілізaції. Аналіз європейського культурного регіону потребує 

передусім з‘ясування того підґрунтя, на якому склалася культура Європи.  

Найраніші спроби вдосконалити тіло, упорядкувати розум і сформувати 

характер молоді засобами обраної фізичної активності і дисципліни, 

безсумнівно, можуть бути віднесені до доісторичного періоду. Дослідження 

давніх звичаїв Китаю й Індії, Єгипту, Вавилону й Сирії, фінікійців, карфагенян і 

персів можуть продемонструвати низку цікавих фактів щодо цього, але метою 

цієї праці є простежити еволюцію сучасних концепцій фізкультурної освіти в 
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Європі і відзначити її важливі передумови та зміни, що відбувалися в певні 

періоди. На нашу думку, найдоцільніше розпочати з Античності. 

Перший період – Античності – охоплює часовий відтинок із 3000 до н.е. 

до 476 р. (зруйнування Риму). Важливу роль у формуванні фізкультурної освіти 

відіграла Стародавня Греція, де гімнастику було впроваджено як обов‘язкову 

частину освіти, унаслідок чого створено необхідні умови для фізичного 

виховання молоді і дорослих членів суспільства у закладах, створених 

державою, і під час запроваджених нею національних свят, важливою частиною 

яких були спортивні змагання. При характеристиці фізкультурної освіти 

важливо брати до ваги кілька характеристик: це була не нація в сучасному 

розумінні, а група незалежних держав і міст на території Європи, Егейського 

моря і вздовж західного узбережжя Малої Азії, де населення розмовляло 

грецькою мовою, мало спільне походження, спільні звичаї і релігійні вірування 

(Leonard, 1923, с. 17–18). 

Проте аналіз наукової літератури (Leonard, 1923; Кун, 1982; Кулинко, 

1997) доводить, що ці звичаї мали певні регіональні відмінності. Наприклад, 

освіта охоплювала два предмети: гімнастику і музику. Перша розвивала тіло і 

волю, друга впливала на інтелект і емоції.  

Будучи оточеною ворожими територіями, Спарта нагадувала 

високоорганізований військовий табір, у якому самозбереження вимагало від 

кожного громадянина належного рівня військової і спортивної підготовки. 

Освіта перебувала в підпорядкуванні держави і передбачала переважно набуття 

спортивної і військової майстерності. Літературна підготовка була відсутня як 

явище, а музика вважалася засобом підняття військового духу і була 

представлена переважно у вигляді патріотичних гімнів, військових пісень і 

балад про подвиги героїв (Leonard, 1923, с. 19). 

В Афінах, навпаки, надавали більш широкий спектр освітніх послуг, 

оскільки метою освіти було виховання всебічно розвиненої гармонійної 

особистості. Навчальні заклади були переважно приватними і не мали прямого 

контролю з боку держави. Хоча гімнастичній підготовці надавали певної уваги, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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більш важливою вважалася естетична підготовка, зокрема, музична і 

літературна  (Кун, 1982, c. 24). 

Варто згадати, що викладені вище основні характеристики грецької 

фізкультурної освіти стосуються лише вільних громадян і не застосовні до  

рабів чи осіб, народжених за межами Греції, причому ці категорії становили 

близько трьох чвертей населення, принаймні, у великих містах. З третини 

вільних громадян на належну освітню підготовку, особливо гімнастичну, могли 

розраховувати лише представники чоловічої статі. Щодо Спарти, слід 

зазначити, що держава надавала значної ваги фізичному розвитку жінок, адже 

вони були матерями майбутніх воїнів, тому для них було визначено спеціальні 

комплекси фізичних вправ. 

Це відповідало державним інтересам і допомагало зміцнювати здоров‘я,  

фізичну силу й витривалість громадян, що теж зазнавало серйозного контролю 

з боку держави. Загальновідомим є присуд чоловічої ради щодо того, залишати 

немовля живим чи скинути зі скелі, якщо його фізичний стан не відповідав 

вимогам до майбутнього воїна.  

Спартанське виховання полягало в тому, що перші шість років життя 

хлопчик проводив у родинному домі, після чого його забирали до військової 

казарми, де він жив з іншими хлопчиками і підпорядковувався суворій 

військовій дисципліні під страхом суворого покарання, причому навіть тортури 

слід було зносити мовчки. 

Для гімнастичної підготовки, якій надавали у Спарті значну увагу, хлопчики 

були об‘єднані у команди за віковим принципом, які, у свою чергу,  об‘єднувалися 

в компанії. Кожен підрозділ мав свого лідера, обраного на основі його здібностей і 

досвіду. Курс спортивної підготовки включав боротьбу, біг, стрибки, метання 

диска і списа, марширування під музику, плавання, їзду верхи, полювання й ігри. 

Крім того, хлопчики навчалися воєнним танцям, у яких поєднувалися рухи атаки і 

захисту, досить часто їх практикували в повній амуніції. 

Із досягненням вісімнадцятирічного віку юнаки переходили до 

наступного – дворічного етапу – який певною мірою нагадував скаутинг. 
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Досягнувши 20-річного віку, спартанець знову піддавався випробуванням, 

після чого його переводили до групи ефебів. Систематичне військове навчання 

продовжувалося до 30 років (Голощапов, 2001). 

Подібно до Спарти, в Афінах теж часом позбувалися від хворобливих 

слабких немовлят, але у цьому випадку рішення мав прийняти батько. Так 

само, як і у Спарті, в Афінах перші шість років хлопчики проводили в 

батьківському домі під наглядом жінок. Головними розвагами були активні 

ігри, багато з яких збереглися до сьогодні. З настанням семирічного віку всі 

сини вільних громадян були зобов‗язані йти до школи, де вони проходили курс 

музичної і спортивної підготовки під наглядом учителів. Батьки самі могли 

вирішувати, наскільки глибокою буде ця підготовка, оскільки вона проходила у 

приватних школах коштом батьків. Учительська професія не була престижною, 

підготовка вчителів не завжди була відповідною, через що освіта, яку надавали 

в різних приватних школах, теж була різною і не завжди близькою до ідеалу, 

яким була різнобічна гармонійна особистість. Літературна підготовка 

передбачала виразне читання, заучування напам‘ять і письмо, музична – гру на 

струнних інструментах (лірі, кіфарі тощо) і спів. У школах також навчали 

основам арифметики.    

Ігри й гімнастика займали більшу частину часу школярів. Школи боротьби 

називалися палестрами (Див. додаток А). Палестри – зали для боротьби, що були 

збудовані у VIII ст. замість турнірних майдачиків під відкритим небом. 

Вправляння в основному передбачали більшість форм фізичної активності, що 

були необхідні у подальшому житті: біг, стрибки, метання списа і диска, змагання 

з боротьби й боксу, вправи для гарної постави і ходи.  

Як вважає російський дослідник Б. Голощапов, «історія давньогрецької 

культури по суті була історією макрозмагання, уособленням якого, з одного 

боку, був агон – змагання, пов‘язані з культом тіла, а з іншого – змагання в 

інтелектуальній і духовній сферах. Постулат Платона – шукати гармонію й 

синтез цих двох складників людської культури (Голощапов, 2001, с. 15).    
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Як наслідок, у Стародавній Греції елемент змагань не обмежувався лише 

сферою фізичної культури. Він був і у сфері інтелектуальної і духовної 

культури. Крім атлетичних змагань, у давніх греків були Панеллінські ігри, де 

змагались у поезії, співі, музиці й театральному мистецтві. У Немейських та 

Істмійських іграх було дві офіційні програми: атлетична й музична. Олімпія 

була місцем проведення атлетичних змагань, під час яких виступали поети, 

письменники й філософи.  

Як стверджує російський дослідник Кун, протягом VIII ст. до н.е. 

«локальні відмінності почали відігравати все меншу роль. Було створено 

еллінську систему фізичного виховання, або античну гімнастику (Кун, 1982, 

c. 57). Особливостями античної гімнастики є те, що вона складалася з кількох 

елементів: рухливих ігор, у яких під наглядом учителів і вихователів  брали 

участь діти від 1 до 7 років, навчання палестрики і орхестрики. 

Перший елемент охоплював дитячі ігри, вправи із м‘ячем, обручем, біг, 

метання списа, диска й інші вправи, що розвивали спритність. 

Другий елемент – палестрика – передбачав фізичне виховання у більш 

вузькому його значенні. Його назва походить від слова «палестра». У системі 

вправ основу загальної фізичної підготовки складало комплексне випробування – 

пенталон. Воно поєднувало біг (приблизно на 192 – 196 м), стрибки в довжину з 

альтерами, метання списа, диска і боротьбу. Інші види рухової активності, яким 

навчали в палестрі – рукопашний бій, боротьба вільним стилем, метання каміння, 

біг зі зброєю, їзда верхи, стрільба з лука і плавання. 

Третій елемент – орхестрика – асоціюється з ритуальними танцями, 

пов‘язаними з обрядами і ритуалами, спрямованими на розвиток спритності і 

знання звичаїв. Вона була як підготовчим, так і доповнювальним до тренування 

в палестрі компонентом. До неї відносять ігри з м‗ячем, акробатичні вправи, 

обрядові, театральні і бойові танці.  

Педагогічні ідеї фізичного виховання у Давній Греції базувалися виключно 

на емпіричному принципі, однак методи впливу на фізичні здібності людини 

досягнули досить високого рівня. Так, розрізняли різні типи будови тіла, придатні 
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для того чи іншого типу палестрики, були розроблені різні методики розвитку 

фізичних якостей (підняття вантажу при різних положеннях тулуба, біг у воді на 

різній глибині, застосування вправ із тягарем тощо), розучування вправ цілісними 

і частковими методами. Процес фізичної підготовки включав тривалі періоди (за 

сучасною термінологією – макроцикли) – 4 роки і малі (мікроцикли) – 4 дні. У 

перший день проводили підготовчі заняття, на другий – навантаження 

збільшували, у третій – зменшували, а на четвертий давали підтримувальне 

фізичне навантаження (Голощапов, 2001, с. 18).    

У наступному розділі буде продемонстровано зв‘язок еллінської 

концепції фізичного виховання із сучасними. Основні положення, які різною 

мірою можна простежити у сучасних підходах до фізкультурної освіти у 

країнах Європейського Союзу, такі: 

 елемент суперництва (у тому числі й у руховій активності) є 

універсальним компонентом антропології людини. Це не лише унікальна риса 

давніх греків. Змагання в духовній, інтелектуальній і фізичній культурі має 

універсальний характер і є одним із найбільш важливих соціологічних і 

етнологічних принципів розвитку людського суспільства;  

 рухова активність – природна потреба людини, а елемент 

суперництва – головна її складова, що спричиняє інтерес до фізичних вправ і 

дає стимул до занять фізкультурою і спортом. 

Стародавній Рим. Приблизно 400 р. до н.е. може вважатися часом спаду 

після трьох століть розквіту фізичної культури в Греції, що було зумовлено  

відходом від еллінських ідеалів. Наступні сто п‘ятдесят років ознаменувалися 

римським пануванням над цими територіями і взагалі значною частиною світу. 

Необхідність бути готовими до військових дій у Римі нагадувала спартанські 

ідеали. Грецькі ідеали досягнення фізичної і духовної гармонії були чужими для 

римлян, які потребували освіти, яка була б корисною для потреб життя. Для 

держави було важливо отримати хороших громадян і вправних солдатів, готових 

до участі у суспільному житті. Спортивні вправи були потрібні заради зміцнення 

здоров‘я і покращання фізичної форми, а також підготовки до військових дій 
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(Leonard, 1923, c. 28). Музика як неприбуткове мистецтво не отримувала 

особливої уваги. По суті, держава не надавала значення формальній освіті, 

залишаючи право батькам дбати про неї аж до середини третього ст. до н.е., поки 

не стали досить відчутними зовнішні впливи. Школи, якщо й існували, не мали 

особливої ваги (Wroczyński, 1959, c. 24).  

Хоча в IV ст. до н.е. було створено навчальний заклад під назвою 

«лудус», на думку дослідників, це свідчить лише про те, що і в Римі були 

спроби до організації фізичного виховання за грецькою моделлю, проте вони не 

були успішними (Кун, 1982, c. 79). 

Від своїх батьків хлопчики переймали моральні й релігійні принципи, 

традиції, опановували основи читання, письма й арифметики, училися веденню 

домашнього господарства. Коли наставало повноліття, хлопчики були 

зобов‘язані готуватися до суспільного і військового життя.  Вони зустрічали 

одноліток у тренувальних таборах за мурами міста. Юнаки практикувалися в 

бігові, стрибках, метанні і використанні зброї, плаванні.  

Протягом тривалого часу римських  завоювань до створення професійної 

армії військовий обов‘язок поширювався на всіх римських чоловіків (крім 

представників нижчого класу) віком від 18 до 60 років. Молодші легіонери 

іноді брали участь у 16 – 20 військових кампаніях за життя, якщо не були 

серйозно поранені і не отримали каліцтва. Армійське життя стало 

першочерговим освітнім фактором (Leonard, 1923, с. 32). 

Фізична і духовна підготовка були відокремлені одна від одної. В останнє 

століття існування республіки більшість громадян ігнорували фізичні вправи. 

Основою Римської імперії був народ, якому потрібен був не лише хліб 

насущний, а й духовні розваги, які відповідали їхньому стилю життя. Цими 

видовищами, що доповнювали насущні потреби, стали змагання гладіаторів і 

колісничні перегони. На відміну від грецьких полісів, у Римі влада була 

зосереджена в руках нечисленної еліти. За таких умов не міг виникнути 

суспільний рух, який би надав фізичній культурі організованого характеру і 

заохочував би народ до занять нею. За цих умов фізичні вправи залишалися 



106 
 

засобом задоволення власних потреб і формою індивідуальних розваг. Істотних 

змін не могли спричинити і спроби окремих державних діячів та політиків 

щодо введення основ еллінської гімнастики (Кулинко, 1997, c. 46). 

Певною мірою реалізовували потреби громадян у фізичному вправлянні 

римські лазні, або терми, які були в кожному місті і навіть в окремих заможних 

городян. Вони створювали можливості для вправлянь і мали як систему лазень, 

які займали більшу частину території, так і кімнати та майданчики для занять, 

під якими була значно менша площа. Місця для зустрічі й бесід були багато 

прикрашені предметами мистецтва. У них часто влаштовували виступи 

ораторів, поетів і філософів.  

Деякі форми грецької гімнастики були представлені в лазнях. Так, 

наприклад, у деяких із них, так званих sphaeristerium, грали в ігри з надувним 

м‘ячем або пером. Крім того, деякі відвідувачі займалися з гирями або гантелями 

чи практикували з дерев‘яним мечем. Хоча, на перший погляд, ці вправи 

нагадували еллінську гімнастику, більш глибокий аналіз переконує у тому, що їх 

мета була відмінною від грецької, та й масштаби охоплення населення теж було 

досить далекими від грецьких (Grot, & Ziółkowska, 1990, c. 120). 

Отже, викладене вище дає підстави для таких висновків щодо концепцій 

фізичної культури у період Античності: 

 У Давній Греції і Давньому Римі фізична культура почала набувати 

класового характеру, оскільки її досягнення переважно стосувалися вільних 

громадян. 

 Розвиток фізичної культури сягнув досить високого рівня, доказом 

чого є система виховання в Афінах, Спарті, агоністика, військово-фізична 

підготовка в Давньому Римі. Фізичне виховання в основному носило віськово-

прикладний характер. 

 Найвищого рівня фізичне виховання досягло у Стародавній Греції, 

оскільки там воно було вільним від релігійного впливу. Це може бути пояснено 

тим, що міста-поліси за системою устрою були більш демократичними, ніж 

монархії. Іншим доказом високого рівня розвитку фізичного виховання в 
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античному світі є те, що давньогрецькі агони стали прообразом міжнародного 

олімпійського руху.  

 У давньому світі фізичне виховання було самоціллю і виконувало 

функцію підготовки до більш ефективної праці і військової справи. 

 У період античності зародилися і почали функціонувати державні 

форми організації фізичного виховання, а також з‘явилися елементи його 

наукового обґрунтування.  

Другий період – Середньовіччя – охоплює часовий відтинок з 476 до 

1492 р. (відкриття Америки). Серед головних концепцій  розвитку фізичної 

культури Середньовіччя можна виокремити фізичну культуру Раннього 

Середньовіччя (V – X ст.), фізичну культуру розквіту Середньовіччя (ХІ – 

ХІІІ ст.) і фізичну культуру Відродження (XIV – XV ст.), яка перейшла у Ранній 

Новий Час (XVI ст.)  

У різних частинах Європи народи прийшли до нових форм фізичної 

культури в різний час. На території колишньої Римської імперії 

черезсуперечності, що загострилися внаслідок завоювань варварів, фізична 

культура зазнала разючих змін. Хоча у східній частині імперії варвари з часом 

асимілювалися, наявні там античні підходи до фізичної культури почали 

суперечити інтересам еліти. У Візантії, навпаки, для зміцнення імператорської 

влади було відновлено деякі видовищні заходи, які набули нового змісту, у 

тому числі й деякі атлетичні змагання і перегони на колісницях. Крім того, 

спостерігалося значне захоплення кінним поло, запозиченим у персів. 

Слов‘яни ж створили фізичну культуру, що відповідала їхнім специфічним 

рисам. Звісно, вона зазнала зовнішнього впливу з боку народів, які перебували 

на вищому щаблі розвитку фізичної культури. Так, наприклад, на фізичну 

культуру угорців і поляків значно вплинули традиції німецького рицарського 

ордену. У низці випадків на ту частину фізичної культури, яка стосувалася 

бойової підготовки, вплинули завойовники – монголи, половці, а згодом – 

турки (Кун, 1982, c. 87–89). 
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У період Середньовіччя різні суспільні потреби, умови, локальні звичаї й 

взаємовпливи сприяли появі досить широкого спектру форм фізичної культури. 

Однак у цьому різноманітті все більшою мірою виокремлювалися ігри і 

спортивні змагання еліти й інших прошарків населення (міського й сільського).  

Класичні сфери культури поступово відмирали, а на зміну їм приходили 

нові. Так, в античному полісі ідеалом була різнобічно розвинена гармонійна 

людина. Важливе місце серед рис гармонійної, активної особистості займали 

фізичні характеристики. Фізична краса і витривалість відігравали таку важливу 

роль у суспільстві, що їх не могли ігнорувати й політики. Однак ідеал 

середньовічної людини значно відрізнявся від античного ідеалу. 

Значний вплив на усвідомлення фізичного ідеалу людини в 

Середньовіччі, який певною мірою визначив стан і спрямування фізичної 

культури в Європі, справила релігія, переважно, християнство. Християни-

європейці поклонялися розп‘ятому Христу, змученому стражданням в ім‗я 

людства. Таким чином, ідеалом середньовічного світу стала аскетична людина, 

яка несла на чолі печать страждань заради порятунку душі. Походження самого 

поняття «аскетизм» безпосередньо пов‘язане з фізичною культурою, адже це 

грецьке слово мало своїм першим значенням «фізичні вправи», а слово «аскет» 

використовували на позначення переможця змагань. У період середньовічного 

християнства слово «аскет» почало використовуватися на позначення людини, 

яка, нехтуючи тілом, загартовує лише дух. З іншого боку – лицарство цього 

періоду теж зробило свій внесок у формування ідеалу, який, навіть якщо так і 

здається на перший погляд, не вступає в суперечність із викладеним вище: 

лицар – це людина, яка, маючи фізичну силу, бойовий дух, усвідомлення честі 

ордену і поводячись відповідно до кодексу поведінки, застосовує всі ці чесноти 

для служіння Богу та Церкві.  

Теологічне вчення середньовічної християнської церкви, що визначало 

європейське просвітництво, проголошувало нехтування фізичними потребами і 

концентрувало увагу на загробному щасті. Як наслідок, у цей період ув 

навчальних закладах, які діяли під безпосереднім керівництвом церкви, було 
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скасовано заняття з фізичної культури і витіснено гігієнічне виховання на 

другий план. Це вчення відмовилося від античних принципів виховання і 

протягом тривалого часу не враховувало вікові особливості дітей. Дітей 

вважали маленькими дорослими, не усвідомлювали сутності рухливих ігор, 

необхідних для розвитку особистості, вважаючи їх джерелом гріха, оскільки 

вони відволікали від роздумів. 

Проте середньовічна церква у своїй політиці була змушена брати до уваги 

народи, які вона навертала у християнство. Тому, багато з укорінених традицій 

цих народів, як от турніри, які германці проводили під час весняних свят, 

поєдинки, які нормани організовували в різні пори року, чи ірландські ігри не 

було піддано анафемі… Крім того, немає даних про засудження фізичних вправ  

для бойової підготовки (Кун, 1982, c. 90). 

Такі підходи стали підставою для виникнення лицарського фізичного 

виховання, яке домінувало в Західній Європі з ХІ до ХVI ст. Це єднання 

лицарства і церкви яскраво видно в трьох орденах, що об‘єднали солдатів-

ченців: Госпітальєрів  (О рден кавале рів свято го Йоа на (лат. Ordo Equitum Sancti 

Johannis)), Тамплієрів (лат. pauperes commilitones Christi Templique Solomonici) 

Бі дні Брати -Во їни Христа  та Соломо нового Хра му) і Тевтонського ордену 

(лат. Ordo Teutonicus, лат. Ordo domus Sanctae Mariae Theutonicorum 

Ierosolimitanorum, «Орден німецького Дому святої Марії Богородиці в 

Єрисалимі»). Спад лицарства як військової системи почався після хрестового 

походу 1270 р. і завершився у ХV ст., зважаючи на те, що винайдення пороху і 

використання артилерійської зброї призвели до втрати необхідності у 

лицарських обладунках на полі бою. Крім того, збільшувана централізація 

влади зменшувала незалежність знаті нижчого рангу (Leonard, 1923, с. 43).  

Норми фізичного виховання визначалися високим рівнем вимог до 

фізичної форми хлопчиків-майбутніх лицарів, з огляду на постійні міжусобиці. 

Підготовка  лицаря не зовсім відповідала аскетичному ідеалу, який пропагували 

в монастирських школах. Хлопчиків, призначених для лицарської кар‘єри, до 

семи років виховували вдома, після чого відправляли в замок, де, разом із 
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іншими нащадками знаті вони знайомилися з принципами лицарської честі і 

готувалися до військових дій. Як пажі, вони були зобов‘язані виконувати всі 

завдання господарів і навіть прислужувати їм за столом. На жіночій половині їх 

навчали основами читання й письма, правилам ввічливої поведінки, основам 

латинської і французької мов, грі на арфі, грі в шахи і триктрак, історії, 

геральдиці, знайомили з піснями і поезією трубадурів. Проте найважливіша 

частина підготовки хлопчиків відбувалася під відкритим небом, де вони 

імітували дорослих лицарів у їхніх діях і намагалися досягнути рівня, що давав 

змогу бути переведеними до наступного рангу – зброєносця. 

Таке переведення могло настати після досягнення хлопчиком 

чотирнадцятиліття. Служба господарю ставала все більш відповідальною, а 

фізичні вправи, які займали важливе місце, коли хлопчик був пажем, ставали 

більш важливими зі зміною статусу. Біг, стрибки, боротьба, плавання, лазіння 

по канату і драбині, метання каміння і списа, стрільба з лука і арбалета, 

володіння бойовою сокирою і мечем (спочатку деревяяним) допомагали 

зміцнити тіло і давали навички, необхідні в подальшому житті. Одним із 

найважливіших занять були вправляння у їзді верхи зі щитом і пікою в повному 

обмундируванні. Юнаки тренувалися вискакувати верхи на коня без вузди, 

зіскакувати з коня, підіймати з землі предмети.  

Крім фізичної підготовки, вони були зобов‘язані дотримуватися семи 

лицарських чеснот. Перш за все, вони повинні були бути вірними церкві і 

своєму вчителеві – королю або суверену; бути хоробрими; дотримуватися 

правил лицарських поєдинків; свято дотримуватися слова; бути 

великодушними до слабких; із благородством ставитися до жіноцтва, крім 

селянок і городянок (Пельменев, & Конеева, 2000, c. 35).  

Юний зброєносець слідував за своїм господарем на полі бою, де розділяв 

із ним весь тягар військової служби. Після тривалого періоду учнівства у разі, 

якщо зброєносець довів свою відповідність, у віці двадцяти одного року він був 

готовий до останнього кроку – посвяти в лицарі. 
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Не менш важливими й видовищними, ніж грецькі олімпійські ігри чи 

римські гладіаторські бої, були лицарські турніри в Європі у ХIII – XIV ст. Зі 

змагань лицарів у вільний час вони переросли у грандіозні події у житті 

простого народу і знаті, стали школою війни у мирний час. Під час турнірів 

учасники не лише демонстрували, але й розвивали вправність, сміливість, силу 

духу, вміння відбити атаку й організувати оборону. Пізніше, після занепаду 

лицарства, вони втратили своє значення як військові заходи і перетворилися у 

розважальні, проте продовжували бути популярними до кінця ХVI ст. (Leonard, 

1923, с. 45–46).  

По-іншому відбувалося фізичне виховання сільського населення і городян. 

Так, наприклад, до фізичних вправ сільського населення можна віднести народні 

ігри, які формувалися під впливом місцевих звичаїв. Найсильніші в селі 

метальники каміння, найвитриваліші  танцюристи, найспритніші мисливці і борці 

отримували загальне визнання, матеріальне заохочення і соціальні привілеї. У 

змаганнях дівчат простежувалися мотиви можливого вибору чоловіка, оскільки 

про жінок робили висновки, судячи з того, хто є їхніми чоловіками. Фізичні 

вправи в той період були різноманітними: боротьба, метання каміння, біг, 

боротьба з палицями, біг на ковзанах, скачки, танці, різноманітні ігри з битою, 

лаптою тощо (Пельменев, & Конеева, 2000, c. 38). 

У загальних рисах фізична культура міських жителів значно не 

відрізнялася від фізичної культури мешканців сіл. Основні відмінності 

спричинялися необхідністю міст брати участь у самообороні від набігів і 

поборів лицарів-власників інших міст. Відтак міське населення мусило брати 

участь у народному ополченні, до чого їх готували специфічні фізичні вправи. 

Для тренувань формувалися організовані товариства стрілків із лука і 

фехтувальні школи. Герб першого міського фехтувального товариства був 

освячений у соборі Гепта в 1042 р., а на змаганнях лучників у 1399 р. у Турнуа 

було представлено 30 міст і 16 сіл. У Венеції й інших прирічкових містах 

проводилися змагання «джуоко дель понте» (гра на мосту), у яких імітували 

символічне захоплення мосту  (Пельменев, & Конеева, 2000, c. 38). 
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Особливо городяни захоплювалися змаганнями з нагоди свята весни, 

обжинків, проводів зими та інших обрядів. Продовжувалися також (особливо в 

Іспанії і Південній Франції) бої биків, які зародилися ще в давні часи. Серед 

ремісників були популярні ігри з м‘ячем, з яких згодом розвинулися сучасні 

спортивні ігри: футбол, теніс, гольф, крикет, поло тощо. Саме в середньовічних 

містах почали досить активно будувати спеціальні приміщення і майданчики для 

гри з м‘ячем. Усі ці елементи згодом лягли в основу сучасних концепцій 

фізкультурної освіти. 

Відродження – період в історії європейської культури з XIV до 

XVII ст., котрий характеризувався бурхливим розвитком мистецтва, 

літератури, філософії, природничих наук, педагогічної думки, у тому числі і 

в галузі фізичної культури. Відбувається повернення до античного ідеалу 

людини – всебічно розвиненої особистості, що позначилося й на фізичному 

вихованні. У ці століття у працях гуманістів значну увагу звернено на місце 

фізичної підготовки у вихованні молодого покоління, і цих науковців і 

практиків можна вважати посередниками між минулим і сучасними 

концепціями європейської фізкультурної освіти.  Виразниками прогресивних 

ідей були гуманісти, соціалісти-утопісти, лікарі, педагоги, а саме: 

італійський гуманіст В. де Фельтре (1378 – 1466), італійський утопіст 

Т. Кампанелла (1568 – 1639), англійський гуманіст і письменник Т. Мор 

(1478 – 1535), італійський лікар І. Меркуріаліс (1530 – 1606), французький 

гуманіст Ф. Рабле (1483 – 1553), бельгійський професор медицини А. Везалій 

(1514 – 1564), англійський лікар У. Гарвей (1578 – 1657), чеський педагог-

гуманіст Я.-А. Коменський (1592 – 1670).  

Так, Вітторіно де Фельтре, який був представником раннього італійського 

гуманізму, у Мантуї відкрив школу, яка називалася Домом радості, у якій 

застосовував нові методи виховання, що базувалися на принципах гуманізму. 

Великого значення у цій школі надавали поєднанню розумового, естетичного і 

фізичного виховання. Діти займалися верховою їздою, боротьбою, 

різноманітними іграми й танцями. На відміну від інших середньовічних шкіл, 
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заняття з фізичного виховання проводилися на свіжому повітрі. Фельтре не 

допускав тілесних покарань (Пельменев, & Конеева, 2000, c. 40). 

Деякі дослідники вважають, що В. де Фельтре запровадив у практику 

педагогічні принципи, викладені іншим італійським гуманістом – 

П. Верджеріо (1349 – 1428) – у короткому трактаті, відправленому в Падую 

його учневі Убертіно де Каррара. Цей лист, який згодом був надрукований і 

зазнав багатьох перевидань, постійно звертається до античної спадщини 

фізичного виховання. Мафео Веджіо (1407 – 1458), який був ученим і 

поетом, а пізніше став монахом, присвятив низку визначних педагогічних 

праць питанням фізичного виховання з опорою на класичні підходи. До цієї 

ж категорії належить і Енца Сільвіо Пікколіні (1405–1464), більше відомий 

як Папа Пінс ІІ, який, будучи секретарем при дворі імператора Фредерика ІІІ 

близько 1450 р. написав трактат про придворне виховання. Певний вплив на 

формування сучасних концепцій фізкультурної освіти справили Франческо 

Фіельфо (1398 – 1481) завдяки його листу до герцогині міланської з питань 

виховання її сина (бл. 1475); Джакопо Садолето (1477 – 1547), який у 1530 р. 

написав книгу про освіту, що пропагувала повернення до античних ідеалів.  

Крім того, не можна оминути увагою італійського науковця Жіроламо 

Кардано (1501–1576). Подорожуючи Франціє, Англією, Шотландією й 

Нідерландами, він узагальнював спостереження й дослідження у 

літературних і філософських працях, низка з яких присвячена питанням 

фізичного виховання. Так, в автобіографії він розповів про свій дитячий 

досвід з бігу, стрибків, їзди верхи, фехтування і плавання; в інших працях він 

приділив значну увагу античним вправлянням та іграм. У дослідженні, 

присвяченому турботі про здоров‘я (De sanitade tuenda, libri), він 

запропонував системний науковий підхід до гігієни і фізичних вправ, 

обґрунтовуючи їх цінність і загальний вплив, поділяючи вправи на легкі і 

важкі, повільні і швидкі, неперервні і з перервами тощо.        

Італійський утопіст Т. Кампанелла пропагував ідею створення єдиної 

всесвітньої держави, що повинно було посприяти зникненню всіх конфліктів і 
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появі загального щастя і миру на землі. Перебуваючи у в‘язниці, Кампанелла 

написав книгу «Місто Сонця» (Мор, & Кампанелла, 1988), у якій важливе місце 

займає опис виховання молодого покоління. На думку автора, воно повинно 

бути організоване так, щоб діти мали можливість розвивати як фізичні, так і 

розумові здібності: «Протягом другого й третього року життя діти вчаться 

говорити і вивчають азбуку, прогулюючись попід мурами. Усіх дітей поділяють 

на чотири загони, якими керують четверо літніх учених мужів. Згодом діти 

починають займатися гімнастикою, бігом, метанням диска та іншими вправами 

й іграми, що всебічно розвивають їхнє тіло» (Мор, & Кампанелла, 1988). Він 

описав фізичні вправи і рекомендував правила моральної гігієни і здорового 

режиму жителям Міста Сонця.  

Італійський лікар І. Меркуріаліс у праці «Про мистецтво гімнастики» 

(Див. додаток В) описав виникнення і розвиток фізичних вправ і класифікував 

їх за трьома групами: лікувальні (істинні), військові (життєво необхідні) й 

атлетичні (хибні). Він засуджував надмірність у їжі, вині, сні, рекомендував 

плавання й імітування бою з тінню. Меркуріаліс закликав виховувати в молоді 

вишукані манери й моральні якості засобами фізичної культури (Пельменев, & 

Конеева, 2000, c. 40).   

Французький гуманіст Ф. Рабле був одним із найяскравіших 

представників французького гуманізму в європейській педагогічній думці 

епохи Відродження. Він захоплювався природничими науками й закінчив 

медичний факультет. Він став відомим усьому світові завдяки роману 

«Гаргантюа і Пантагрюель» (Рабле, 1966). Найбільш яскраво його розуміння 

фізичного виховання представлене в описі «Телемського абатства», де був 

басейн, баня, стадіон тощо. Він рекомендував такі фізичні вправи: 

перескакування з коня на коня, фехтування кинджалом і мечем, рапірою і 

шпагою, плавання різними способами тощо. Рабле захоплювався силою і 

спритністю вихованців цієї школи-утопії, оскільки в ній фізичне виховання 

було нарівні з іншими предметами.   
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Чеський педагог-гуманіст Я.-А. Коменський, який займався педагогічною 

діяльністю в різних країнах світу, у своїх працях «Материнська школа», 

«Велика дидактика», «Пансофічна школа» та ін. розглядав основні підходи до 

фізичного виховання дітей. У книзі «Велика дидактика», наприклад, він 

зазначив, що правильно підібрані і дозовані фізичні вправи не лише 

допомагають збереженню здоров‘я, а й сприяють подоланню втоми, пов‘язаної 

зі шкільними заняттями. У розкладі уроків, запровадженому у його школі, Я.-

А. Коменський запропонував, щоб більш тривалі перерви після обіду 

використовувалися педагогами для занять фізичними вправами, тренувань і 

виховної роботи. 

Він надавав значної уваги формуванню системи фізичних вправ. Серед 

рухливих ігор розрізняв корисні, які доповнив віськовою підготовкою – бігом, 

стрибками, боротьбою, плаванням і потраплянням списом у кільце. Як зазначає 

російський дослідник В. Пельменєв, на основі висунутих Я.-А. Коменським ідей 

у навчальних закладах запроваджували систему гуманістичних цінностей, етики 

фізичного виховання, яка в дещо зміненому вигляді з другої половини ХІХ ст. 

вплинула на визначення норм проведення фізичних змагань, спрямованих на 

досягнення високих результатів (Пельменев, & Конеева, 2000, c. 43). 

Крім того, значний уплив на концепції фізичного виховання в Європі 

справили німецькі дослідники Мартін Лютер (1483 – 1546), який доводив 

рекреаційну і моральну цінність фізичних вправ, і Йоахім Камераріус (1500–

1574), який описав ігри і фізичні вправи у приміщенні і на повітрі (Dialogus de 

gimnasiis), а також шведський реформатор Ульріх Цвінглі (1494 – 1531), котрий 

висловлював думки щодо відповідного харчування й одягу, а також 

відповідних умов для бігу, стрибків, метання каміння, боротьби і 

фехтування (Leonard, 1923, c. 55).   

Серед англійських реформаторів, які справили значний вплив на 

формування системи фізичного виховання країни, слід назвати Річарда 

Малкастера (1530 – 1611). Свої думки щодо означеної проблеми він узагальнив 

у книзі «Дослідження всіх обставин, обов‘язкових у праві виховання дітей, 
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незалежно від того, чи йдеться про дух, чи тіло», де було проаналізовано  45 

різних ситуацій, причому більшість із них – під кутом морального і фізичного 

виховання. Цінною є думка автора про те, що, виконуючи завдання фізичного 

виховання, учитель водночас розв‘язує низку інших педагогічних проблем. 

Відтак, він наголошує на необхідності корелювання фізичних вправ із 

навчальними цілями і на важливості ролі вчителя в цьому процесі. Відзначено, 

що автори минулого і сучасності збігаються в думці про те, що теоретичний 

підхід Малкастера у поєднанні з його практичною діяльністю в лондонській 

трудовій школі є прототипом сучасного викладу теорії фізичного виховання 

(Leonard, 1923; Кун, 1982; Пельменев, & Конеева, 2000). 

Із наукових досліджень, які значною мірою вплинули на формування 

концепції фізкультурної освіти майбутнього, важливими були праці з анатомії і 

біомеханіки Леонардо да Вінчі, з анатомії – А. Везалія із фізіології – У. Гарвея.  

Узагальнення вищевикладених підходів до фізичного виховання доби 

Відродження дає підстави для таких висновків: 

 Було заперечено середньовічне ставлення до людини як оболонки душі, 

натомість визнавалася можливість пізнання анатомо-фізіологічних і психічних 

особливостей людського організму; 

 у фізичному вихованні дітей першочергову роль відігравав ігровий метод; 

 відзначалася необхідність повернення до досвіду античного фізичного 

виховання, спрямованого на гармонійний розвиток людського тіла; 

 елементи руху набули характерних стилізованих форм, які, звільнившись 

від суто ритуального характеру, склали основу розвитку сучасних європейських 

концепцій фізкультурної освіти; 

  було визнано вплив природних даних на фізичне виховання; 

 було зазначено, що існує нерозривний взаємозв‘язок між фізичним і 

духовним вихованням; 

 до уваги почали брати вікові особливості дітей. 
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Однак, незважаючи на всі позитивні підходи у розумінні важливості 

фізичного виховання, згадані вище науковці і практики справляли лише 

частковий уплив на практику виховного процесу, оскільки у більшості шкіл 

досить сильними залишалися середньовічні підходи до проблем навчання і 

виховання. Проте їхня історична роль у подальшому розвитку концепцій 

європейської фізкультурної освіти є беззаперечною. 

Для епохи Відродження характерним є виникнення й поширення 

спортивно-ігрових (Англія) та гімнастичних (Німеччина, Швеція, Франція, 

Чехія, Данія та ін.) систем фізичного виховання, які мали в різних європейських 

країнах багато спільного, проте кожна з них відтворювала економічні, 

військові, культурні особливості тих країн, у яких вони були представлені. 

Відрізнялося також і застосування засобів, способів, організації й форм 

проведення занять. Ці системи, що виникли в кінці XVIII – на поч. ХІХ ст., 

були модернізовані і пристосовані до нових умов наприкінці ХІХ – 

на поч. ХХ ст.    

Загалом, характеризуючи вплив середньовічного фізичного виховання на 

сучасні концепції фізкультурної освіти, можна дійти таких висновків:  

 елементи руху набули своєрідних стилізованих форм, які, вивільнившись 

від елементів ритуального характеру, створили основу для розвитку сучасного 

європейського спорту; 

 створено умови для відродження шкільної фізкультурної освіти; 

 більшість гімнастичних вправ позбулися тієї первинної ролі, яку вони 

відігравали у військовій підготовці; 

 головні ідеї епохи Реформації сприяли гуманізації фізичної культури, 

проте вони не зазнали системної реалізації в освіті молодого покоління; 

 фізична культура ставала все менш обмеженою локальними рамками – 

вона набувала загальноєвропейського характеру.  

Новий час (XVII – XIX ст.). Умовною межею переходу від Середніх 

віків до періоду Нового часу вважається буржуазна революція в 1648 р. у 

найбільш передовій країні тогочасної Європи – Англії. Крім розвитку 
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гімнастичних методів фізичного виховання, у багатьох європейських країнах 

відбулося становлення сучасних видів спорту.  Його основу склали фізичні 

вправи, які містили елементи змагання. Найбільш активно спорт розвивався в 

навчальних закладах Англії й Америки.  

У розробленні теорії шкільної фізкультурної освіти велика роль належить 

прогресивним мислителям, зокрема, автору природного розвитку людини 

Дж. Локку (1632 –1704), котрий вважав фізичне виховання дитини 

першочерговим завданням. Дж. Локка вважають теоретиком фізичної культури 

джентльменів. Його прагненням було поєднати англо-французькі 

аристократичні традиції із традиціями і світоглядом нового класу – 

промислової і торгової буржуазії (Кун, 1982, c. 142).  

Одна з головних праць Дж. Локка «Розвідка про людське розуміння» (Essays 

Concerning Human Understanding) (1690 р.) (Локк, 1985) дає уявлення про його ідеї 

щодо фізичного виховання у більш широкому сенсі, що демонструє взаємозв‘язок 

із людським пізнанням. Автор радить: «Підтримуй тіло сильним і загартованим, 

щоб воно могло виконувати накази розуму» (Локк, 1985, c. 378). Ідея «у 

здоровому тілі здоровий дух», на думку Дж. Локка, передає життя у щасливому 

світі. Він переконаний, що «ідею людини становить не лише ідея мислячої і 

розумної істоти, а й пов‘язана з нею ідея певної форми. А якщо ідея людини саме 

така, то в її ідентичність, поряд із безтілесним духом, входить те саме тіло, яке 

змінюється не зразу, а поступово» (Локк, 1985, c. 387). Отже, саме зміни 

фізичного тіла у бік його вдосконалення можуть вести до змін у думці й моралі, 

що становить основи суспільства на вищому щаблі його розвитку.  

Дж. Локк на прикладах демонструє тотожність особистості і субстанції, 

стверджуючи, що «наше тіло засвідчує, що його частини – поки вони поєднані  

з однією й тією ж мислячою особистістю в такий спосіб, що ми ї відчуваємо і 

усвідомлюємо пов‘язане з ними добро і зло – становлять частину нас самих, 

тобто нашої мислячої і свідомої особистості (Локк, 1985, c. 389). 

Філософ стверджує, що «конституція більшості дітей зіпсована, або, 

принаймні, пошкоджена занадтою опікою дорослих. Не слід їх занадто тепло 
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вдягати ані влітку, ні взимку. Щоб не застуджувалися, слід мити ноги 

холодною водою, а взуття носити на тонкій підошві, яка пропускає вологу». 

Для безпеки і здоров‘я діти і молодь повинні вміти плавати і якомога більше 

часу проводити на повітрі. Одяг не повинен бути затісний, а їжа повинна бути 

простою і корисною. Здоровий сон важливий, але спати слід на твердому ліжку 

і вставати треба рано (Локк, 1985, с. 380–389). Отже, ці правила можна 

узагальнити так: «Свіже повітря, фізичні вправи і здоровий сон».  

Дж. Локк дає поради щодо того, як слід організувати фізичну 

підготовку, наголошуючи на таких його складових, як танці, верхова їзда, 

фехтування (проте наголошує на його небезпеці для життя), боротьба і 

практичні навички якогось ремесла (теслярство, садівництво тощо). Він 

акцентує на необхідності виховання сили волі, оскільки іноді регулярні 

фізичні вправи можуть здаватися не особливо приємними: «Ми можемо 

змінити приємність і неприємність, які супроводжують певні дії. У більшості 

випадків це у владі людини. Люди можуть і повинні виправляти свій смак. 

Смаки розуму також різноманітні і теж можуть бути змінені. Помилково 

думати, що люди не можуть перетворити те, що їм здається неприємним або 

байдужим, у приємне і бажане, важливо, щоб вони доклали зусиль. Належне 

розуміння  допоможе в певних випадках, а практика, старанність і звичка – в 

більшості випадків. Звички мають таку надзвичайну силу давати задоволення 

і насолоду, що ми не можемо утримуватися від виконання певних дій, котрі 

практика зробила для нас підходящими і рекомендованими. Мода і суспільна 

думка встановили хибні поняття про виховання і звичаї, як наслідок, істина 

цінність речей зміщена в уявленні людей, а людські смаки зіпсовані. Відтак 

слід взяти на себе її виправлення: протилежні звички змінять наше 

задоволення і нададуть смак у тому, що необхідно для нашого щастя чи 

сприяє йому (Локк, 1985, c. 331).   

Як бачимо, на відміну від Я.А. Коменського, Дж. Локк не був 

прихильником колективної фізичної підготовки. Для його теоретичної 

концепції, що базувалася на теорії Ювенала «У здоровому тілі здоровий дух», 
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було притаманним прагнення до раціональності і корисності. Людині, на його 

думку, перш за все, потрібно зміцнювати здоров‘я, систематично доглядати за 

тілом, цілеспрямовано тренуватися, знати манери і правила поведінки. 

Дж. Локк заклав основи розуміння рекреаційної діяльності, стверджуючи, що 

лише людина, що веде активний спосіб життя, має право на відпочинок. Як 

наслідок, активний відпочинок почали розуміти не як безділля, а як зняття 

напруги із втомленого тіла шляхом зміни видів діяльності. 

До кінця XVIII ст. зросла популярність легкої атлетики. Першою 

професійною працею з атлетики стала видана в 1806 р. книга Дж. Синклера 

«Збірник праць про атлетичні вправи» (Sinclair, 1806). Її значення підсилює ще 

й той факт, що вона вперше ознайомила читачів із процесом підготовки до 

змагань. У ній автор описував спосіб життя атлетів, розповідав про щоденні 

дворазові тренування. Слово «атлетика» він використовував уже в сучасному 

значенні, але відносив до неї бокс і боротьбу. 

Деякі аристократи опікувалися греблею. У той час було започатковано 

приз видатного актора свого часу Томаса Доджета, причому змагання, названі 

його іменем, і сьогодні мають значну популярність. Представники 

аристократичних кіл захоплювалися крикетом, полюванням, ковзанярським і 

парусним спортом. 

Під впливом поглядів Дж. Локка було сформовано головні засади спорту 

джентльменів, зокрема: 

 почали з‘являтися більш розвинені форми спортивної діяльності, які 

віддзеркалювали суспільні завдання у сфері матеріальних благ, охорони 

здоров‘я і рекреації; 

 елітарність спорту джентльменів знайшла вияви у низці закритих клубів – 

мисливських, гри в крикет, їзди верхи, катання на ковзанах, на яхтах тощо; 

 відбулася комерціалізація спорту (що найбільшою мірою виявлялося на 

скачках, боксерських поєдинках тощо); 

 зросла популярність боксу, легкої атлетики, ковзанярського, парусного 

спорту, перегонів і крикету;  



121 
 

 було розроблено правила спортивних ігор і умови змагань із різних видів 

спорту; 

Найбільш повно нові ідеї набули свого розвитку в теорії французького 

письменника і філософа Ж.-Ж. Руссо (1712 – 1778). На його думку, будь-яка 

суспільна проблема породжена людським злом, яке, у свою чергу, бере початок 

у людській слабкості. Це, на його думку, можна було змінити лише за 

допомогою виховання сильної, загартованої молоді. На практиці ці ідеї 

фізичного виховання реалізували філантропи.  

Значення, яке мав для сучасного розуміння фізкультурної освіти роман 

Ж.-Ж. Руссо «Еміль, або про виховання», важко переоцінити. Ідеї, висловлені 

автором, отримали розвиток у реформах, проголошених Й. Базедовим, 

Й. Песталоцці та іншими інноваторами свого часу. Головну ідею можна 

сформулювати цитатою з книги І: «Потрібно, щоб тіло мало силу, щоб 

підкорюватися душі: хороший слуга повинен бути сильним... Чим слабше тіло, 

тим більше воно панує, чим воно сильніше, тим більше воно підкорюється» 

(Руссо, 1988). 

Ж.-Ж. Руссо вважав, що фізичне, розумове і духовне виховання тісно 

взаємопов‘язані: «Прикрою помилкою є думка про те, що тілесні вправи 

заважають розумовим заняттям! Ніби ці дві справи не повинні йти поряд, ніби 

однією не має спрямовуватися інша» (Руссо, 1988). 

Він науково обґрунтовував різнобічне наповнення і поліфункціональність 

фізичного виховання: «Бувають вправи чисто природні, механічні, які 

сприяють зміцненню тіла, але не дають поля для суджень: діти плавають, 

бігають, стрибають, перекидаються стрімголов, кидають каміння – все це дуже 

добре, але невже в нас є лише руки й ноги? Невже, крім них, у нас немає очей і 

вух і невже ці частини тіла зайві при існуванні перших? Вправляйте не лише 

сили, а й почуття» (Руссо, 1988). 

Попри це, Руссо наполягав на природності фізичних вправ: «Слід завжди 

пам‘ятати, що всі ці вправи мають бути лише грою, легким і добровільним 

спрямуванням рухів, котрих вимагає від дітей природа, треба володіти 
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мистецтвом урізноманітнювати забави, щоб зробити їх більш приємними; тут 

не мусить бути жодного примусу, що перетворює гру в працю» (Руссо, 1988). 

Безсмертні ідеї Руссо узагальнено в ідеї «Велика таємниця виховання полягає в 

умінні так поставити справу, щоб вправи тілесні і духовні завжди служили одне 

одному відпочинком» (Руссо, 1988). 

У той час як Дж. Локк і Ж.-Ж. Руссо розглядали фізичне вдосконалення 

людини під кутом освіти, низка медиків спрямовувала увагу на важливість 

фізичних вправ для збереження здоров‘я. У Лондоні у 1705 р. Френсис Фуллер 

(1670 – 1706) опублікував книгу «Медична гімнастика: трактат щодо  

значення вправ через призму життєдіяльності тварин, і її велике значення в 

лікуванні кількох недуг» (Medicina Gimnastica: or a Treatise Concerning the 

Power of Exercice with Respect to Animal Economy, and the Great Necessity of it 

in the Cure of Several Distempers). Вона зазнала численних перевидань в Англії 

(1705, 1707, 1711, 1718, 1728, 1740, 1777 та ін.) і була перекладена німецькою 

мовою в 1750 р.  

Фрідріх Гофманн (1660 – 1742), видатний німецький лікар, якого кілька 

разів Гутс-Мус цитував у своїй відомій книзі «Гімнастика для молоді», 

латинською мовою опублікував есе «Про рух, найкращі ліки для тіла» (1701 р.), 

а через 18 років збірку його статей було надруковано під назвою «Непорівнянні 

переваги руху і фізичних вправ і як їх застосовувати для збереження здоров‗я» 

(The Incomparable Advantages of motion and of Bodily Exercise, and how They are 

to be Employed for the Preservation of Health). 

Джон Фрідріх Цукерт (1737 – 1778), берлінський лікар, якого цитував 

Й. Базедов, присвятив праці обговоренню гігієни дитинства і звертав увагу на 

фізичні вправи у процесі занять боротьбою, танцями, їздою верхи, стрибками, 

боулінгом, катання на ковзанах і плавання. Відомий французький лікар Клемент 

Жозеф Тіссо (1750 – 1826) у 1780 р. у Парижі опублікував книгу «Медична і 

хірургічна гімнастика: есе про застосування руху і про різні види фізичних вправ і 

лікування хвороб», переклади якої було видано в Лейпцигу і Стокгольмі. 
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Усе це склало міцне наукове підґрунтя для формування сучасних 

європейських концепцій фізкультурної освіти. 

 

2.2. Становлення концепцій фізкультурної освіти у модерну добу 

(ХVІІІ ст. – перша половина ХХ ст.) 

 

2.2.1. Початки модерної фізкультурної освіти у Німеччині (ХVІІІ ст. –

 перша половина ХХ ст.) 

 

Від початку ХVІІІ ст. Німеччина справляє значний вплив на концепції 

фізкультурної освіти на лише в Європі, а й на інших континентах. Так, 

найбільш відомими німецькими представниками були: Гутс-Мутс, який 

об‘єднав відомі на той час пан‘європейські моделі фізичної культури у 

запропонованій ним натуральній формі фізичних вправ; Ф. Ян, який засобами 

гімнастики допомагав об‘єднати німців як націю (Hardman, & Naul, 2005); 

А. Шпісс, який увів гімнастику до шкільного куррикулуму; К. Кох, який стояв 

біля початків німецького ігрового руху. Названі представники та їхні 

попередники і послідовники (Й. Базедов, Х. Зальцманн, Фон Шенкендорф та 

ін.) зробили значний внесок у те, щоб фізична культура і спорт стали 

інтегрованою частиною шкільного життя, тому важливо більш детально 

охарактеризувати цей процес (Заболотна & Скальскі, 2016). 

Йоганн-Генріх-Бернгард Базедов (1723 – 1790), син Гамбурзького 

перукаря, відвідував школу в рідному місті і кілька років навчався теології в 

Лейпцизі, упродовж восьми років був приватним учителем, після чого став 

викладачем моральної філософії і літератури в школі для знаті в Соро в Данії, 

що сьогодні має статус гімназії (Sorø Akademi, 2018). Цей навчальний заклад 

був типовим для континентальної Європи у XVI-XVII ст. Він був заснований у 

1623 р. Христіаном IV, який, слідуючи тогочасній моді, крім учителів 

академічних предметів, запросив професійних учителів верхової їзди, 

фехтування, гімнастики і різних ігор з м‘ячем. Як наслідок Й. Базедов мав 

http://www.soroe-akademi.dk/
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перед очима систему освіти, що була спробою поєднання фізичного і 

розумового виховання дітей аристократії. Після Соро Й. Базедов упродовж 

семи років працював в Альтоні неподалік Гамбургу. Уже в той період у нього 

почали зароджуватися думки стосовно реформи освіти, а праця Ж.-Ж. Руссо 

«Еміль, або про виховання» (1762 р.) справила на нього значний вплив. У 

1768 р. він облишив викладання, щоб повністю присвятити себе покращенню 

освіти (McIntosh, 2013, c. 134). 

Упродовж кількох років Й. Базедов розробляв модель ідеальної школи, 

яка мала стати віддзеркаленням його ідей, де, з-поміж інших інновацій, фізичне 

виховання мало стати невід‘ємною частиною освіти. За підтримки герцога 

Ангальтського, на запрошення якого він переїхав до м. Дессай у 1771 р., 

Й. Базедов зміг реалізувати свій проект, і в 1774 р. він відкрив приватну 

академію, яку назвав «Філантропінум» (Philanthropinum – від грецького 

«людинолюбство»). Через півтора року кількість учнів у ній була лише 15, 

включаючи дочку Й. Базедова, і лише 3 учнів досягли восьмирічного віку. 

Незважаючи на те, що батьки не дуже хотіли піддавати своїх дітей новим 

методам виховання, і на те, що згодом сам Й. Базедов залишив посаду 

очільника академії, цей інноваційний педагогічний експеримент відіграв дуже 

важливу роль і викликав значний інтерес. Хоча сам Й. Базедов обірвав усі 

зв‘язки з академією, інші ентузіасти продовжували його справу, 

реорганізувавши її в Освітній інститут, який працював до 1793 р. 

Згідно з проспектом цього навчального закладу, виданим у грудні 1774 р., 

5 годин на день відводилися на навчання, 3 години – на вправляння у 

фехтуванні, верховій їзді, танцях, музиці тощо, а 2 години – на ручну працю. 

Крім того, Й. Базедов обіцяв військову і стройову підготовку для старшого віку, 

а також двомісячний кемпінг у літній період, що передбачало заняття рибною 

ловлею і полюванням, катання на човні і здобуття навичок орієнтування на 

місцевості. Танці, фехтування, верхова їзда й акробатичні стрибки на коні 

називалися «рицарськими вправами». 
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Проте зважаючи на юний вік вихованців, було очевидно, що вони 

потребували дещо інших фізичних вправ, а тому було запроваджено елементи 

«грецької гімнастики», що передбачали змагання з бігу, боротьби, метання і 

стрибків (на зразок тих, що практикувалися в грецькій палестрі). Для стрибків у 

довжину використовувалися стрибкові ями, а для стрибків у висоту – вертикальні 

опори, на яких закріплювалася горизонтальна планка. Вихованці грали в 

бадмінтон, «п‘ятірки», кеглі, надувного м‘яча тощо. Вихованці також мали 

можливості вправлятися у співі, виразному читанні, плаванні, катанні на ковзанах, 

стрільбі з лука тощо. Крім того, пізніше до програми було введено садівництво і 

лісівництво. Так, на зорі модерної фізкультурної освіти стверджувалася 

необхідність поєднання різних форм фізичної активності: фізичних вправ, ігор, 

військових тренувань, ручної праці і навчальних екскурсій.  

Згодом ідеї «Філантропінума» отримали розвиток у м. Машлінс у 

Швейцарії (1775 р.), м. Хайдесгайм у Німеччині, проте лише на один-два роки. 

А от у німецькому місті Шнепфенталь Освітній інститут на століття пережив 

автора ідеї шкільної системи фізичного виховання, поєднаної з розумовим 

розвитком. Заснований у 1784 р. Христианом Готліфом Зальцманом (1744 –

 1811), він продовжує функціонувати і сьогодні. Сам Х. Г. Зальцман 

стверджував, що трирічний досвід роботи у «Філантропінумі» в м. Дессау 

значною мірою посприяв успіху створеної ним освітньої інституції. 

Будівлю навчального закладу було збудовано переважно на кошти герцога 

Ернеста ІІ. Крім чотирьох дітей Х. Г. Зальцмана, у школі навчалися ще дев‘ятеро 

дітей, а працювало п‘ять учителів. Із 1785 р. фізичним вихованням дітей займався 

Крістіан Карл Андре. Об 11.00 щоденно проводилися заняття гімнастикою на 

відкритому повітрі, де, подібно до «Філантропінуму» в м. Дессау, була яма для 

стрибків у довжину і місце для стрибків у висоту. Було також введено нові вправи: 

метання в ціль, стрибки з жердиною, біг пагорбом вгору і вниз. У погану погоду 

учні займалися у приміщенні, роблячи вправи, спрямовані на гарну поставу. 

Рицарські вправи не практикувалися в цьому навчальному закладі. Після обіду 

діти мали дві години на відпочинок та ігри, які переходили в музичні вправи.  У 
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неділю по обіді вихованці могли присвятити час розвагам, пішим екскурсіям та 

іграм. Діти, які продемонстрували успіхи в заняттях, отримували відзнаку у 

вигляді дубових листочків, прикріплених до капелюха, або можливості обрати 

фізичні вправи на наступний день. 

У липні 1786 р. на зміну Крістіану Карлу Андре прийшов Джон Крістоф 

Фрідріх Гутс-Мутс (1759 – 1839), який перебував на посаді вчителя цієї школи 

впродовж майже п‘ятдесяти років. Протягом 15 років (з 1787 до 1802) у навчанні 

плаванню і стрибкам йому допомагав Крістіан Людвіг Ленц. Визначна роль у 

розвитку європейських концепцій фізкультурної освіти саме Ф. Гутс-Мутса 

пояснюється не тим, що він був першим (Гутс-Мутс був четвертим учителем 

фізичного виховання в школі Зальцмана), а його тривалим послідовним 

служінням справі впровадження фізичної культури і спорту у шкільну освіту. 

Велике значення для теоретичного обґрунтування концепцій фізкультурної освіти 

мають і праці, що вийшли з-під його пера і набули популярності не лише в 

Німеччині, а й в усій Європі та за її межами (Barnard, 1861). 

Педагогічна кар‘єра Ф. Гутс-Мутса, як уже зазначалося вище, була 

тривалою, послідовною і мала міцне підґрунтя. Після смерті батька у 

1773 р. він став приватним тьютором у сім‗ї лікаря Вільгельма Ріттера, де 

навчав двох старших синів господаря і сина купця, якого він теж прийняв в 

учні. У 1770 р. Ф. Гутс-Мус вступив до Університету Галле, де мав намір 

вивчати теологію, проте зацікавленість привела його на заняття з математики, 

фізики і сучасних мов (англійської й італійської), а також із педагогіки, яка 

його серйозно захопила. Через три роки Ф. Гутс-Мутс повернувся в сім‗ю 

Ріттера, де було на той час шестеро дітей, і хоча після смерті батька родини 

його вдова була не в змозі платити учителеві таку зарплатню, яку він отримував 

раніше, він залишився ще на рік. 

Саме в той час Зальцман готувався до відкриття своєї школи, і в якості 

заохочення він безкоштовно прийняв на навчання двох синів покійного лікаря 

Ріттера, а Ф. Гутс-Мутс був запрошений супроводжувати їх до Шнепфенталя, 

де він залишився майже на п‘ятдесят років. Свої педагогічні методи Ф. Гутс-
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Мутс описав у працях, головними з яких є такі: «Гімнастика для молоді: 

практичне керівництво для здорових і веселих вправ для використання в школі. 

Праця з необхідного покращення освіти, переважно стосується тіла (перше 

видання 1796) (Guts Muths, & Salzmann, 1803) та «Ігри» (перше видання 1796). 

«Гімнастика для молоді» складається з п‘яти частин: 

1) Ми слабкі, тому що нам і на думку не спадає, що ми могли б бути 

сильними, якби захотіли. 

2) Наслідки звичайного методу освіти, а особливо – недостатньої уваги до 

фізичної підготовки. 

3) Всі засоби, які до сьогодні використовували задля міцності статури, є 

недостатніми. 

4) Запропонована гімнастика і відхилені зауваження. 

5) Наслідки і об‘єкт гімнастики.  

Серед основних форм фізичної активності автором названі такі: 

марширування, ходіння по колоді, стрибки через планку, стрибки з жердиною, 

опорні стрибки, перенесення вантажу на витягнутих руках, кидки в ціль, 

катання на ковзанах, прогулянки на великі дистанції тощо. Спектр вправ 

зазнавав постійного вдосконалення і розширення. Так, наприклад, улітку 

1794 р. учні вправлялися у лазінні по канатній драбині, канату, щоглі, вправах 

на одній нозі тощо. Вчитель постійно вів записи про кожного учня з метою 

визначення його потреб і розвитку. Крім названих вправ, учні школи Зальцмана 

займалися садівництвом, овочівництвом, виготовляли коробки і корзини, 

моделі інструментів для різних ремесел тощо. Вони регулярно ходили в 

кількаденні походи на кілька десятків кілометрів. 

Автор «Керівництва до історії фізичного виховання» Леонард наводить 

інформацію про враження, які отримували відвідувачі, які проводили в школі 

по кілька днів і «сумнівалися, що ще десь у Німеччині є заклад, який надає 

такої значної ваги фізичному стану вихованців» (Leonard, 1923, с. 76).  

Праця Ф. Гутс-Мутса «Ігри» вийшла у двох томах, мала сімсот сторінок, 

містила ілюстрації різноманітних вправ і пояснення до їх виконання 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Johann+Christoph+Friedrich+Guts+Muths%22
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christian+Gotthilf+Salzmann%22
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(див. Додаток Г). Загалом було описано 105 різних ігор, згрупованих за тими 

характеристиками, на розвиток яких вони спрямовані, наприклад, увага, 

спостережливість, пам‘ять тощо.  

Ф. Гутс-Мутс вважав, що педагогічна гімнастика повинна на тіло впливати 

прямо, а на розум – опосередковано. На його думку, фізична культура включала 

три види педагогічного впливу: гімнастичні вправи, ремесло і соціальні дитячо-

юнацькі ігри, переважно з м‘ячем. У своїй книзі Гутс-Мутс наголошував на 

особливому значенні  трьох англійських ігор з м‘ячем: «п‘ятірки» (різновид 

гандболу, у якому маленьким м‘ячем кидають об стіну), англійського різновиду 

гандболу і кількох видів крикету. Включивши англійські спортивні ігри, Гутс-

Мутс заклав історичні основи і надав педагогічного обґрунтування культурам тіла 

і розуму, що пізніше лягло в основу реформування шкільної освіти у Великій 

Британії в плані введення фізичних вправ та ігор, серед яких пізніше важливе 

місце посів футбол (Naul, 2008, c. 41). 

За німецькими піонерами мали б у хронологічно слідувати імена Френца 

Нахтегаля (1777 – 1847), Пер Генріка Лінга (1776 – 1839) та Фрідріха Людвіга 

Яна (1778 – 1853), проте доречніше розглядати їхню діяльність на більш 

пізньому етапі в контексті формування систем фізкультурної освіти в Данії, 

Швеції та популяризації Тернерівської гімнастики в Німеччині. 

Фрідріх Людвіг Ян, батько німецької популярної (масової) гімнастики в 

Німеччині (Volks- або Vereinsturnen), народився 11 серпня 1778 р. у пруському 

селищі Ланц. Перші тринадцять років хлопчик провів зі своєю сім‗єю. В 1791 р. 

вступив до гімназії в м. Зальцведель, де навчався дуже успішно, і через три 

роки, у шістнадцятирічному віці, перейшов до восьмого класу однієї з 

найпрестижніших і сьогодні гімназій у Берліні (Gymnasium zum grauen Kloster). 

Проте всього через шість місяців через жорстку дисципліну і відсутність 

важливої для нього свободи хлопчик утік із неї. Його університетська освіта 

теж переривалася. Він був студентом Університету в Гале, де вивчав теологію, 

яка не зовсім імпонувала його бунтівній натурі, тому він часто переривав 

навчання пішими походами в різні частини Німеччини. Згодом він продовжив 
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навчання в Університеті Гріфсвальд, де теж не обійшлося без конфлікту з 

керівництвом університету.  

Деякий час Ф. Ян працював тьютором, що заклало підґрунтя до тієї 

важливої роботи, яку він згодом розпочав у Берліні. Після традиційних занять він 

проводив заняття з плавання, бігу, боротьби, стрибків не лише для синів барона 

Лефорта, а й для всіх охочих (кількість учасників іноді доходила до 30). Пізніше 

він провів деякий час на вивченням літератури в Університеті Гетінгена, проте 

раптово залишив університет і рушив на фронт, щоб приєднатися до прусських 

військ у боротьбі проти французів. Війська здавали позиції через хвороби і слабку 

фізичну підготовку солдатів, і значні території Пруссії було віддано ворогові. 

Відомо, що Ф. Ян написав дві книги – «Посібник для німців» і «Німецька 

національність», проте рукописи було втрачено (Leonard, 1923, с. 87).  

У 1809 р. Ф. Ян прибув до Берліна, де, як він пояснював, його любов до 

батьківщини змусила його приступити до викладання. Отримавши відмову в 

університетах, він узяв приватних учнів, закінчив курси підготовки вчителів і 

викладав історію, німецьку мову і математику в тій гімназії, з якої втік 

п‘ятнадцять років тому, а пізніше – у процвітаючій школі для хлопчиків 

ім. Песталоцці. Весною 1810 р. Ф. Ян почав регулярно організовувати ігри і 

заняття з фізичної культури не лише для своїх вихованців, але й для всіх, хто 

хотів приєднатися до них, причому ця кількість постійно зростала. Одного 

дня Ф. Ян пішки пройшов з вихованцями до Брітцер Хайд, зіграли там у гру, 

а потім повернулися і написали про це звіт «Гімнастична екскурсія» 

(Turnfahrt), що привернуло інтерес до справи. Ця група стала основою для 

справи становлення німецької масової гімнастики, яку називають 

тернерівською. Сам Ф. Ян на знак протесту проти всього іноземного 

використовував слово «turnen», яке вважав суто німецьким, для позначення 

гімнастики, і від нього утворював такі поняття, як – «Turner» – гімнаст,  

«Turnkunst» – мистецтво гімнастики, «Turnplatz» – гімнастичний майданчик 

(Houlihan, & Green, 2010, c. 69).  
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Процес розвитку тернерівської гімнастики слідував чіткому плану, першим 

пунктом якого була підготовка місць для тренувань. У червні 1811 р. було 

відкрито перший майданчик для занять фізкультурою і спортом. За заняття на 

ньому хлопчики мали вносити платню в 14 грошей, проте згодом Ф. Ян дозволив 

безкоштовно займатися тим, хто був не спроможний вносити навіть такі скромні 

кошти. Дуже скоро відвідуваність зросла до 100, а пізніше й до 200. Туди 

приводили займатися дітей із гімназій і сирітських притулків. Усвідомивши 

потребу у спеціальному одязі для занять, Ф. Ян одного разу прийшов одягнений у 

сірі штани й кофту. Костюм вийшов такий зручний і дешевий, що невдовзі всі 

перейняли цю практику, а вороги почали називати тернерів «невибіленими 

шахраями». Всі відмінності між представниками класів з різним достатком зникли 

з перевдяганням у форму. Обід складався з хліба з маслом, яєць і джерельної води. 

Тютюн, солодощі й алкоголь були заборонені (Leonard, 1923, c. 89). 

Вправи ще не були впорядкованими чи організованими, проте хлопчики-

атлети були винахідливими і вчилися один в одного. Найважливішим було 

активне корисне перебування на свіжому повітрі, тренування й ігри в гармонії, що 

розвивали громадянський дух, який, як сподівався Ф. Ян, прислужиться нації. 

Як невдовзі виявилося, тренувальний майданчик мав недоліки, пов‘язані з 

неспроможністю вмістити всіх бажаючих і близькістю до місць проживання. 

Відтак, постала необхідність створення нових місць для тренування тернерів. 

Заняття на новому майданчику, створеному неподалік, що функціонував у 

наступному році, продемонстрували такі зміни й нововведення: 

 було створено низку нових снарядів для занять; 

 зменшилася популярність командних ігор; 

 з метою допомоги і контролю за атлетами, яких було вже понад 500, з 

числа найталановитіших хлопчиків обиралися інструктори (Forturners), які 

консультували інших; 

 на майданчик у неділю до занять допускалися дорослі; 

 почали вживати деяких методів для дотримання техніки безпеки; 
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 з‘явилося усвідомлення формування духу нації засобами занять фізичною 

культурою і спортом.   

Взимку 1812 – 1813 р. найкращі тернери на чолі з Фрізеном організували 

Спілку для критичного опрацювання гімнастики з урахуванням набутої 

практики (Gerber, 1971, c. 129). Наступні три роки, пов‘язані з війною з 

Наполеоном, послужили перевірці цінності системи фізичного виховання 

молоді, запропонованої Ф. Яном. Автор системи першим відгукнувся на заклик 

прусського короля Фредеріка-Вільгельма ІІІ вступити до збройних сил, і 

більшість тернерів, які досягли відповідного віку, пішли за своїм учителем. 

Тернерівський рух не припинявся, навпаки, він зазнавав розвитку завдяки 

підтримці держави, яка усвідомлювала його роль у воєнний час.  

Восени 1815 р. результати перевіреної роками тернерівської практики і 

серйозного дослідження лягли в основу книги під назвою «Німецька 

гімнастика» (Die Deutsche Turnkunst) (Jahn, & Eiselen, 1816). 

У вступі описано історію створення тернерівського руху і детально описано 

обладнання спортивного майданчика, а також подано обґрунтування до вибору 

гімнастичних вправ та ігор, які були описані в книзі. У першій частині описано 

особливості занять ходьбою, бігом, стрибками, балансуванням, вправами з 

горизонтальною планкою, паралельними бруссями, із підняттям вантажів, 

триманням тіла у вертикальному положенні, боротьбою тощо. Для кожного виду 

вправ описано необхідне обладнання. У другій частині – «Спортивні ігри» – 

показано зв‘язок гімнастики й ігор, оскільки ігри готують до життя в суспільстві, а 

також детально описано шість ігор. У третій частині описано обладнання 

майданчика для занять з детальним описом і розмірами кожного снаряда. У 

четвертій частині описано засади управління майданчиком, розписано ролі і 

правила для учасників, тренерів і глядачів. П‘яту частину книги присвячено 

бібліографічному опису джерел, що складається зі 170 найменувань.  

До 1818 р., за інформацією Ф. Яна, кількість тернерів перевищила тисячу 

і продовжувала зростати. Тернери починали тренування з довільних вправ 

(Kürturnen), а потім, після відпочинку, переходили до керованих вправ 
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(Turnschule), поділені на команди за віковим принципом. Кожна команда мала 

свого лідера (Vortumer), який відзначав відвідування й успішність кожного 

тернера. Координатор ознайомлював їх з інструкціями і видавав список вправ у 

вигляді таблиці (Turntafeln) для відзначення прогресу кожної групи. 

Деякі дні повністю відводилися іграм, які продовжували бути 

популярними, і майже кожну неділю в ігри грали всю ніч. Під керівництвом 

Ф. Яна відбувалися походи, які супроводжувалися цікавими розповідями і 

піснями. За інформацією, поданою Леонардом, на святкуванні 18 жовтня були 

присутні 18000 тернерів. 31 жовтня того ж року два університети – Йена і 

Кьєль – присвоїли Ф. Яну почесний ступінь доктора філософії на знак визнання 

його заслуг перед батьківщиною (Leonard, 1923). 

Весною 1819 р. тернерівський майданчик в Хазенхайді не відкрився, як 

зазвичай, тому що прусське міністерство розробило план загального 

застосування його перевіреної практики в школах. Ця ідея сприяла поширенню 

тернерівської гімнастики в усій Пруссії та деяких німецьких землях. Осередки 

відкривалися при школах для хлопчиків, але приймали до своїх лав і вчителів, і 

студентів, і службовців, й інші верстви населення. Сам Ф. Ян відвідував 

новостворені осередки, де його тепло приймали. Крім того, осередки 

відкривалися представниками студентського самоврядування в університетах, 

як правило, тими, хто був добровольцем на війні. Всі вони керувалися 

міркуваннями німецького патріотизму у визвольній війні, сподіванням на 

об‘єднання німецьких земель і любов‘ю до батьківщини.  

З іншого боку, за думки Ф. Яна щодо німецької національності, які він 

висловлював, крім популяризації тернерівського руху, і на публічних лекціях  

опоненти звинуватили його в розповсюдженні революційних ідей і піддали 

нищівній критиці в пресі.  У ніч із 13 на 14 липня Ф. Ян був заарештований за 

звинуваченням в антидержавній секретній змові. А вже 2 січня 1820 р. його 

звинуватили у неодноразових висловлюваннях проти панівного ладу, що Ф. Ян 

оскаржував у суді, і лише у 1825 р. наступник Фредеріка-Вільгельма ІІІ знову 

проголосив гімнастику «необхідною і незамінною частиною освіти і виховання 
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чоловіків» і включив у «коло засобів масової освіти» (Leonard, 1923, с. 101). 

Тернерівська гімнастика почала повертати свою популярність, проте сам Ф. Ян, 

хоча й цікавився її розвитком, безпосередньої участі у процесі не брав. Він 

помер 15 жовтня 1852 року. 

На ознаменування п‘ятдесятої річниці  лейпцігської битви було 

організовано свято, що зібрало в м. Лейпциг 20 тисяч тернерів. Така популярність 

не могла не викликати нової хвилі реакції і, як наслідок, 1864 – 1869 рр. 

продемонстрували значне послаблення активності тернерівського руху. Проте 

комітет, що в 1868 році розширився до 22 членів, і франко-прусська війна, на яку 

вирушили 15 тисяч тернерів, продемонструвала необхідність гімнастичної 

підготовки. Статистичні дослідження тернерівського руху, які проводили з 1862 

року, демонструють значну активізацію тернерівського року як на рівні залучених 

населених пунктів, так і кількості спілок та членів (див. табл. 2.1). 

Засновника тернерівського руху Ф. Яна вважають символом німецької 

єдності і людиною, завдяки якій у Німеччині було усвідомлено значну роль 

гімнастики для вирішення важливих завдань не лише на особистісному, а й на 

державному рівні (Pfister, 2013).  
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Таблиця 2.1 

Розвиток тернерівського руху в Німеччині в 1862 – 1920 рр.  

Рік Кількість 

населених 

пунктів 

Кількість 

спілок 

Кількість 

членів 

Кількість 

активних 

членів 

1862 1153 ……. 134507 96272 

1864 1769 ……. 167942 105676 

1869 1415 …… 128491 80327 

1876 1532 1547 156590 69872 

1880 1741 1971 170315 86159 

1885 2413 2878 267854 144134 

1890 3340 3992 388513 195375 

1895 4536 5312 529925 270528 

1900 5509 6483 647548 310374 

1905 6063 7264 766347 357849 

1910 7621 9101 946115 435511 

1915 9851 11769 1072274 …… 

1920 8518 10010 1008375 …… 

 

Внесок Адольфа Шпісса в розвиток німецької гімнастичної школи 

А. Шпісс народився 3 лютого 1810 р. у м. Льойтербах і був першим із 

п‘яти дітей у родині. Його батько, який був пастором, відкрив приватну школу, 

яка готувала учнів до навчання в гімназії. У ній, після знайомства з Гутс-

Мутсом та ознайомлення з методами виховання у Шнепфенталі, він запровадив 

щоденну програму з гімнастики. А. Шпісс почав навчання в цій школі у віці 

шести років і дуже скоро ознайомився з основами тернерівської гімнастики 

Ф. Яна. Разом з іншими тернерами він відвідував тренувальний майданчик 

неподалік і брав участь в організованих походах. Під час навчання в 

Гессенському університеті, де А. Шпісс вивчав теологію, він був активним 

учасником тернерівської спілки, де набув професійності у верховій їзді, 

фехтуванні, плаванні, катанні на ковзанах, гімнастиці, танцях тощо. Під час 

одного з організованих походів він зустрівся з Ф. Яном, що справило на нього 

значний вплив. Під час навчання в університеті А. Шпісс проводив на 

майданчику заняття спочатку для кількох десятків хлопців, потім – для понад 

сотні, дещо модифікувавши тернерівську методику. Він працював з усією 

групою одночасно, присвячуючи кожне заняття різним простим вправам, що 
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виконувалися ритмічно, часто під час марширування на місці. Біг і стрибки 

також проводилися одночасно для всіх гімнастів під наглядом одного тренера. 

Проте під час відновлення хвилі реакції, що заборонила заняття гімнастикою в 

групах, А. Шпісс, здавши випускні екзамени на теологічному відділенні 

університету, став приватним учителем, а згодом, у 1833 р., вчителем фізичного 

виховання в початковій школі в м. Бургдорф. 

У новоспорудженій великій школі директором був Фрідріх Фребель 

(1782 – 1852), уже на той час відомий своєю книгою «Освіта людини» (1826) 

(Frobel, 1885). Члени педагогічного колективу школи були готові до співпраці, і 

А. Шпісс, відчувши їхню підтримку, почав з обладнання тренувального 

майданчика.  У тому замку, де Й. Песталоцці працював упродовж п‘яти років і 

де він написав «Як Гертруда навчає своїх дітей» (1801), було обладнано залу 

для занять взимку (Leonard, 1923, c.113).  

Уже з весни 1834 р. хлопці, навіть наймолодші, три рази на тиждень 

упродовж двох годин займалися спортом. Пізніше до них приєдналися й 

дівчата, для яких було розроблено спеціальний комплекс вправ. Новий предмет 

був важливою частиною навчання обох статей. 

Коли інформація про експеримент дійшла до органів управління 

школами, А. Шпісс отримав додаткову роботу в старшій школі. Крім того, він 

організовував заняття з фізичної культури і в інших школах, у тому числі й для 

дівчат. Досвід, отриманий при роботі з різними віковими категоріями учнів, 

довів А. Шпіссу, що методи тернерівської гімнастики були вже недостатніми. 

Тому він почав поступово розробляти і перевіряти нові групи вправ, які називав 

вільними. Це були вправи, які або взагалі не потребували спорядження, або 

могли бути виконані зі спорядженням, яке можна було переносити в руках. 

А. Шпісс надавав великої уваги маршируванню, під час якого вся велика група 

могла одночасно пересуватися, водночас забезпечуючи порядок, оскільки 

кожен учень відчував себе частиною цілого. Результатом теоретичних пошуків 

А. Шпісса стали три частини книги «Система гімнастики»: «Вільні вправи», 
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«Вправи у висячому положенні», «Підтримувальні вправи, включно з 

балансуванням і опорними стрибками» (Dalen, & Bennett,  1971, c. 226). 

А. Шпісс зустрічався з тими людьми, які стояли біля джерел 

тернерівської гімнастики, проте їхня реакція на нововведення була різною, хоча 

сам Ф. Ян схвально відгукнувся на запропоновані інновації. 

Згідно зі згаданим вище наказом прусського міністерства від 6 червня 

1842 р., гімнастику було проголошено «необхідною і незамінною частиною 

освіти і виховання чоловіків», тому її включено у «коло засобів масової освіти» 

(Leonard, 1923, с. 101). Відтак постала потреба практичної реалізації цього 

положення. Саме в той період на прийом до міністра Айхорна (Eichhorn), 

відповідального за виконання цієї місії, потрапив А. Шпісс, відвідувач зі 

Швейцарії, який зумів запровадити у шкільну програму гімнастику для хлопців 

і дівчат. На прохання міністра він написав «Думки щодо заходів на 

запровадження гімнастики як інтегрованої частини загальної освіти» (Leonard, 

1923, с. 109). Заходи, описані в цій праці, було впроваджено в різних німецьких 

землях, що зробило А. Шпісса видатною особистістю у формуванні німецької 

гімнастичної школи як для хлопців, так і для дівчат. 

На початковому етапі, як і все нове, інновації А. Шпісса в німецьких 

землях зустрічалися з опором, проте, отримавши запрошення на посаду вчителя 

гімнастики у двох школах у м. Базель, він поширив свої методи у школі для 

дівчат. Згодом було проведено підготовку до запровадження нової системи в 

усіх школах міста. Саме тоді А. Шпісс закінчив роботу над четвертою 

частиною книги «Система гімнастики», яку назвав «Класні вправи з 

марширування». Через рік було видано посібник для вчителів, який описував 

методику введення вправ для хлопців і дівчат у віці від шести до десяти років.  

У травні 1848 р. на запрошення міністра А. Шпісс переїхав до 

Дармштадта, щоб здійснювати нагляд над упровадженням гімнастики в 

школах, які були вже до цього готові. Крім того, у його обов‘язки входила 

підготовка вчительських кадрів, і з цією метою в 1849 р. було організовано 

чотиримісячні курси для вчителів із різних міст. У подальші кілька років 
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географія таких курсів розширювалася (1852 – 1854), і їх відвідували навіть і 

представники педагогічної спільноти з-за кордону: зі Швеції (1), Бельгії (2), 

Швейцарії (3), Австрії (4), Пруссії (6), Саксонії (2), Вюртенберга (2), Бадена (5), 

Ольдебурга (4), Франкфунта-на-Майні (8) та ін. (Leonard, 1923, c. 118). 

Проте А. Шпіссу довелося зайнятися своїм здоров‗ям після туберкульозу, 

який він переніс ще у студентські роки. Незважаючи на кількарічне лікування, 

9 травня 1857 р. він помер.  

А. Шпісс значною мірою вплинув на формування концепцій 

фізкультурної освіти, що узагальнимо у таких положеннях: 

 Фізкультурна освіта не повинна протиставлятися загальній шкільній 

освіті – вона повинна бути рівноправною частиною шкільного життя, маючи ті 

ж права, що й інші предмети, і керуватися тими ж педагогічними принципами; 

 Фізкультурна освіта повинна бути обов‘язковим елементом шкільної 

програми, і звільнення від неї може бути дане лише за довідкою від лікаря; 

 Крім  спортивного майданчика на відкритому повітрі, школа і громада 

були зобов‘язані обладнати спортивну залу в приміщенні, щоб навчання не 

переривалося в холодні пори року; 

 заняття з фізичної культури мають бути внесені в основний розклад; 

 уроки фізичної культури повинні мати такі ж форми контролю, як і інші 

предмети; 

 викладати фізичну культуру повинні ті, хто має педагогічну освіту; 

 в початкових класах фізичну культуру має викладати вчитель початкових 

класів, а у старших – учитель-предметник; 

 фізична підготовка повинна здійснюватися залежно від віку і статі. 

Ідеї А. Шпісса викладено у праці «Навчання гімнастиці» (Spiess, 1867), 

яка ознайомлювала з загальними підходами, і в «Книзі з гімнастики для шкіл» 

(Spiess, 1847), яка була практичним керівництвом для вчителів і шкільної 

адміністрації. 
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Ігровий рух у Німеччині. Початки ігрового руху в Німеччині пов‘язують 

з іменем Конрада Коха (1846 – 1911), який, будучи вчителем в гімназії у 

Брунсвіку, почав виводити своїх учнів щосереди на околиці міста для гри з 

м‘ячем. Трирічна практика гри в німецькі ігри (Barlaufen, Kaiserball та ін.) 

довела потребу у високоорганізованій грі, у яку можна грати і в зимові місяці. 

Вчителем фізичного виховання в гімназії був Август Герман, члени родини 

якого відвідували Англію і поділилися досвідом спостереження за грою в 

футбол. Він запровадив гру зі своїми вихованцями (жовтень 1874) (Hendey, 

1918). Американський бейсбол було запроваджено в Німеччині у 1875 р. (Gems, 

& Pfister, 2009), а англійський крикет – у 1876 р.  (Leonard, 1923, c. 133).  

Уже в 1878 р. спортивні ігри стали інтегрованою частиною шкільного 

життя, а через рік – обов‘язковою частиною шкільного курикулуму. Таким 

чином, гімназія Мартіно-Катерінеум стала першою німецькою школою, яка 

запровадила спортивні ігри в курикулум. У 90-і роки низка німецьких шкіл 

наслідувала її приклад. К. Кох, який пізніше став відомим психологом і 

філософом ігрового руху в Німеччині, був вражений освітнім потенціалом ігор. 

Він надавав їм великого значення у формуванні сили волі і характеру, про що 

написав у книзі «Освіта за допомогою гімнастики, ігор і спорту» (Die Erziehung 

zum Mute durch Turnen, Spiel und Sport) (Koch, 1900). 

У Швеції в 1872 р. Август Абрахамсон (1817 – 1898) поширив практику 

спортивних ігор у своїй школі для хлопчиків, а згодом і на курсах для вчителів. 

Адольф Клаусон-Каас (1826 – 1906) популяризував рух у Данії. 

Популярності ігрового руху в Німеччині і у світі сприяв створений Фон 

Шенкендорфом Центральний комітет зі сприяння іграм у Німеччині (21 травня 

1891). Було вирішено, що такий формат матиме більшу свободу дій, ніж формальна 

асоціація, обмежена статутом. Комітет функціонував упродовж 20 років (1891 –

 1911) (Geyer, & Paulmann, 2001, c. 243) і, крім інших видів діяльності, публікував 

інформацію про результати проробленої роботи. До цілей Комітету, крім 

упровадження ігор, належала і популяризація різних видів спорту. До його складу 

входили такі підкомітети: (1) Технічний, (2) Підкомітет з популяризації ігор (діти і 
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молодь), (3) Підкомітет співпраці з німецькими університетами, (4) Підкомітет 

співпраці з професійними школами, (5) Підкомітет сприяння захисту держави 

засобами освіти, (6) Підкомітет по роботі із сільськими дітьми та молоддю, 

(7) Підкомітет із походів і зимових видів спорту, (8) Підкомітет по роботі з 

дівчатами й жінками (Zentralausschuß zur Förderung, 1930). 

Для популяризації своєї діяльності члени комітету публікувалися в 

періодичних виданнях (у близько 300 газетах та інших періодичних виданнях). 

Крім того, Комітет мав два власні друковані видання – «Тіло і розум» (Korper 

and Geist), (у 1892 р. вийшов перший номер під назвою «Журнал фізичної 

культури і молодіжної гри» (Zeitschrift fiir Turnen and Jugendspiel) і Щорічник 

комітету.  

Було започатковано серію національних конгресів, перший з яких 

відбувся 3 – 4 лютого 1894 р. у Берліні.  

Результатом практичної діяльності Комітету були такі види роботи 

(Leonard, 1923, c. 144): 

 організація курсів з підготовки вчителів-чоловіків і жінок до 

організації ігрової діяльності (за весь період – 409 курсів для 14269 чоловіків і 

206 курсів для 6287 жінок);  

 випуск стандартних кишенькових книжечок із правилами 

найпопулярніших ігор (12 книжечок із поясненням правил 16 ігор); 

 випуск буклетів (10) щодо впровадження ігор у життя громади 

(територіальної, університетської, армійської тощо)  

Було проведено значну роботу, проте, як визнавав Шенкендорф, це були 

лише перші кроки до розвитку ігрової діяльності і фізичної культури в школах. 

Як видно з вищеозначеного, Німеччина була в авангарді становлення 

європейської системи фізкультурної освіти, адже тут було запропоновано низку 

інноваційних ідей щодо її організації (див. табл. 2.2). 

Німецька гімнастична система, розроблена Ф. Гутс-Мутсом і Ф. Яном, у 

ХІХ ст. була асимільована іншими європейськими країнами, такими як Данія і 

Швеція (Гутс-Мутс) і Австро-Угорська імперія, Нідерланди і Бельгія (Ян), 



140 
 

особливо – внаслідок імміграційних процесів після буржуазної революції 

1848 р. У другій половині ХІХ ст. її було доповнено положеннями Лінгіанської 

гімнастики зі Швеції та Британського спортивно-ігрового руху. Проте досить 

механістична німецька система Шпіссівських гімнастичних вправ мала 

перевагу над усіма попередніми формами і новітніми європейськими впливами 

до першої світової війни. Відновлення інтересу до гімнастики через 

застосування різних природних підходів (Австрія, Данія, Швеція) в 20-х рр. 

ХХ ст. супроводжувалося наданням значної ваги іграм і спорту, що остаточно 

сформувало класичну структуру німецької фізкультурної освіти, яка є 

поєднанням гімнастики, атлетики і ігор, що доповнюються плаванням і 

туристичними видами діяльності. 

Таблиця 2.2 

Інноваційні ідеї щодо фізкультурної освіти в Німеччині 

Ідея щодо фізкультурної освіти Автор ідеї 

Інтегрування спортивних ігор у шкільний курикулум К. Кох 

Необхідність поєднання різних форм фізичної активності: фізичних 

вправ, ігор, військових тренувань, ручної праці і навчальних екскурсій 

Й. Базедов 

Об‘єднання відомих на той час пан‘європейських моделей фізичної 

культури у природній формі фізичних вправ 

Ф. Гутс-Мутс 

 Уведення гімнастики у шкільний куррикулум як необхідної і 

незамінної частини освіти і виховання чоловіків; 

 надання фізичній культурі рівних з іншими предметами прав та 

запровадження в ній тих самих педагогічних принципів; 

 проведення занять фізичною культурою цілорічно, для чого, 

крім  спортивного майданчика на відкритому повітрі, школа і громада 

були зобов‘язані обладнати спортивну залу в приміщенні; 

 внесення занять із фізичної культури в основний розклад; 

 наявність педагогічної освіти для викладання фізичної культури; 

 фізична підготовка повинна здійснюватися залежно від віку і 

статі 

А. Шпісс 

 Становлення німецької масової гімнастики як  засобу 

об‘єднання нації;   

 введення спеціального одягу для занять; 

 залучення молоді як інструкторів; 

 дотримання техніки безпеки під час занять фізичною культурою; 

 усвідомлення формування духу нації засобами занять фізичною 

культурою і спортом.   

Ф. Ян 

 

Цілком очевидно, що представники державної влади надавали значну 

підтримку фізкультурній освіті у школах  на передвоєнних етапах, а саме на 
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початку ХХ ст. і після 1933 р. На той час засоби спорту, гімнастики, атлетики й 

ігор служили військовій підготовці молодих німців, фізично, морально і 

ментально готуючи їх до служби імператору Вільгельму чи фюреру Гітлеру 

(Hardman, & Naul, 2005). Як наслідок, у першій половині ХХ ст. відбулося 

кілька реформ шкільної фізкультурної освіти, проте освітні прагнення були 

приглушені політичними, чому сприяли й впливові лідери в галузі фізичної 

культури і спорту, які дали політичним амбіціям змогу управляти тогочасною 

шкільною і позашкільною фізкультурної освітою.  

 

2.2.2. Початки модерної фізкультурної освіти у Швеції (ХVІІІ ст.- 

перша половина ХХ ст.) 

Важливу роль у формуванні сучасного образу фізкультурної освіти 

відіграла шведська школа фізичної культури. Понад століття гімнастика у 

Швеції розвивалася за трьома напрямами: освітнім, військовим і медичним, 

тобто як інтегрований елемент шкільного життя, як засіб тренування чоловіків 

на військовій службі і як терапевтичний засіб. Королівський центральний 

інститут гімнастики у Стокгольмі, який готував учителів за цими трьома 

напрямами, був відкритий у 1814 р. Його засновником і першим директором 

був Пер Генрік Лінг (1776 – 1839).  

Він народився 15 листопада 1776 р. у Смоленді, на півдні Швеції. Його 

батько помер, коли Генріку було лише чотири роки, а мати – вісім років потому. У 

1784 р. він почав навчання у вищій класичній школі, де виявив неабиякий хист до 

навчання і сильний характер. Проте саме ці його риси характеру призвели до того, 

що він був змушений залишити школу на деякий час через конфлікт із 

директором. Незважаючи на це, він повернувся до школи пізніше і закінчив її, що 

дало підстави до вступу в Лундський університет. Після двох семестрів навчання в 

ньому він поїхав до Стокгольма, де і продовжив навчання. Крім того, він давав 

приватні уроки з французької і німецької мов.  

До того часу, як він переїхав у Копенгаген, Лінг володів, крім шведської, 

французької і німецької, ще й англійською мовою. Він провів у данській 
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столиці п‘ять років. Там він навчався в університеті (з 1801 р.), спочатку 

вивчаючи мови, а потім зацікавився літературою. Спочатку він писав поезії 

французькою, німецькою і данською мовами, перекладав твори зі шведської, а 

пізніше написав комедію в трьох діях «Заздрісник» данською мовою, причому 

вона була опублікована в Копенгагені у 1804 р. 

Спочатку переважно через зацікавленість у набутті мовної практики Лінг 

записався у фехтувальну школу, яку відкрили французи, а пізніше серйозно 

зацікавився мистецтвом фехтування, яке досконало опанував. Щоб позбутися 

болю в руці, він почав відвідувати приватний спортивний зал, відкритий 

Нахтігалем. Це був якраз час, коли «Гімнастика для молоді», опублікована 

Гутс-Мутсом у 1793 р., була перекладена данською мовою (1799 р.) і почала 

викликати серйозне зацікавлення. 

Восени 1804 р. Лінг повернувся до Швеції і почав викладати фехтування 

у Лундському університеті. Це був час, коли гімнастика як така ще не отримала 

у Швеції поширення. Г. Лінг зробив відповідне спорядження для загальних 

вправ, а коли було збудовано нову університетську споруду, старе приміщення 

віддали йому під залу для фехтування. Г. Лінг почав глибоко досліджувати 

анатомію і фізіологію, а також розробив власну систему фехтування на 

багнетах. Ця система у поєднанні з новими підходами до гімнастики викликала 

значне зацікавлення, і Г. Лінга запросили викладати у Гьотенбург, Мальмо і 

Крістіанштад у літній період.  

Це був складний час в історії Швеції, коли держава потерпала від 

нападів з боку Франції і Росії, унаслідок чого її позбавили значних територій. 

На думку Г. Лінга, саме заняття гімнастикою, організовані належним чином, 

могли підвищити силу народу і наділити його кращою здатністю чинити 

опір. У Копенгагені Нахтігаль уже почав підготовку вчителів гімнастики для 

данської армії та шкіл. Його приклад вирішив наслідувати Г.  Лінг, який мав 

ідею відкрити центральну тренувальну школу для підготовки шведських 

учителів. 



143 
 

З надією на підтримку у реалізації цього плану Г. Лінг вирушив до 

столиці, щоб звернутися з письмовою пропозицією до Комітету з питань 

освіти. Після розгляду його пропозиції Комітет підтримав її і відправив на 

погодження до короля. Так, у 1814 р. було створено Центральний інститут 

гімнастики (сьогодні це Шведська школа спорту і наук про здоров‗я (The 

Swedish school, 2018). 

У приміщенні старої гарматної ливарні директор Інституту Г. Лінг 

облаштував  гімнастичну залу і залу для фехтування. За монаршої фінансової 

підтримки йому вдалося краще обладнати Інститут і прийняти у штат, крім 

директора, одного старшого і двох звичайних учителів. Усі в штаті були 

переконані, що гімнастика повинна зайняти гідне місце в освіті, медицині і 

обороні держави, тому з самого початку існування Інституту роботу вели за 

цими трьома напрямами. З них (освітня, воєнна і медична гімнастика) 

найбільшої уваги у воєнний час цілком логічно набула друга.  

У 1810 р. наполеонівського маршала Бернадотта (у 1818 – 1844 рр. правив 

під іменем Король Чарльз ХІІІ) було призначено головнокомандувачем 

шведськими військами, і він, бажаючи побачити швидкий прогрес у підготовці 

військових, наполягав на масовій підготовці військових в Інституті. Г. Лінг із 

помічниками повинні були проводити заняття прямо в місцях розташування 

військ. Хоча спочатку вони стикалися з опором, пізніше військові визнали 

переваги тренувальної системи, запропонованої Г. Лінгом. У 1836 р. він 

опублікував «Підручник з гімнастики» (Ling, 1853) і «Підручник із фехтування 

на багнетах» (Ling, 1836) для використання при навчанні в армії. Зважаючи на 

відсутність необхідного обладнання і спорядження, Г. Лінгу доводилося 

обмежуватися вправами, для яких воно або взагалі було непотрібним, або 

можна було обмежитися мінімумом. 

Г. Лінг розпочав теоретичне розроблення основ медичної гімнастики 

після року, проведеного у Стокгольмі. Його нові ідеї наражалися на опір 

медиків, які підтримували традиційні підходи.  
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Освітня гімнастика, за системою Г. Лінга, базувалася на простих рухах, 

які учень міг виконувати без обладнання або сам, або з партнером. Проте в 

державних початкових школах, особливо в школах для дівчаток, її почали 

впроваджувати після смерті Лінга, хоча закон про шкільну освіту для хлопчиків 

було прийнято у Швеції в 1820 р.  

Головною заслугою Г. Лінга у розвитку концепцій фізкультурної освіти 

вважають його переконання у тому, що вона повинна мати фізіологічне 

підґрунтя. На його думку, лише це може допомогти їй набути популярності і 

поширення в школі, медицині й армії. У 1808 р. він так описував її головні 

цілі: гімнастика повинна намагатися створити баланс між різними органами 

тіла з метою забезпечення сили і здоров‘я. Він стверджував, що освітній 

потенціал гімнастики наскільки очевидний, що немає потреби доводити її 

необхідність для формування характеру людини. Співвіднесення гімнастики 

з фізіологічним підходом протиставляло шведську гімнастику німецькій. 

Шведська гімнастика розробляла вправи, які могли б забезпечити 

збалансований розвиток тіла через «правильні» вправи (Meinander, 2013). 

Після смерті Г. Лінга його справу продовжили його послідовники в 

рамках роботи заснованого ним Інституту. Серед них найважливішу роль 

відіграли: Брантінг, який очолював інститут упродовж 23  років (1839–1862), 

Густав Ніблеус, який очолював заклад 25 років (1862–1887) та ін. Справу 

батька також розвивав його єдиний син Хяльмар Фредрік Лінг. Популярність 

дій Інституту поширювалася далеко за межі Швеції, крім чоловіків, залучали 

й жінок до опанування як практичних вправ, так і теоретичних курсів.  

Теоретичні курси на початку ХХ ст. включали:  

 лекції з анатомії кісток, зв‘язок і м‘язів людини; 

 лекції з фізіології кровообігу і травлення; 

 теоретичні заняття зі шкільної гімнастики, присвячені різним позиціям і 

рухам, командам, організації вправ на уроці, плануванню уроків; 

 лекції з військової гімнастики; 

 лекції з медичної гімнастики; 
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 лекції з кінезіології; 

 теоретичні заняття з фехтування тощо. 

 У шведській шкільній практиці початку ХХ ст. учні 1 – 3 класів щоденно 

в своїх класах мали марширування та виконували прості вправи, які не 

вимагали спеціального обладнання, під керівництвом учителя, який вів також і 

всі інші уроки. У старших класах було відведено три уроки на тиждень для 

спеціальних занять фізичною культурою. Вони, як вправи, проходили в тих же 

класах, де у них були інші уроки, з використанням столів і стільців як 

допоміжних снарядів. Принаймні один раз на тиждень заняття з фізичної 

культури тривалістю 30 хвилин проходило у спортивній залі. На той час у 

Швеції вчителі фізкультури повинні були закінчити чотирирічний курс в 

одному із 12 шведських тренувальних коледжів під керівництвом випускника 

Центрального інституту Стокгольму. Крім занять із фізичної культури, хлопці-

старшокласники проходили курс спеціальної військової підготовки.  

Отже, у Швеції уже на початку ХХ століття склалася сформована система 

шкільної фізкультурної освіти та підготовки фахівців до викладання 

фізкультури. Контроль якості фізкультурної освіти здійснювали фахівці 

Центрального інституту Стокгольму.     

 

2.2.3. Початки модерної фізкультурної освіти у Данії (ХVІІІ ст. –

 перша половина ХХ ст.) 

Данія була першою європейською країною, яка запровадила обов‘язкову 

фізичну підготовку в школах і забезпечила комплексну підготовку вчителів з 

теорії і методик гімнастики. Лідером цього руху був Франц Нахтігаль (1777 –

 1847). 

Він отримав освіту в приватній школі і розпочав навчання в університеті, 

проте смерть батька не дозволила йому скласти випускні екзамени. Маючи на 

руках хвору матір, він давав приватні уроки з латинської мови, історії і 

географії. Ще в університеті він зацікавився різними формами фізичної 

активності, а книга Гутс-Мутса навела його на той шлях, який став справою 
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життя. Він почав навчати гімнастиці, спочатку в приватному порядку вдома, а 

згодом – у студентському клубі, який сам організував у 1798 р. Через рік його 

запросили викладати у приватній школі, яка функціонувала на 

філантропістських засадах, запроваджених Базедовим і його послідовниками. 

Приклад цієї школи наслідували кілька інших, і до 1805 р. принаймні 9 шкіл 

ввели обов‘язкові заняття з гімнастики для своїх учнів.  

5 листопада 1799 р. Ф. Нахтігаль відкрив приватну спортивну залу, 

відвідування якої за перший рік зросло з п‘яти до двадцяти п‘яти вихованців, а 

за другий досягло 150 дітей і дорослих, яких навчали 6 учителів. Крім того, 

Ф. Нахтігаль читав лекції з історії і методики фізичного виховання студентам і 

військовим. У 1804 р. король призначив його викладачем гімнастики в 

університет, паралельно довіривши йому підготовку військових у новому 

Тренувальному інституті для вчителів гімнастики для армії і призначивши його 

першим директором. Курс в Інституті тривав від 15 до 18 місяців, і лише 

31 студент закінчив повний його курс. З них 10 розпочали викладання в 

учительській семінарії і долучилися до підготовки наступної когорти майбутніх 

учителів. 

Руйнівні для країни наслідки воєнних дій зробили період з 1809 до 

1825 р. не сприятливим для освітніх реформ, проте уряд продовжував політику, 

спрямовану на запровадження обов‘язкової гімнастики в школи та підготовку 

для цього необхідної кількості вчителів. За наказом від 7 листопада 1809 р., у 

старших школах слід було ввести заняття гімнастикою; за наказом від 1814 р. – 

у початкових. Ці накази випереджали будь-які інші європейські законодавчі 

ініціативи як мінімум на 30 років.  

В учительських семінаріумах гімнастика була обов‘язковим предметом за 

Наказом від 1818 р. У 1821 р. Ф. Нахтігаля було призначено Директором з 

гімнастики в усій країні. Незважаючи на це, існувала низка проблем у 

впровадженні обов‘язкових занять, перш за все, через нестачу кваліфікованих 

учителів, якісного обладнання і загального розуміння шкільної гімнастики як 

педагогічної необхідності. 
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Незважаючи на це, 20 – 30-і рр. ХІХ ст. стали періодом значного 

покращення ситуації з упровадження гімнастики як обов‘язкового предмета у 

данських школах, чому значною мірою сприяв Циркуляр, розісланий в усі середні 

навчальні заклади. У червні 1828 р. королем було схвалено підручник із 

гімнастики для загального використання у школах країни. До кінця 1830 р. у 

2000 початкових школах предмет було введено шляхом проведення трьох уроків 

на тиждень, а до 1838 р. його викладали у 2500 державних школах із 2600, які 

були на той час у Данії. Більше того, з 1832 р. проведення уроків гімнастики було 

обов‘язковою умовою для отримання дозволу відкрити приватну школу для 

хлопчиків. У 1838 р. Нахтігаль об‘їхав данські школи з інспекцією і, зважаючи на 

виявлені недоліки, запропонував учителям відвідати літні курси підвищення 

кваліфікації. До того часу обов‘язкові заняття з гімнастики охоплювали лише 

хлопців, проте за наказом від 28 березня 1838 р. було відкрито експериментальну 

школу для дівчат. Успіх експерименту мав своїм продовженням поширення 

практики навчання гімнастики дівчат у багатьох школах. 

Ф. Нахтігаль, який помер 12 травня 1847 р., не був автором 

запропонованої системи – він покладався на описану практику Шнепфенталя і 

використовував підручники Гутс-Мутса, проте він був талановитим учителем і 

організатором, який заручився необхідною підтримкою влади і пристосувався 

до тогочасних умов. Саме йому Данія завдячує тим, що у першій третині 

ХІХ ст. вона стала провідною серед європейських країн через запровадження 

обов‘язкових занять із гімнастики у школах.  

Наступник Нахтігаля, Джорж ла Кур (1797 – 1876) не був настільки 

успішним і просто передав практичне викладання гімнастики в школах 

військовим, причому ця практика проіснувала до 1901 р. Після війни з 

Пруссією і Австрією 1864 р. був період великої депресії і пошуків шляхів 

регенерації нації, одним із яких було створення різних гімнастичних товариств 

(зокрема, стрілецьких клубів) на зразок тих, які існували в Німеччині на 

півстоліття раніше.       
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Відродження загального інтересу до гімнастики в Данії пов‘язане з 

принципами Гутс-Мутса, доповненими ідеями тернерівської гімнастики Яна і 

шведської гімнастики Лінга.   

 

2.2.4. Початки модерної фізкультурної освіти у Великій Британії 

(ХVІІІ ст. – перша половина ХХ ст.) 

 

У той час, як тернерівський рух поширювався Німеччиною, а системи 

фізкультурної освіти розпочали своє становлення у Німеччині і Швеції, в 

англійських школах і університетах різні види спорту та ігри також ставали 

досить поширеними. Беззаперечно, наявні на той час форми фізкультурної освіти 

зазнавали взаємовпливів. Так, у багатьох європейських країнах почали 

створювати спілки на зразок тернерівської, а шпісівська гімнастика поширилася 

далеко за межі країни, у якій була започаткована. Ігровий рух поширювався 

Німеччиною й Данією, а шведська гімнастика сягнула не тільки Данії, а й Англії. 

Монтаг Шерман, автор низки книг, присвячених фізичній культурі і 

спорту (Shearman, 2015; 2009; 1898; 1899), зробив огляд історії спорту в Англії. 

Він стверджував, що «змагання з бігу, стрибків, важкої атлетики були не лише 

природними для її території, а й були характерними як для міської, так і 

сільської місцевостей із незапам‘ятних часів.
 
Ще за часів правління Генрі ІІ 

(1154-1189) молоді лондонці практикувалися у стрибках, боротьбі, киданні 

каміння і грі в м‘яч, а також займалися фізичними вправами на відкритих 

територіях неподалік міст і сіл (Shearman, 2015). Cер Томас Еліот у трактаті 

«Правитель» (1531 р.) описує підняття важких каменів і брусків, боротьбу, біг, 

плавання, володіння мечем і бойовою сокирою, їзду верхи, стрільбу з лука 

(Croft, 2008). Про активне вправляння англійської молоді у ХVІІ ст. свідчать 

фрагменти із праці Роберта Бертона «Анатомія меланхолії», де представлено 

різні види спорту як ліки від поганого настрою (Burton, 1989). Як правило, час 

для занять фізичними вправами люди знаходили в неділю і церковні свята, про 

що пише Дджозеф Струтт у своїй книзі «Спорт і проведення вільного часу 
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людьми в Англії» (1801), демонструючи загальне зацікавлення людей активним 

відпочинком на початку ХІХ ст. (Strutt, 1810). 

Різні види спорту, популярні у Великій Британії, були популярними і в 

інших європейських країнах, але тут йтиметься про деякі з них, батьківщиною 

яких була саме ця країна. Перш за все, йдеться про такі продумані до деталей ігри, 

що й досі мають відданих шанувальників у всьому світі, як крикет і футбол. У 

відвідувачів складалося враження, що все багатомільйонне населення Великої 

Британії в них грало весь час. Навіть на початку футбольного сезону відвідування 

недільних матчів сягало 200000 (Leonard, 1923, c. 201). 

Сотні відвідувачів вивчали досвід організації спортивно-ігрової 

діяльності в Оксфордському і Кембриджському університетах. Такі візити 

справили велике враження на таких європейських теоретиків і практиків 

фізкультурної освіти, як Кох, Германн, Гартвіч (Німеччина), Торнгрен (Швеція) 

та ін. Англійський досвід був запозичений і Данією, і Францією. П‘єр де 

Кубертен, який розпочав серію візитів до Англії, був вражений системністю й 

організованістю роботи з розвитку ігрового руху  (de Coubertin, 1972). 

Велику роль у популяризації англійської фізкультурної світи відіграли 

праці Арчібальда Макларена (1820 – 1884), який упродовж багатьох років був 

власником спортивної зали в Оксфорді. Він народився в Шотландії, у віці 

16 років поїхав до Франції, де брав уроки фехтування і гімнастики. Також він 

вивчав медицину, але його найбільшим зацікавленням стало фізичне 

виховання, реформуванню якого він вирішив присвятити своє життя. 

А. Макларен вважав, що фізичне виховання повинне мати наукове підґрунтя і 

бути повноцінною частиною освіти. Для досягнення своєї мети він оселився в 

Оксфорді, спочатку відкривши фехтувальну школу, а згодом реорганізувавши її 

у спортивну залу. У 1858 р. він побудував для Університетської спортивної 

зали спеціальну споруду, яку регулярно відвідували студенти. 

У 1860 р. до А. Макларена звернулися з проханням розробити систему 

фізичної підготовки для британської армії. Результатом цього стала книга 

«Військова система гімнастичних вправ для використання інструкторами», 
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опублікована в Лондоні в 1862 р. Її було схвалено головнокомандувачем і 

рекомендовано до використання в усіх частинах, у розпорядженні яких були 

засоби до виконання поставлених завдань.  

У 1861 р. на території Оксфорду було збудовано спортивну залу, і 

А. Макларен визначив подальші кроки, спрямовані на покращення фізичної 

форми військових. Згідно з його планом, було обрано офіцерів, які мали 

пройти спеціальну підготовку для подальшого упровадження в армії. 

Перший набір складався із 12 офіцерів від 19 до 29 років за спеціально 

окресленими характеристиками щодо зросту і ваги. Їхня підготовка стала 

підставою для висновків про те, яких результатів можна було досягнути в 

армії. Цій темі було присвячено низку публікацій, серед яких важливе місце 

займає «Тренування: в теорії і практиці» (MacLaren, 1866). Він зосереджує 

увагу на одному виді – греблі – і в деталях описує систему вправ, 

харчування, сну, гігієни, одягу тощо. Цей вибір є не випадковим через 

популярність цього виду спорту в Оксфорді. 

За межами Великої Британії А. Макларен став відомим завдяки праці 

«Система фізкультурної освіти, теоретична і практична», надрукованій у 

1869 р. (MacLaren, 1869). Ця книга складається з трьох частин: «Ріст і 

розвиток» (стор. 3 – 101), «Практична система гімнастичних вправ» (105 – 472), 

«Додатки» (475 – 518). Хоча друга частина є набагато більшою за обсягом, саме 

перша частина і деякі додатки зробили Макларена одним із класиків 

європейської фізкультурної освіти. Стверджуючи, що «з усіх виявів розвитку і 

зростання лише вправи можна розглядати під кутом освіти» і що вони 

«підлягають систематизації і управлінню як засіб прогресивної фізичної 

культури», а також аналізуючи вправи із психологічної точки зору, він значно 

випередив погляди свого часу. А. Макларен ставив на чільне місце не силу, а 

здоров‘я: «навчання молодших і старших, екзамени, конкуренція, хвилювання, 

стимулювання, робота допізна, короткий відпочинок, слабка конституція, 

виснажений мозок, розтривожені нерви – від усього цього єдиним порятунком є 

фізичні вправи» (MacLaren, 1869). Автор вважав, що організація діяльності 
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щодо розвитку фізичної культури і спортивних ігор в тогочасній школі була 

невідповідною для того, щоб забезпечити цілісний і гармонійний розвиток 

систем організму: «Можливо, релаксуючі фізичні вправи в певній кількості є 

достатніми для людей, чий період росту закінчився, але це не означає, що цим 

мають задовольнитися діти й молодь, які проводять значну частину часу 

зігнути за партами»
  
(MacLaren, 1869). 

Автор пише про умови в армії і про заходи, які він уживав, щоб 

покращити фізичний стан воїнів, а також про досягнення авторської системи в 

армії. Він проводить думку, що, якщо застосування його методів вважають 

важливим для зрілих чоловіків, то для хлопчиків і юнаків вони є ще більш 

важливими. З гіркою критикою він констатує той факт, що, крім двох 

військових коледжів, жоден навчальний заклад не є відповідно обладнаним для 

занять фізичною культурою і не має кваліфікованих кадрів. «Спортивна зала, – 

писав А. Макларен, – для батьків, учителів і учнів – це поступова прогресивна 

система фізичних вправ, організованих у такий спосіб, щоб культивувати сили 

організму, які сприятимуть розумовому розвитку».  

У додатках він демонструє різні форми росту і розвитку, відповідного і 

невідповідного, на різних вікових етапах, наводить таблиці, що демонструють 

показники росту у віці від 10 до 18 років, а також студентів університету і 

дорослих чоловіків. Він пояснює особливості вимірювань, обґрунтовує підходи 

до обладнання спортивної зали тощо. У такий спосіб він показово доводить, 

який вплив можуть мати фізичні вправи на якість життя людини. 

Перші впливи медичної гімнастичної системи Лінга помітні у Великій 

Британії у 1838 р., коли лейтенант Говерт Індебетоу (іноді у написанні 

зустрічається варіант Ін де Бетоу) після закінчення Центрального інституту 

гімнастики у Стокгольмі приїхав у Англію і почав там розповсюджувати 

набутий у Швеції досвід. Ще один швед – лейтенант К. Еренгоф – продовжив 

поширення шведської концепції у 40-х роках у Лондоні. Ще помітніші кроки у 

поширенні цієї системи було зроблено Карлом Джорджії, який також приїхав зі 
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Стокгольму, де він був директором школи, і відкрив у 1850 р. приватний 

інститут у Лондоні. Цей заклад активно функціонував до 1877 р.  

Поширення шведської гімнастичної системи у Великій Британії 

відзначене ще й тим, що випускниця Центрального інституту в Стокгольмі 

Конкордія Льофвінг провела курс теорії і практики шведської гімнастики для 

жінок-учителів, у результаті чого вони отримали сертифікат, що давав їм право 

викладати гімнастику для дівчат у школі. Пізніше суперінтендантом у справі 

впровадження фізичної культури для дівчаток стала Мартіна Бергман, і під її 

керівництвом систему шведської гімнастики було введено у 300 британських 

школах. Спеціальну підготовку до цього пройшли 1000 жінок-учителів 

(Leonard, 1923, c. 209).  

У вересні 1885 р. було відкрито Коледж із підготовки жінок-учителів 

фізичної культури в Реремонді неподалік від Лондона. Під керівництвом 

Мартини Бергман, яку було призначено керівником програми з організації 

фізичного виховання дівчаток і жінок, через 10 років його було перенесено в 

Кінгсфілд (Кент), де він набув статусу національного за своєю значимістю. У 

1893 р. Мартина Бергман брала участь у засіданні Американської асоціації 

підтримки фізкультурної освіти у Чикаго, а у 1900 р. – у Міжнародному 

конгресі з фізкультурної освіти в Парижі, де зі своїми учнями представляла 

презентації (Leonard, 1923, c. 210). 

Значний вплив на розвиток шведської гімнастики у Великій Британії 

справили випускники Стокгольмського центрального інституту капітан 

Дж. Хаасум та А. Броман, завдяки яким у Лондоні було відкрито Центральний 

інститут шведської гімнастики для чоловіків (Leonard, 1923, c. 210). 

Важливим для становлення модерної британської фізкультурної освіти 

було відкриття Коледжу гігієни і фізичної підготовки жінок у Данфермліні за 

підтримки фонду Ендрю Карнегі (1905 р.), згодом такий же відділ було 

відкрито й для чоловіків (1908 р.), а у 1911 р. обидва відділи було об‘єднано. 

Наступного року 75 студентів отримали дипломи, які давали їм право готувати 
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вчителів фізичної культури, що, у свою чергу, дало поштовх до розвитку 

фізкультурної освіти у Великій Британії. 

 

2.2.5. Міжнаціональні впливи на розвиток фізкультурної освіти в 

європейських країнах наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.  

 

На початок ХХ ст. концепції європейської фізкультурної освіти можна 

було поділити на 3 групи: британська, німецька і шведська спортивно-ігрові 

концепції. Власне, за цими групами можна розподілити й міжнародні заходи та 

організації, спрямовані на популяризацію підходів до фізкультурної освіти в 

Європі. Це реалізовувалося в рамках роботи Міжнародного олімпійського 

комітету та серії заходів, проведених з метою забезпечення кращого розуміння 

принципів і методів фізичного виховання.  

У 1881 р. Ніколас Ян Куперус, президент Бельгійської гімнастичної 

федерації (Belgische Turnbund), запропонував створити асоціацію, яка би 

об‘єднала наявні на той час європейські товариства подібних напрямів. У 

результаті було проведено попередні зустрічі у м. Льєж (23 червня і 14 – 16 серпня 

1896 р.) і організаційна зустріч у м. Брюссель (3 – 5 червня 1897 р.). Під час цих 

зустрічей було обрано Організаційний комітет на чолі з Н. Я. Куперосом 

(Chappelet, & Kübler-Mabbott, 2008, c. 19). Було розроблено правила, що 

регулювали обмін публікаціями й офіційними документами, надавали можливість 

участі у заходах національного рівня, висвітлювали ставлення до призів і нагород. 

Ці правила було визнано такими країнами: Бельгія, Чехія, Британія, Італія, 

Люксембург, Угорщина, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія.  

За редакцією Куперуса вийшло 7 щорічників, було проведено зустрічі в 

м. Антверпен (14 серпня, 1903 р.), м. Берн (14 липня 1906 р.), м. Прага (1 липня 

1907 р.), м. Париж (21 листопада 1908 р.), м. Люксембург (21 липня 1909 р). 

Крім того, було проведено кілька міжнародних змагань у м. Антверпен (1903), 

м. Бордо (1905), м. Прага (1907), м. Люксембург (1909), м. Турін (1911) і 

м. Париж (1913) (Leonard, 1923, c. 216). 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean-Loup+Chappelet%22
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Паралельно з означеними подіями почався і рух за відродження 

олімпійських ігор, який очолив француз П‗єр де Кубертен (1863 – 1937). Він 

народився і отримав освіту в Парижі. У 1884 р. у віці 21 років П. де Кубертен 

розпочав свої ознайомлювальні візити до Англії з метою вивчення досвіду 

роботи відомих елітних шкіл – Рагбі, Ітона, Харроу та ін. Він був переконаний, 

що англійська освіта мала певні переваги над французькою, причому особливо 

це стосувалося фізичної активності і занять спортом як невіддільних форм 

роботи у навчальних закладах (MacAloon, 2013). Він убачав у них не лише 

потенціал для набуття належної фізичної форми, а й засоби формування 

характеру особистості і нації в цілому. У віці 25 років де Кубертен написав 

книгу «Освіта в Англії», яка була настільки популярною, що дала авторові 

можливість розпочати роботу з пропаганди спорту і фізичної культури в освіті. 

Інструментом ведення цієї роботи став Комітет, очолений Жюлем Сімоном. 

П‘єр де Кубертен опублікував близько тисячі статей, 30 книг, 

50 памфлетів і багато листів. Більшість його праць стосувалися освітньої 

проблематики або олімпійських ігор та олімпійського комітету. Міжнародним 

олімпійським комітетом надруковано три томи праць де Кубертена 

французькою мовою, у скороченому вигляді вийшов англомовний переклад 

його праць (de Coubertin, 2000). 

У 1889 р. де Кубертен відвідав Сполучені Штати Америки з метою 

вивчення роботи американських коледжів, а, повернувшись, організував у 

Франції Спілку спортивних товариств, що об‘єднала близько 200  спортивних 

спілок країни, значна частина яких діяла в коледжах і університетах. Згодом, 

у 1892 р., де Кубертен організував міжнародні футбольні змагання між 

командами з Франції й Англії, а також організував візит американських 

спортсменів у Париж. Саме в 1892 р. де Кубертен прочитав лекцію в 

Сорбонні, у якій він оголосив про свій намір відродити олімпійські ігри. 

Наступного року він відвідав США, де поділився своїми планами і заручився 

досить серйозною підтримкою, особливо у сфері вищої освіти. У 1894  р. де 

Кубертен активно поширював свою ідею під час низки конференцій у 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pierre+de+Coubertin%22
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Великій Британії, а 16 – 24 червня озвучив її під час виступу на конференції 

в Сорбонні, у якій брали участь представники понад 10  країн. Унаслідок 

цього було створено міжнародний комітет для координування процесу 

відродження олімпіади. 

Так, у відповідності до потреб тогочасного суспільства було оголошено 

про відродження Олімпійських ігор, які мали збирати кожні чотири роки 

представників усіх народів і сприяти міжнародному взаєморозумінню засобом 

чесних і благородних змагань. На цю інформацію була неоднозначна реакція. 

Наприклад, німецькі організації не відреагували взагалі, у Франції поставилися 

до цього вороже, у Британії – стримано, а у Бельгії – з ентузіазмом і готовністю 

виявити активність. Італія, Іспанія, Греція і Швеція активно долучилися до 

організації. Загалом у конгресі взяли участь 79 делегатів, які одноголосно 

виступили за відродження олімпіади і вирішили провести перші відновлені 

змагання в Афінах у 1896 р. Грецький монарх і громадськість підтримали цю 

ідею і вважали, що вона сприятиме відродженню грецького патріотизму 

(Leonard, 1923, c. 219). 

У наступні десятиліття олімпіади відбулися у Парижі (1900), Сент-

Льюісі (1904), Лондоні (1908), Стокгольмі (1912), Берліні (були призначені 

на 1916, але через війну відбулися зміни), Антверпені (1920), і цей список 

продовжено до сьогодні. 

Водночас із промоцією спорту міжнародна громадськість не залишила 

поза увагою фізичну культуру для всіх. Так, перший міжнародний конгрес із 

поширення фізкультурної освіти відбувся у Парижі 8 – 15 червня 1889 р. Він 

був пов'язаний із проведенням міжнародної виставки. Його натхненником і 

генеральним секретарем був П‘єр де Кубертен, а головою організаційного 

комітету – Жюль Сімон. У той же час відбувся П‘ятнадцятий щорічний 

фестиваль гімнастичних товариств Франції, у якому також взяли участь 

представники з Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, скандинавських країн і 

Швейцарії. Хоча скандинавські країни не брали участі у самих змаганнях, їх 

представники брали участь у святковій ході на честь церемонії відкриття. 
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Другий міжнародний конгрес, очолений Джорджем Демені (1850-1917),  було 

проведено в Парижі 30 серпня – 6 вересня 1890 р. Ідеєю організаторів була 

можливість поєднання елементів шведської і данської гімнастики в єдину 

еклектичну систему, що було обговорено на Міжнародному олімпійському 

конгресі зі спорту і фізичного виховання в Брюсселі (19 – 14 червня 1905 р.) і 

на Міжнародному конгресі з фізкультурної освіти молоді у Льєжі 28 серпня –

 1 вересня того ж року. Реакцією на ідею були гарячі суперечки, які досягли 

апогею на  Міжнародному конгресі з економічного розвитку в Монсі 24 вересня 

1905 р. Як наслідок, ідея не набула розвитку, і надалі представники кожної із 

систем об‘єднувалися на окремих зібраннях: прихильників шведської системи 

об‗єднав Міжнародний конгрес з гімнастичної, військової і естетичної 

педагогіки в Брюсселі (4 – 6 серпня 1910 р.), а Демені і його прихильників – 

Міжнародний конгрес із фізкультурної освіти в Брюсселі (10 – 13 серпня 

1910 р.). Данський комітет з підтримки лінгіанівської гімнастики зібрав 

учасників у Одензе (Данія) 7 – 10 липня 1911 р. 

Отже, як доводить викладене вище, сучасний вигляд фізкультурної 

освіти формувався під впливом національних систем, серед яких 

найвпливовішими були німецька, данська, шведська та британська, а також 

під дією міжнародних взаємовпливів та ідей спортифікації, підсилених 

відродженням олімпійських ігор. 

 

2.3. Концепції фізкультурної освіти в країнах ЄС у постмодерну добу 

(друга половина ХХ – поч. ХХІ ст.) 

 

Протягом останніх 20 років вийшло друком чимало публікацій авторів, 

які намагалися розробити теоретичні концепції фізичного виховання у 

загальноосвітніх школах. Вони розглядали минулі і сучасні погляди на 

фізкультурну освіту. Проте слід зазначити, що досить рідко проводилося 

порівняння фізкультурної освіти у двох чи більше країнах Європи (Richter, 

2006; 2007; Лях, 2009 ). Завдяки таким науковцям, як Б. Крум (Crum, 1992; 
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1994), Е. Бальц (Balz, 1992), Р. Наул (Naul, 1992) представлено і обгрунтовано 

від 3 до 5 концепцій фізичного виховання. Розглянемо більш детально 

запропоновані ними концепції.  

 

2.3.1. Класифікація концепцій фізкультурної освіти за Крумом 

Б. Крум базує власну класифікацію сучасних концепцій фізкультурної 

освіти на національно-культурних традиціях і пов‘язує їх із країнами, що 

стали базовими у пропозиції певних підходів до організації фізкультурної 

освіти. З одного боку, цей підхід суперечить цілям Європейського Союзу, що 

полягають у введенні європейського виміру у фізкультурну освіти, а з 

іншого, – навпаки, демонструє спільні підходи груп країн щодо реалізації 

концепцій фізкультурної освіти, що обґрунтовуються їхніми суспільно-

культурними характеристиками.  

У плані організації навчального процесу фізкультурна освіта у країнах-

членах Європейського Союзу має значні розбіжності, які стосуються чітко 

окресленого чи ліберального дотримання курикулуму, загального чи 

детального визначення змісту, традиційності чи новизни постановки цілей, 

централізованості школи чи шкільної автономії, спрямованості на спорт чи рух, 

зорієнтованості на дитину чи вчителя тощо (Naul, 2003). 

У різних країнах Європейського Союзу організація фізкультурної освіти 

керується різними підходами. Так, наприклад, у Польщі широко представлений 

підхід до фізкультурної освіти як педагогічної діяльності, пов‘язаної із 

соціокультурною модифікацією тіла людини. Цей підхід конкретизується з 

урахуванням різноманітних чинників. У Фінляндії, наприклад, переважає 

підхід, за яким фізкультурна освіта зорієнтована на виховання здорового 

способу життя учнів шляхом залучення їх до різних форм рухової активності 

під час навчання і надалі, упродовж життя. До головних умов, які забезпечують 

участь людини в руховій активності, фінські вчені відносять: соціальне 

визнання (схвалення друзів і суспільства), інтелектуальний компонент 

(наявність знань про користь рухової діяльності і про те, що є невід‗ємним 
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складником здорового способу життя) і наявність головних рухових умінь і 

навичок (Столяров, 2013).  

У Нідерландах пріоритетною вважають рухову освіту (виховання), згідно 

з якою найважливіше значення для людини має культура рухів і здатність 

використовувати її впродовж життя (Столяров, 2013). На відміну від фінської 

концепції, у якій рухова активність розглядається винятково як засіб 

збереження здоров‘я, у Нідерландах її розглядають більш широко, враховуючи 

її здатність впливати на різнобічний розвиток особистості і міжособистісне 

спілкування з оточенням. В Англії центральне місце традиційно займає підхід 

до фізкультурної освіти, у якому акцент зроблено на спорті – виробленні 

спортивних умінь, участі у спортивних змаганнях і підготовці до них, 

досягненні спортивних результатів (з урахуванням індивідуальних 

особливостей), виявленні фізичної і спортивної активності впродовж життя. 

При цьому заняття спортом розглядаються як засіб формування особистісних 

якостей і соціальних здібностей, у тому числі й етичних рис. Здоров‘я 

перебуває у полі зору як один із чинників розвитку особистості, формування 

характеру шляхом занять спортом, вивчається його вплив на мотиваційну і   

вольову сфери у прагненні до досягнення спортивних здобутків. Для німецьких 

підходів характерним є поєднання усіх вищеназваних європейських концепцій. 

До новацій науковці відносять розроблення і практичне впровадження у 

фізкультурну освіту комплексу програм, зосереджених на естетичних і 

художніх виявах фізичної активності. Йдеться, у першу чергу, про театр руху, 

спорту, пантоміму тощо (Фирсин, 2013). 

Б. Крум подає два різновиди фізкультурної освіти: 1). «реальна 

фізкультурна освіта» (lived physical education) та 2). «ідеалістично-типізована, 

дискурсивна фізкультурна освіта» (ideal-typical, discursive physical education 

concept) (Crum, 1994, c. 518). Він дає роз‘яснення, що під час процесу 

викладання у школі фізкультурна освіта зазнає різноманітних суб‘єктивних 

впливів з боку вчителів у процесі їхнього навчання і професійного розвитку 
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впродовж життя (Schempp, 1996), а також більш об‘єктивних – під впливом 

освітніх парадигм і стратегій (Fernandez-Balboa, 1997). 

Унаслідок цього фізкультурна освіта не обмежується змістом і 

орієнтирами курикулуму, а пропонує більш широке «розуміння дітей і людства 

в культурі руху» (Jewett, & Bain, 1985, c. 88). Німецький дослідник Р. Наул 

вважає, що як імпліцитно, так і експліцитно виявляються обидві вищезгадані 

позиції (Naul, 2003). Більшість дослідників історії фізкультурної освіти 

розвивають думку Б. Крума, який виокремлює концепції фізкультурної освіти, 

які можна простежити в її історичному розвитку: 

1. Біологічна концепція фізичної підготовки 

2. Педагогічна концепція освіти через рух 

3. Персоналістична концепція рухової освіти 

4. Конформістська концепція спортивної соціалізації  

5. Критично-конструктивістська концепція рухової соціалізації (Crum, 

1992, c. 89, c. 522). 

Біологічна концепція пов‘язана з розвитком шведської гімнастики, тому її 

цілі пов‘язані з тренуванням анатомічних і фізіологічних компонентів, які 

піддаються змінам (Crum, 1992, c. 89). Педагогічна концепція пов‘язана з 

іменем Й. К. Ф. Гутсмуса, основоположника німецької фізкультурної 

педагогіки, а також з австрійською школою фізкультурної освіти, у яких цілі 

сформульовано в загальному контексті особистісного розвитку (Crum, 1992, 

c. 89). Персоналістична концепція ґрунтується на працях данських авторів 

Ф. Буйтсндайка (F. Buytcndijk) (1887 – 1974) і С. Гордайна (C. Gordijn) (1909 –

 1998), які визначали цілі фізкультурної освіти через набуття особистістю 

рухової майстерності й ідентичності (Crum, 1994, c. 525).  

Конформістська концепція спортивної соціалізації сформувалася на 

німецькому підході до фізкультурної освіти, у якому мінімалізовано 

характеротворчий компонент. Натомість, її цілі спрямовані набуття і 

збереження доброї фізичної форми, а також технічних і тактичних здібностей, 

потрібних для участі у певних видах спорту (Crum, 1994, c. 526). 
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І, нарешті, єдина концепція фізкультурної освіти, прибічником якої є сам 

Б. Крум – це критично-конструктивістська концепція рухової соціалізації. Її 

цілі сформульовано з урахуванням техномоторних, соціомоторних і 

рефлексивних компетенцій, необхідних для особистісної і суспільної реалізації, 

участі в культурі руху впродовж життя. 

П‘ять концепцій фізкультурної освіти, визначені Б. Крумом, яскраво 

ілюструють сильні етноцентричні погляди, серед яких домінують данські й 

німецькі підходи. Поза тим, загальною проблемою комплексного сприйняття 

європейської фізкультурної освіти є мовний бар‘єр, оскільки й досі більшість 

літератури з цієї проблематики стосовно певної країни опубліковано її мовою. 

Незважаючи на різне трактування понять «тіло», «культура руху», 

«рухова майстерність», «спортивні навички», відмінні підходи до ролі 

фізкультурної освіти в соціокультурному контексті, Р. Наул визначає чотири 

спільні складові кожної з концепцій (Naul, 2003): 

1) визнання й узаконення фізичної культури як шкільного навчального 

предмета; 

2) цілі і завдання фізкультурної освіти; 

3) методи і стратегії викладання фізичної культури; 

4) оцінювання якості навчання фізичної культури як шкільного 

навчального предмета.  

Як засвідчено дослідженнями Крама, головні функції фізкультурної 

освіти тісно пов‘язані із практикою фізичного виховання, підготовкою вчителів 

фізично культури (виховання) і дослідженнями в галузі фізкультурної освіти. 

На його думку,  головними з них є: обгрунтувальна (justification), евристична 

(heuristic), інноваційна (innovative) й інструментальна (instrumental) функції 

(Crum, 1994, c. 518).  

Ці функції стосуються як навчання фізичної культури в школі, так і 

підготовки вчителів цього предмета. Якщо розглядати концепції фізкультурної 

освіти з історичної перспективи, можна простежити різні форми поєднання 

сучасних елементів. 
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Різні концепції навчання гімнастики існували до початку ХІХ ст. (Гутс-Мус, 

Песталоцці, Аморос), проте про виокремлення трьох базових підходів може йтися, 

починаючи з другої половини ХІХ ст. До них відносимо  Німецьку гімнастику 

(так званий Німецький тернерівський рух (German Turnen)) (Hofmann, 2004), 

Шведську гімнастику (лінгіанська гімнастика (Lingian або lings gymnastics) та 

Англійські ігри і спорт (English games and Sports)) (Pfister, 2013).  

Шведська гімнастична концепція поширилася по Європі після 1850-х рр. 

Вона потрапила в Англію, Францію та Бельгію завдяки подвижницькій праці 

таких Стокгольмських учителів, як Георгіі (Georgii), Нікандер (Nycander) і 

Цандер (Zander). Крім того, на запрошення європейських фахівців 

представники Центрального гімнастичного інституту у Стокгольмі провели 

низку тренінгів у багатьох європейських країнах.  

Німецька гімнастична концепція зазнала найбільшого поширення після 

1840-х рр. Вона поєднувала елементи педагогічної системи Адольфа Шпісса 

(Adolf Spiess) (1810 – 1858) і Фредеріка Людвіга Яна  (Friedrich Ludwig Jahn) 

(1778 – 1852). Ця концепція поширилася як на заході європейського континенту 

(наприклад, у Бельгії й Нідерландах), на півночі (наприклад, у Фінляндії), на 

півдні (наприклад, в Італії та Греції). Слід зазначити, що в Греції підходи, 

запропоновані Ф.-Л. Яном, уже застосовувалися в 30-х рр. ХІХ ст. Англійська 

концепція спорту й ігор зазнала значного поширення у 80 – 90-х рр. ХІХ ст. в 

освітніх системах Франції, Німеччини, Данії, Швеції, Нідерландів та деяких 

країнах південної Європи (Греції, Іспанії та Португалії) під час реформування 

національних шкільних програм зі спорту та ігор.  

Поширенню ідей сприяла низка чинників: переклад підручників, 

переселення біженців, «педагогічні подорожі» фахівців із фізкультурної освіти 

та медиків, працевлаштування іноземних фахівців у школах та коледжах 

(Фокліон Кліас (Phoklion Clias) і Карл Еулер (Karl Euler), які працювали у 

Франції, Англії, Нідерландах і Бельгії). 

З початком ХХ ст. пов‘язана й нова хвиля поширення німецьких і 

шведських ідей у європейській гімнастичній освіті. Фактично кожна 
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європейська країна розвинула свою систему гімнастичних вправ і підготовки 

вчителів, базуючись на вищеназваних концепціях. Так, на основі Німецької 

гімнастики (German Turnen) і Шведської гімнастики (Lingian або lings 

gymnastics)  постали Бельгійська гімнастика, Італійська гімнастика, Фінська 

гімнастика, Данська гімнастика тощо, які різною мірою поєднували в собі 

обидва підходи, модифікувавши їх і підпорядкувавши своїм національним 

особливостям. Найбільш змішані концепції з‘явилися після Першої світової 

війни, причому найбільш відомими на той період були Французька система 

(Lagrange)  і Данська система (Бух (Bukh)), що вийшли за межі своїх країн: так, 

наприклад, Данська система асимілювалася, повернувшись у Швецію й 

Німеччину у 20 –х рр. ХХ ст.  

Процес міжнародної асиміляції трьох базових європейських концепцій 

передував становленню натуралістичної концепції фізкультурної освіти. Так, 

наприклад, Австрійська школа натуралістичної гімнастики, заснована у 1922 р. 

Гаулхофером (Gaulhofer) і Штрайхером (Streicher), увібрала шведські й данські 

фізкультурні тенденції, обґрунтовані Тьорнгреном (Törngren) і Кнудсеном 

(Knudsen), а також австрійські підходи до організації фізичних вправ на основі 

симулювання трудових процесів. Ст. Грьосінг відносить період найактивнішого 

поширення цих ідей до 20 – 30-х рр. ХХ ст. (Grössing, 1992). Ще одна 

натуралістична школа існувала у Франції, її засновником був Геберт (Hebert), який 

запозичив її основи з більш ранніх європейських фізкультурних концепцій. Слід 

зазначити, що його підходи укоренилися на південноєвропейсьому ґрунті перед 

Другою світовою війною.   

Англійський спортивно-ігровий рух поширився в Європі у 90-х рр. 

ХІХ ст., проте варто зазначити, що у Німеччині, Франції, Данії та Швеції він не 

зазнавав державної підтримки, а був підкріплений прихильниками, які 

створювали неурядові організації. Так, у Франції прикладом такої спілки може 

бути «Об‘єднання французьких товариств спортивної атлетики» (Union des 

Societies Francaises des Sports Athletiques), засноване у 1887 р. за підтримки 

Кубертена (Coubertin), у Німеччині – «Німецька школа спортивних клубів» 
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(Germany School Sport Clubs), «Центральний комітет підтримки дитячо-

юнацьких ігор» (Central Committee for the Promotion of Youth and Folk Games), 

засновані у 1891 р., у Швеції – «Центральна асоціація сприяння спорту» 

(Centralförening for idrottens framjande), започаткована у 1897 р. 

Протягом тривалого часу національні особливості і традиції 

фізкультурної освіти у Швеції (Лінг), Німеччині (Шпісс) і Франції (Аморос) 

перешкоджали упровадженню зарубіжних підходів у курикулум, проте, якщо 

порівнювати, очевидно, що у Франції, наприклад, шведський (після 1890 р.) і 

німецький (після 1900 р.) впливи були прийняті на урядовому рівні раніше, ніж 

англійський (після 1920 р.).   

Цікавим є той факт, що в Італії, Німеччині й Іспанії лише після встановлення 

фашистського режиму в 1930-х рр. серйозну урядову підтримку почали надавати 

Англійській спортивно-ігровій концепції (Gonzales Aja, & Teja, 1996). На той час, як 

виявилося, вона якнайкраще відповідала націонал-фашистським рухам у Європі. 

Оригінальний дух «сильного християнина» був стертий і підмінений ідеологією 

«арійського супермена» (Mangan, 2000), а в Радянському Союзі навіть і після 

закінчення Другої світової війни елементи Англійської спортивно-ігрової концепції 

використовували у країнах Східної Європи з метою підготовки нової соціалістичної 

особистості, яка мала захищати соціалістичні чесноти країни.    

Фашистська і комуністична програми  шкільної фізкультурної освіти у 

досить подібний спосіб адаптували цю концепцію в 1930-х рр., у той час як до 

того вона застосовувалася лише у позашкільній діяльності, тому що в Італії, 

Іспанії й Німеччині тоді домінували інші концепції фізичної культури і спорту. 

Концепції традиційної фізкультурної освіти у 1960-х рр. розподілилися 

чітко по «залізній завісі», яка поділила країни на табори, а у Німеччині 

Берлінська стіна переполовинила й саму країну.  Після Другої світової війни 

почала окреслюватися цілісність системи фізкультурної освіти, проте це не 

виявлялося повною мірою у країнах, звільнених від фашистського режиму. В 

інших країнах вона віддзеркалювала британсько-американські моральні і 

соціальні орієнтири фізкультурної освіти, особливо яскраво це було виражено у 
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Федеративній Республіці Німеччині. У Центральній і Східній Європі на 

початку 50-х рр. почався процес радянізації, що мало своїм результатом 

упровадження радянських орієнтирів у фізкультурну освіту країн Східної 

Європи і, зокрема, Німецької Демократичної Республіки.  

 

2.3.2. Векторна класифікація концепцій фізкультурної освіти в 

Європі за Наулом  

 

Початок 60-х рр. ХХ ст. позначений першою хвилею європейської інтеграції 

в політичному, економічному і культурному житті країн, що входили до 

Європейської економічної співдружності. Як наслідок, системи фізкультурної 

освіти у цих країнах набули певних спільних рис на рівні мети, цілей, завдань і 

структури, незважаючи на те, що фізична культура як шкільний предмет вводилася 

у різних навчальних закладах, які відбивали національну специфіку європейських 

країн. Більше подібних рис простежувалося у змісті і методах викладання у 

загальноосвітніх школах східноєвропейських країн. Отже, незважаючи на розмаїття 

і відмінності у Східній і Західній Європі, дослідники констатують становлення ядра 

європейської фізкультурної освіти у 1960-х рр. (Naul, 2003). 

Основні подібності у той період пояснювалися статусом фізичної культури 

як обов‘язкового шкільного предмета, за яким у різних європейських країнах 

визнавали загальну освітню цінність для особистісного розвитку, підкреслюючи 

потенціал фізкультурної освіти щодо гармонізації загальної освіти. Переваги 

обов‘язкової шкільної фізкультурної освіти вбачали у її можливостях для 

фізичного розвитку особистості, психосоціального становлення і розвитку 

характеру. Тож цілком закономірним є те, що наприкінці 1960 – на поч. 1970-х рр. 

фізкультурну освіту, що асоціювалася з моторною, соціальною і когнітивною 

складовими курикулуму, часто поєднували з п‘ятьма головними виявами фізичної 

активності (гімнастикою, різними видами спорту (включаючи легку атлетику), 

іграми, плаванням, позашкільною діяльністю). Ці ж п‘ять складових чітко 

простежувалися у традиційній концепції фізкультурної освіти, у якій їх 
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поєднували з трьома провідними галузями: розвитком моторних навичок і 

технічних здібностей, навчанням психосоціальним ставленням і засвоєнням 

моральних цінностей і орієнтирів. Усі названі вище різновиди фізичної 

активності, з урахуванням національних особливостей європейських країн, 

впливали на вибір видів гімнастики, ігор, видів спорту, плавальних технік і типів 

позашкільної діяльності. 

Слід зазначити, що у різних країнах можна простежити різні акценти щодо 

вибору видів фізичної активності, а також щодо бачення моторних і соціальних 

пріоритетів особистісного розвитку і навчання учнів. У Німеччині, наприклад, 

більшої ваги надавали розвитку технічних навичок, у той час як у Нідерландах і 

Бельгії переважали превалювали базові рухові вміння. У скандинавських країнах 

менше уваги приділяли різним видам спорту, ніж у Центральній Європі.  У 

Німеччині ігри не вважалися такою важливою складовою курикулуму 

фізкультурної освіти, як у Великобританії. Позашкільні види діяльності 

переважали у скандинавських країнах, проте їх данський і шведський варіанти 

були цілком відмінними від британського. Проте, незважаючи на усі ці 

відмінності, ядро структури фізкультурної освіти визначалося подібністю 

підходів, визначених обов‘язковістю навчального предмета «фізична культура» і 

подібністю її цілей і завдань на початку 1970-хх рр.  

Як зазначав у своїй дисертації східнонімецький експерт із 

фізкультурної освіти Г. Газенкрюгер, у Східній Європі (НДР, Польщі, 

Чехословаччині і Радянському Союзі) можна було простежити помітну 

конвергенцію курикулумів із фізичної культури як обов‘язкового шкільного 

предмета (Hasenkrüger, 1969). Інший німецький експерт, Дітріх, коментуючи 

ситуацію з фізкультурною освітою у Західній і Східній Європі у 1960-х рр., 

стверджує, що коли НДР «інтенсифікувала» свою фізкультурну освіту, 

змістивши акценти в бік спорту, це стало певним викликом для 

західноєвропейських країн (Dietrich, 1965).  

Після того, як англійська ігрова традиція стала частиною позашкільних 

видів діяльності в низці європейських країн, вона продовжила домінувати в 
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деяких країнах на півдні й півночі Європи й у міжвоєнний період. Таким чином, 

спорт став невіддільною частиною фізкультурного курикулуму. Процес 

спортифікації курикулуму фізкультурної освіти розпочався під час «холодної 

війни», що ознаменувало початок «битви спортивних систем» Західної і 

Східної Європи наприкінці 1960-х рр.  

У 1964 р. об‘єднана німецька збірна востаннє брала участь в 

Олімпійських іграх (Токіо). Після того, як низка спортивних асоціацій визнала 

відокремлені східно- і західноєвропейські національні спортивні організації, у 

Німецькій Демократичній Республіці було проголошено початок процесу 

інтенсифікації фізкультурної освіти, яку в 1965 р. було перейменовано у 

спортивну. Це означало зміщення акцентів із фізкультурної на спортивну 

освіту, унаслідок чого було відкрито низку спортивних шкіл для обдарованих 

дівчаток і хлопчиків. У Федеративній Республіці Німеччині, навпаки, ще був 

досить помітним розрив між загальною фізкультурною освітою і 

спеціалізованою спортивною підготовкою. Німецька спортивна федерація 

(DSB), а також міністерства освіти окремих федеральних земель спрямовували 

зусилля на зменшення цього розриву після 1966 р. Так, проводилася робота по 

відбору спортивно обдарованих дітей і підлітків для їхньої поглибленої 

спеціалізованої фізкультурної освіти. На противагу спортивним клубам у НДР 

створювалися звані граматичні спортивні школи. Як доказ посиленої уваги до 

інтенсифікації так фізкультурної освіти у ФРН у 1968 р. було запроваджено 

нові спортивні змагання під назвою «Молодь готується до олімпіади», що було 

відповіддю на започатковану раніше у НДР спартакіаду (Naul, 2003).    

Спортивний дух почав змінювати поставлені раніше цілі й завдання 

фізкультурної освіти в обох Німеччинах. Уперше назву «фізкультурна освіта» 

витіснила «спортивна освіта» лише в одному типі шкіл – Hauptschule (неповна 

середня школа), не торкнувшись середніх шкіл і гімназій. За кілька років, у 

1970 р., ця зміна відбулася в усіх середніх навчальних закладів усіх 

федеральних земель. Унаслідок цього, зазначають К.Хардман і Р. Наул, 

учителів фізкультури перейменували у вчителів спорту, а предмет «Теорія 
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фізкультурної освіти» у вищій школі було замінено на дисципліну «Спортивна 

педагогіка» (Hardman, & Naul, 2005). 

Ці зміни в обох частинах Німеччини спричинили потужні зміни, що мали 

наслідком зміну вектора розвитку фізкультурної освіти в інших європейських 

країнах. Франція стала однією з перших, хто перейняв спортифікаційний досвід 

Німеччини. У цій країні у 1967 р. було офіційно визнано зміну спрямування 

фізкультурної освіти: до назви додали слово «спортивна». 70-і рр. ХХ ст. стали 

декадою спортифікації фізкультурної освіти в Європі, що мало своїм наслідком 

як підвищення конкурентності у традиційних видах спорту, так і введенням до 

курикулуму нових, таких як  бойові мистецтва, теніс, бадмінтон тощо. 

Проте кінець 60-х рр. дав імпульс й іншим напрямам розвитку 

фізкультурної освіти. Так, у Нідерландах було запроваджено концепцію так 

званої «особистісно-інтерактивної рухової освіти», яка продовжила ідеї 

Австрійської школи натуралістичної гімнастики (Stegeman, 2000). Такі 

північноєвропейські країни, як Швеція і Фінляндія,  у 70-х рр. ХХ ст. включили 

ідеї Шведської гімнастики (Lingian або lings gymnastics) до інтегрованої моделі 

здоров‘язбережувальної освіти.  

Отже, наприкінці 60 – на поч. 70-х рр. ХХ ст. постали щонайменш три 

головні концепції фізкультурної освіти: спортивна освіта, яка зародилася в 

Німеччині, рухова освіта, яка взяла початок у Нідерландах і Об‘єднаному 

Королівстві,  і здоров‘язбережувальна освіта, що поширилася у скандинавських 

країнах. 

Проте слід зазначити, що традиційна концепція фізкультурної освіти теж 

збереглася у низці країн Південної Європи, хоча її цілі і завдання було дещо 

модифіковано з огляду на спортифікаційні процеси. 

Хоча включення спорту до курикулуму європейської фізкультурної 

освіти в 70-х рр. минулого століття стрімко поширювалося, спортифікація все ж 

не була загальною уніфікованою тенденцією в усіх європейських країнах. Як 

уже було згадано, подекуди відбулися термінологічні зміни (у ФРН, НДР, 
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Франції), але вони не торкнулися Австрії (де таку зміну було запроваджено 

30 років потому), Бельгії, Нідерландів та  ін. 

Показовим був розвиток спортивної освіти у Західній Німеччині із 1970-х 

рр. Політика знаходження спортивно обдарованих дітей привела до активізації 

позашкільної спортивної діяльності, натомість, у шкільній освіті у специфіці 

уроків фізичної культури і спорту переважав більш реалістичний формат 

помірного заохочення до командних видів спортивних ігор.  

Найбільш популярною була модель фізкультурної освіти, запропонована 

Д. Курцем (1977). Його підхід ґрунтувався на дев‘яти освітніх завданнях, у яких 

простежувалася заміна спортивних дисциплін загальними руховими видами 

роботи (бігом, стрибками, метанням тощо). Проте зміст фізкультурної освіти і 

надалі характеризувався поділом за видами спорту.  

Більшою мірою спорт втратив свої позиції у шкільній фізкультурній 

освіті із запровадженням дитиноорієнтованих підходів до навчальної 

діяльності, що дало початок двом альтернативним концепціям фізкультурної 

освіти: Концепції Функе (1983 р.) і Концепції Франкфуртської групи (1982 р.). 

Концепція має назву «тілесний досвід» (з нім. die Körpеrerfahrung) і спрямована 

на те, щоб учні набували знань і вмінь щодо володіння власним тілом як 

об‘єктом зв‘язку із зовнішнім світом. Зміст фізкультурної освіти, згідно з 

поглядами авторів цієї концепції, може бути різноманітним. Головні засоби у 

ній – різні рухи і вправи. Від учня вимагається набуття компетенції рухатися, 

формування власного рухового профілю, розвиток уміння володіти власним 

тілом. Прикладами можуть бути різноманітні ігри, вправи на розслаблення 

тощо – головне, щоб види діяльності відповідали тезі «тіло без руху, тіло в русі, 

тіло в контакті з кимось або чимось» (Funke, 1983).  

Розробники цієї концепції не вважали, що слід включати до занять 

альтернативні вправи. У рамках традиційних занять із легкої атлетики, 

плавання, зимових видів спорту чи дзюдо можна створювати ситуації для 

кращого розуміння власного тіла і впливу на.  
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Методика й організація занять у рамках цієї концепції значно відрізнялася 

від інших. У ній не було чітко сформульованих завдань на формування вмінь, 

виховання фізичних здібностей чи обґрунтування сенсу рухової активності. 

Фізичне виховання в рамках цієї концепції протистояло спорту, його 

цінностям і недолікам. Згідно з нею, заняття фізкультури мали проходити в 

спокійній атмосфері, акцентуватися на здоров‘ї, не претендувати на 

досконалість і послідовність у поданні матеріалу. Перш за все, вони були 

спрямовані на надання досвіду володіти власним тілом (Лях, & Зданевич, 2009). 

У свою чергу, концепція Франкфуртської групи (1982) піддала критиці 

розвиток спорту в суспільстві через зниження рухової активності переважної 

більшості його представників лише тому, що головним орієнтиром була 

спортивна майстерність високого рівня. Так звані «альтернативні» концепції 

почали з‗являтися в Німеччині у 1980-х – 90-х рр. на противагу концепціям 

спортифікації фізкультурної освіти. Спочатку вони фокусувалися лише на 

початкових школах, а згодом поширили свій інтерес і на середні школи. 

Особливо цей процес активізувався у НДР після об‗єднання Німеччини (Naul, 

1992; Naul & Hardman, 2002). 

Р. Наул відзначає такий факт: якщо у 1970-х рр. Західна Німеччина 

активно обстоювала необхідність спортифікації шкільної фізкультурної освіти, 

то у 1990-х рр. вона так само активно взялася за реалізацію альтернативних 

підходів. Автор відзначає відсутність емпіричних досліджень, які би стали 

підставою для цих змін, і підкреслює необхідність проведення глибоких 

досліджень фізкультурної освіти як у вертикальному (історичному), так і 

горизонтальному (порівняльному) вимірах.  

Як уже зазначалося, 1980-і рр. стали перехідними у змісті і формах 

фізкультурної освіти. У більшості європейських країн простежувалися такі 

тенденції: скорочення видатків на фізкультурну освіту, підвищення рівня 

безробіття вчителів фізичної культури, зменшення годин на шкільні заняття з 

фізичної культури. З іншого боку – це був період серйозних соціальних змін, що 

відбивалися і на родинних зв‘язках,на стилі життя і на викликах «освіти для всіх». 
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Це час появи численних концепція альтернативної освіти, в першу чергу 

антипедагогіки, критичної, трансгресивної, холістичної педагогіки, а також 

домашньої освіти. Наулз називає цей період часом «деосвітизації, 

деспортифікаціцї і деморалізації», що призвели до зневіри у чинних стандартах 

фізкультурної і спортивної освіти. У низці європейських країн відбувся серйозний 

розкол у сприйнятті і розумінні попередніх цілей шкільної фізкультурної освіти. 

Все більше прихильників завойовувала необхідність зміни з «орієнтування на 

результати» на «орієнтування на участь», що, фактично, йшло в ногу з 

постмодерністським соціальним контекстом. Цю ситуацію теоретики 

охарактеризували як «супермаркет, де кожен може взяти з полиці те, що йому 

заманеться, щоб навчати фізичної культури» (Jorgensen, 1999). 

Як цілком логічний наслідок, навіть європейська інтеграція, яка 

цілеспрямовано розпочалася після підписання Маастирихтського договору в 

1991 р., не мала достатньо механізмів, які б привели до уніфікації чи 

конвергенції у цих процесах. Навпаки, це призвело до існування ще більших 

відмінностей у європейських країнах, де почали обговорювати нові підходи до 

розуміння цілей фізкультурної освіти.  

Відтак навіть і на початку ХХІ ст. неможливо однозначно вписати 

європейські концепції фізкультурної освіти у три великі групи, що 

сформувалися історично: спортивна освіта, освіта через рух і 

здоров‘язбережувальна фізкультурна освіта. Спроба гармонізації цих напрямів 

відповідно до запропонованих різними дослідниками критеріїв призвела до ще 

більш диверсифікованого поля європейської шкільної фізкультурної освіти. 

Низка авторів (у першу чергу Наул) пропонують застосовувати так звану 

«векторну модель». За допомогою різних векторів можна представити мету і 

цілі окремих концепцій. Складність класифікації спричинила те, що, крім 

чотирьох головних векторів, додано ще чотири другорядних. 

Головними векторами, що визначають напрями концепцій фізкультурної 

освіти, є: 

 вектор культурної спадщини фізкультурної освіти; 
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 вектор спортивної освіти; 

 вектор освіти через рух; 

 вектор здоров‘язбережувальної фізкультурної освіти. 

У 1990-х ці чотири вектори стали більш збалансованими у країнах, де 

раніше домінувала одна із концепцій у наближеному до чистого вигляді. 

Так, наприклад, у Німеччині домінуюча до того концепція спортивної 

освіти була доповнена деякими підходами освіти через рух, що сприяло появі 

змін у змісті фізкультурної освіти, уведених на межі тисячоліть. Наприклад, в 

Англії й Уельсі концепція фізкультурної освіти, навпаки, була посилена 

спортивною складовою в 1990-х рр., коли було введено Національний 

курикулум (Armstrong, 1996). Унаслідок реформи фізкультурної освіти 1990 р. 

Швеція змістила акценти попередньої концепції з наголосом на спорт у бік 

збереження здоров‘я і назвала створений у такий спосіб шкільний предмет 

«спорт і здоров‘я» (Annerstedt, 2001; Fouque, 2000). Досить помітне зміщення  

фізкультурної освіти в бік збереження здоров‗я відбулося у у той час у 

Фінляндії (Heikinaro-Johansson, 1998). Сьогодні у Фінляндії є 2 окремих 

шкільних предмети – фізкультурна освіта і освіта про здоров‘я.  

Іншим показовим у плані застосування концепцій фізкультурної освіти 

документом є Данський документ про рухову освіту, в основі якого лежить 

новий курикулум фізкультурної освіти, основою якого є традиційна данська 

персоналістична концепція рухової освіти.  

Четвертим головним вектором є власне фізкультурна освіта, що 

сприймається через призму культури, але доповнюється дитячо-юнацькими 

спортивними заняттями (Бельгія, Франція, Іспанія, Португалія)   

Отже, основні концепції фізкультурної освіти 1970-х рр., що мали 

основною метою розвиток спортивних умінь, зазнали трансформування в бік 

збалансованості за рахунок доповнення фізкультурної освіти засобами руху і 

застосування здоров‘язбережувальних технологій.   

Цей процес дифузії проходив під гаслом гармонізації фізкультурної 

освіти в Європі
 
(Laporte, 1998), що відбувалося за рахунок диверсифікації 
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попередніх національних концепцій. Саме так, на думку Наула, виглядають 

вектори розвитку фізкультурної освіти і в новому тисячолітті.   

 

2.3.3. Аналіз класифікації концепцій фізкультурної освіти E. Бальца   

 

Німецький спеціаліст у галузі фізкультурної освіти Еккарт Бальц зробив 

спробу впорядкувати наявні концепції в галузі європейської фізкультурної 

освіти, розробивши низку критеріїв. На його думку, вони повинні: 

• займати певне місце та мати обгрунтовану програму і план дій, що 

розкривають цілі, зміст і методику занять із фізичної культури; 

• бути визнаними серед спеціалістів; 

• бути прийнятими і поширеними у шкільній практиці, а не створені для 

особливих і складних для реалізації умов і спортивної бази; 

• мати загальний характер і бути доступними для всіх шкіл, а не лише вля 

окремих шкіл і певних вікових груп. 

Крім того, Е. Бальц запропонував брати до уваги реальні, а не ідеальні 

концепції, як це зробив нідерландський теоретик Крум. У такий спосіб Е. Бальц 

виокремив чотири основні концепції фізкультурної освіти, куди увійшли: 

1) програма спортивних дисциплін; 2) здатність до дії; 3) тілесний досвід; 

4) депедагогізація. Короткий аналіз цих концепцій з точки зору дидактичних 

ідей, цілей фізкультурної освіти, засобів, змісту і методик навчання, а також 

освітніх і суспільних функцій подано й узагальнено в таблиці (див. табл. 2.3). 

Концепція під назвою «Програма спортивних дисциплін» (нім. das 

Sportartenprogramm) ставить за мету виховання кондиційної і координаційної 

здатності, а також підготовку учнів до участі в позашкільних спортивних 

заняттях. На думку авторів концепції, фізкультурна освіта повинна готувати 

учнів до занять спортом упродовж життя. Головну увагу приділено управлінню 

спортивними зацікавленнями учнів. Для занять у рамках цієї концепції 

запропоновано традиційні спортивні дисципліни: легку атлетику, плавання, 

танці, командні спортивні ігри у такому співвідношенні: ¼ часу – на 
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гімнастику, ¼ – на легку атлетику, ¼ – на ручний м‗яч, ¼ частину – на інші 

види рухової активності, яка відповідає зацікавленням учнів.  

Таблиця 2.3 

Огляд концепцій фізкультурної освіти (за Бальцем (1992), 

із доповненнями (Лях, & Зданевич, c. 6–7)) 

Головна 

дидактична ідея 

(рівень мети) 

Програма 

спортивних 

дисциплін 

(дидактика 

мінімальних 

вимог) 

Здатність  

до дії 

(прагматична 

дидактика 

предмета) 

Тілесний 

досвід 

(критично-

спортивна 

дидактика) 

Депедагогіза-

ція (анти-

дидактика 

спорту) 

Головний 

представник 

В. Соль  

(Söll W.) 1986 

Д. Курц  

(Kurz D.) 1990 

Дж. Функе 

(Funke J.) 1987 

М. Фолькамер 

(Volkamer M.) 

1987 

Змістовий рівень Спорт у 

вузькому 

значенні 

Спорт у 

широкому 

значенні 

Рух, гра і спорт Спорт 

Форма передачі Закрита Багато-

стороння 

Відкрита і 

комунікативна 

Індивідуальна 

Шкільна і 

суспільна 

функції 

Стверд-жувальна Додаткова Корекційна Не встановлена 

 

Щодо методів навчання і стилю відносин учитель – учень, то програма 

спортивних дисциплін представляє традиційні підходи до фізкультурної освіти. 

Учень розглядається як об'єкт навчання, а традиційна методика, спрямована на 

вироблення спортивних умінь і набуття знань, не залишає можливостей для 

реалізації інших важливих педагогічних завдань. Основні функції переважно 

спрямовані на позашкільний спорт. Однак шкільна фізкультурна освіта 

розглядається у цій концепції як позитивний елемент соціального виховання і 

як цінний педагогічний засіб. 

Концепція «здатність до дії» (нім. die Handlungsfähigkeit) має більш 

широку сферу застосування. Її основна ідея полягає в тому, що рухова 

активність може служити засобом для формування не лише моторики, а й 

чуттєво-інтелектуальної сфери особистості, сприяючи усвідомленню таких 

понять, як «навантаження», «здоров‗я», «почуття колективізму», «напруга», 

«сприйняття руху», «можливість самовираження через рух» тощо. Здатними до 
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дії вважають тих учнів, які з усього розмаїття рухових дій у змозі обирати ті, 

які найбільшою мірою відповідають їхнім здібностям та інтересам і можуть 

збагатити їхнє життя. Ця концепція охоплює також і соціальну сферу, оскільки 

завдяки їй відбувається адаптація фізкультурно освіти до очікувань та мотивів 

учнів і залишається під час позашкільних занять. Недоліком цієї концепції 

вважають слабкий зв‗язок із педагогікою. Зміст самих вправ вважається 

другорядним, оскільки на першому плані – здатність рухової активності 

принести учням задоволення від занять. Учням пропонують різні види рухової 

активності, серед яких є обов‗язкові, альтернативні і факультативні. Як 

зазначає Бальц, дисципліни, включені до програми, лише незначною мірою 

відрізняються від традиційної системи. У цій концепції учень повинен не лише 

оволодіти різними видами рухової активності, а й зрозуміти значення цих дій, у 

такий спосіб набуваючи здатності діяти в різних ситуаціях. 

Функції цієї концепції базуються на положенні, що спорт залишається 

точкою відліку до тієї пори, поки він вносить в педагогічний процес елементи, 

що збагачують особистість. Наприклад, важливими елементами концепції є 

виконання функції інтеграції між фізичним вихованням і спортом і досягнення 

суспільної рівності між жінками й чоловіками. 

Концепція «тілесний досвід» (нім. die Körpеrerfahrung) спрямована на те, 

щоб учні набували знань і вмінь стосовно свого тіла, вчилися управляти ним, а 

тіло розглядається як об‘єкт зв‘язку з довкіллям. Зміст фізкультурної освіти може 

бути різним, важливо, щоб ішлося про різноманітні рухи і вправи. Це можуть бути 

різноманітні ігри, вправи з тілом, вправи на розслаблення тощо. Ця концепція не 

вимагає введення альтернативних вправ. Її розробники вважають, що в рамках 

традиційних занять можна створювати ситуації, спрямовані на краще розуміння 

власного тіла. У результаті цього методика організації занять значно відрізняється 

від тих, що застосовуються в попередніх концепціях. На практиці уроки 

проходять як введення учнів у відкриті ситуації, де вони мають пізнавати свої 

тілесні можливості. Спілкування вчителя з учнями має демократичний характер і 

вимагає від учнів інтелектуальної активності і вміння вести дискусію. На 
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противагу спортифікації, заняття з фізичної культури мають проходити у 

спокійній атмосфері і акцентувати на здоров‘ї. 

Концепція депедагогізації (нім. die Entpädagogisierung) зорієнтована на  

виховання здоров‘я і соціальне виховання. Учні без жодного примусу мають 

пізнавати фізичну культуру і її важливість при подоланні певних перешкод. 

Автори концепції вважають спорт добровільною діяльністю, що спрямована не на 

досягнення результату, а на розв‘язання життєвих задач у процесі різних рухових 

ситуацій, причому все має відбуватися з радістю. Ця концепція не передбачає 

тестів і перевірок – учні самі будуть виконувати рухові дії, якщо їх необхідність 

буде усвідомленою. Учитель не передає знання і не демонструє вміння, він 

допомагає учневі, стимулює і мотивує його до рухової активності, хвалить його і 

дає професійні поради. 

При порівнянні сучасних концепцій фізкультурної освіти очевидним є 

їхнє поєднання однією ідеєю. Вони всі мають на меті прищепити учням 

потребу у фізичній активності впродовж життя з урахуванням національної 

специфіки рухової культури. Водночас, цілі, шляхи і засоби їх досягнення 

відрізняються в окремих країнах. 

 

Висновки до другого розділу 

 

У розділі висвітлено передумови становлення й розвитку фізкультурної 

освіти в Європі в домодерну добу, становлення концепцій фізкультурної освіти 

в модерну добу та їхній розвиток у країнах ЄС у постмодерну добу. 

Для з‘ясування передумов становлення й розвитку фізкультурної освіти в 

домодерну добу за допомогою методу ретроспективного аналізу досліджено 

часовий проміжок із 3000 до н.е. до кінця XVIІІ ст., що поєднав традиційно 

визначені історичні періоди Античності й Середньовіччя (Раннього 

Середньовіччя (V – X ст.), розквіту Середньовіччя (ХІ – ХІІІ ст.) і Відродження 

(XIV – XV ст.)), яка перейшла в Ранній Новий Час (XVI ст.)) і Нового часу 

(XVII – XVIII ст.) 
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Виявлено, що період Античності (з 3000 до н.е. до 476 р.) заклав у 

пан‘європейські концепції фізкультурної освіти такі позиції: елемент 

суперництва (у тому числі й у руховій активності), що є універсальним 

компонентом антропології людини; рухову активність, що є природною 

потребою людини; державні форми організації фізичного виховання; елементи 

наукового обґрунтування фізичного виховання.  

Констатовано, що період Відродження привніс у процес формування 

європейського фізичного виховання такі зміни: можливість пізнання анатомо-

фізіологічних і психічних особливостей людського організму; застосування 

ігрового методу у фізичному вихованні дітей; усвідомлення необхідності 

повернення до античного досвіду фізичного виховання, спрямованого на 

гармонійний розвиток людського тіла; набуття елементами руху характерних 

стилізованих форм, вільних від суто ритуального характеру; розуміння 

нерозривного взаємозв‘язку між фізичним і духовним вихованням та впливу 

природних даних на фізичне виховання; урахування вікових особливостей 

дітей; урахування впливу економічних, військових і культурних особливостей 

на характер фізичного виховання в різних країнах.  

У період Нового часу формування європейської системи фізичного 

виховання збагатилося новими рисами, серед яких: віддзеркалення у формах 

спортивної діяльності рівня добробуту; егалітаризація та комерціалізація спорту; 

розроблення правил спортивних ігор і умов змагань із різних видів спорту. 

Для характеристики становлення концепцій фізкультурної освіти в 

модерну добу (друга половина ХVІІІ ст. – перша половина ХХ ст.) було 

здійснено хронологічно-структурний аналіз початків модерної фізкультурної 

освіти в Німеччині, Швеції, Данії та Великій Британії. Було систематизовано 

інноваційні ідеї щодо становлення європейської фізкультурної освіти.  

Встановлено, що німецькими освітніми практиками було 

запропоновано такі нововведення: необхідність поєднання різних  форм 

фізичної активності: фізичних вправ, ігор, військових тренувань, ручної 

праці та навчальних екскурсій (Й. Базедов); об‘єднання відомих на той час 
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пан‘європейських моделей фізичної культури в натуральній формі фізичних 

вправ (Ф. Гутс-Мутс); введення гімнастики в шкільний курикулум як 

необхідної та незамінної частини освіти й виховання чоловіків, надання 

фізичній культурі рівних з іншими предметами прав та керівництво тими 

самими педагогічними принципами, заняття фізичною культурою цілорічно, 

внесення занять із фізичної культури в основний розклад, вимога наявності 

педагогічної освіти для викладання фізичної культури, урахування віку та 

статі у фізичній підготовці (А. Шпісс); інтегрування спортивних ігор у 

шкільний курикулум (К. Кох); становлення німецької масової гімнастики як 

засобу об‘єднання нації, введення спеціального одягу для занять, залучення 

молоді в ролі інструкторів, дотримання техніки безпеки під час занять 

фізичною культурою, усвідомлення необхідності формування духу нації 

засобами занять фізичною культурою і спортом (Ф. Ян).   

Унаслідок характеристики становлення шведської гімнастики за освітнім, 

військовим і медичним напрямами виявлено, що з‘явились інноваційні ідеї, які 

значною мірою вплинули на європейські концепції фізкультурної освіти, 

зокрема: визнання важливої ролі гімнастики для підвищення сили народу та 

кращої здатності чинити опір, теоретичне розроблення основ медичної 

гімнастики, базування освітньої системи на простих рухах без спеціального 

обладнання, запровадження гімнастики в школах для дівчаток, усвідомлення 

необхідності надання гімнастиці фізіологічного підґрунтя для створення 

балансу між різними органами тіла з метою забезпечення сили та 

здоров‘я (Г. Лінг).  

Означено, що Данія була першою європейською країною, яка 

запровадила обов‘язкову фізичну підготовку в школах і забезпечила 

комплексну підготовку вчителів з теорії та методики гімнастики (Нахтегаль). 

Підкреслено, що Велика Британія відіграла важливу роль у становленні 

ігрового руху та університетської фізкультурної освіти.  

Окреслено діяльність національних і міжнародних організацій, 

спрямованих на популяризацію та становлення фізкультурної освіти в Європі в 
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модерну добу. Охарактеризовано міжнародні заходи, спрямовані на 

популяризацію фізкультурної освіти в Європі, що реалізовувалися в рамках 

роботи Міжнародного олімпійського комітету з метою забезпечення кращого 

розуміння принципів і методів фізичного виховання.  

Встановлено, що провідними тенденціями фізкультурної освіти в 

постмодерну добу є: пропагування систематичної фізичної активності для 

отримання задоволення й утримання психофізичного балансу; спрямованість на 

здоровий спосіб життя, що є поєднанням фізичної активності та здорового 

харчування.  

Проаналізовано існуючі класифікації європейських концепцій 

фізкультурної освіти, серед яких: класифікація концепцій фізкультурної освіти 

за Б. Крумом, векторна класифікація концепцій фізкультурної освіти в Європі 

за Р. Наулом, класифікація концепцій фізкультурної освіти E. Бальца.  

Виявлено, що класифікація концепцій фізкультурної освіти 

(за Б. Крумом) передбачає розподіл за п‘ятьма групами: біологічна концепція 

фізичної підготовки, педагогічна концепція освіти через рух, персоналістична 

концепція рухової освіти, конформістська концепція спортивної соціалізації, 

критично-конструктивістська концепція рухової соціалізації. 

Векторною класифікацією концепцій фізкультурної освіти в Європі 

(за Р. Наулом) передбачено щонайменш три головні концепції фізкультурної 

освіти: спортивна освіта, яка зародилася в Німеччині; рухова освіта, яка взяла 

початок у Нідерландах і Об‘єднаному Королівстві; здоров‘язбережувальна 

освіта, що поширилась у скандинавських країнах. Головними векторами, що 

визначають напрями концепцій фізкультурної освіти, є: вектор культурної 

спадщини фізкультурної освіти; вектор спортивної освіти; вектор освіти через 

рух; вектор здоров‘язбережувальної фізкультурної освіти. 

У класифікації концепції фізкультурної освіти Е. Бальця запропоновано 

брати до уваги реальні, а не ідеальні концепції, як це було зроблено 

нідерландським теоретиком Б. Крумом. У такий спосіб Е. Бальцем виокремлено 

чотири основні послідовні концепції фізкультурної освіти: 1) реалізація 
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програми спортивних дисциплін; 2) виховання здатності до дії; 3) набуття 

тілесного досвіду; 4) депедагогізація (суб‘єктизація учня в освітньому процесі).  

У процесі порівняння сучасних концепцій фізкультурної освіти виявлено, 

що вони поєднані однією ідею. Вони всі мають на меті прищепити учням 

потребу у фізичній активності впродовж життя з урахуванням національної 

специфіки рухової культури. Водночас, цілі, шляхи й засоби їх досягнення 

відрізняються в окремих країнах. 

Отже, у розділі розкрито історико-культурні передумови становлення й 

розвитку фізкультурної освіти в Європі в домодерну добу (Античність, 

Середньовіччя, Новий час), становлення концепцій фізкультурної освіти в 

модерну добу в Німеччині, Швеції, Данії та Великій Британії, міжнаціональні 

впливи на розвиток фізкультурної освіти в європейських країнах наприкінці 

ХІХ – поч. ХХ ст., а також здійснено порівняння сучасних концепцій 

фізкультурної освіти за існуючими класифікаціями (за класифікацією 

концепцій фізкультурної освіти за Б. Крумом, векторною класифікацією 

концепцій фізкультурної освіти в Європі за Р. Наулом, за послідовною 

класифікацією концепцій фізкультурної освіти за E. Бальцем). 

Результати дослідження другого розділу відображено в публікаціях автора 

дисертації (Скальскі, 2018а; Скальскі, 2018д; Скальскі, 2018є; Скальскі, 2018г; 

Скальскі, 2015б; Скальскі, 2015; Скальскі, 2018б; Заболотна & Скальскі, 2014; 

Заболотна & Скальскі, 2016). 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИЧНІ, НОРМАТИВНІ ТА ПЕДАГОГІЧН ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОНЦЕПЦІЙ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ПОСТМОДЕРНУ ДОБУ  

(друга половина ХХ – поч. ХХІ ст.)   

 

У попередньому розділі, що розкрив становлення розвиток фізкультурної 

освіти, було висвітлено передумови виникнення концепцій фізкультурної 

освіти, що лягли в основу нормативних, організаційних та педагогічних засад, 

на яких ґрунтуються концепції фізкультурної освіти постмодерної доби (друга 

половина ХХ – поч. ХХІ ст.). Власне вони і є предметом розгляду у третьому 

розділі дослідження.  

 

3.1. Нормативні засади реалізації концепцій європейської 

фізкультурної освіти 

 

У 90-х рр. ХХ ст. у більшості країн Європи відбулося реформування 

системи фізичного виховання. Для повнішого усвідомлення цих змін важливим 

є окреслення нормативного забезпечення шкільної фізкультурної освіти в 

європейських країнах. Завдяки висвітленню його стану на національному рівні 

стає можливим критичний аналіз модернізаційних тенденцій на сучасному 

етапі. Важливим є узагальнення особливостей організації й основних підходів 

до фізкультурної освіти в Європі на тлі головних суспільно-політичних 

процесів, які визначили її національний характер. 

Європейська комісія приділяє значну увагу проблемам фізкультурної 

освіти і спорту у країнах-членах ЄС, починаючи з 2007 р., коли було 

опубліковано «Доповідь про спорт» (White Paper on Sport) (The Culture, Media 

and Sport Committee, 2008), у якій зазначено, що збільшення обов‘язкових годин 

на заняття фізкультурою в школі і активізація позашкільної діяльності в галузі 

спорту може позитивно впливати на покращення здоров‘я дітей та молоді у 
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країнах-членах ЄС. Згодом, у 2008 р., було опубліковано «Директиви ЄС щодо 

видів фізичної активності, які покращують здоров‘я» (The EU Guidelines on 

'Health Enhancing Physical Activity) (EU physical, 2008), у яких з тривогою 

наголошено на проблемах зі здоров‗ям, викликаних недостатньою фізичною 

активністю, нездоровим стилем життя і ожирінням. Після завершення терміну 

дії Робочого плану щодо поширення спорту було розроблено наступний План 

(2014 – 2017) (Resolution of the Council, 2014). 

Концептуальні положення щодо європейського виміру у спорті країн-членів 

ЄС викладено у Комунікаті Європейської Комісії «Розвиток європейського виміру 

в спорті» (Developing the European Dimension in Sport) (European Commission, 

2011), прийнятому в 2011 р. На основі цих документів у 2012 р. було прийнято 

«Робочий план зі спорту в Європейському Союзі на 2011 – 2014 рр.» (European 

Union Work Plan for Sport for 2011–-2014) (Resolution of the Council, 2014), за яким 

слідував чинний сьогодні «Робочий план зі спорту в Європейському Союзі на 

2014 – 2017 рр.» (European Commission, 2015). 

Цінним для узагальнень у порівняльному плані є Звіт про фізкультурну 

освіту і спорт у школах Європи (Physical Education and Sport at School in 

Europe), опублікований у 2013 р. (European Commission, 2013). 

На основі цих матеріалів можна охарактеризувати нормативно-

законодавче забезпечення фізкультурної освіти у країнах-членах 

Європейського Союзу. З‘ясуємо основні положення, закладені в зазначених 

документах у порядку їх згадування в тексті, що, у свою чергу, відповідає 

хронологічному порядку прийняття цих загальноєвропейських документів. 

«Доповідь про спорт» (White Paper on Sport) (The Culture, Media and Sport 

Committee, 2008), укладена в 2007, а офіційно опублікована після обговорення в 

2008 р., – це перша масштабна ініціатива Європейського Союзу, пов‘язана зі 

спортом і фізкультурною освітою, що аналізуються на соціальному і 

економічному рівнях.  

Головної її метою є визначення ролі спорту в щоденному житті 

європейців. Доповідь визнає вплив, який може мати спорт на всі сфери життя, а 
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також визначає потреби і специфічні характеристики світу спорту. Крім того, 

вона розкриває майбутні перспективи розвитку спорту з дотриманням 

принципу незалежності спортивних організацій і законодавства окремих країн. 

Головними цілями «Доповіді про спорт» є: 

 визначення стратегічних напрямків; 

 заохочення обговорення специфічних проблем; 

 підвищення ролі спорту у формуванні національної політики; 

 висвітлення потреб і специфічних характеристик сектора; 

 з‘ясування відповідного рівня участі урядів у визначенні подальших дій. 

Якщо деталізувати, у Доповіді йдеться про те, щоб: 

 спортивний вимір був присутній у всіх сферах європейської політики; 

 нормативно-законодавча прозорість у спортивній галузі створювала 

умови для покращення управління спортом у Європі.   

У Доповіді розкрито три основні теми: 

 соціальна роль спорту, тобто чим є спорт як соціальне явище; 

 економічний вимір спорту, тобто внесок спорту у розвиток і створення 

робочих місць у Європі; 

 організація спорту, тобто роль усіх зацікавлених осіб і інституцій  

(державних, приватних, економічних, спортивних тощо) в управлінні 

спортивною галуззю. 

У плані дій згадано ім‘я П‘єра де Кубертена – батька сучасних 

Олімпійських ігор. Європейською Комісією запропоновано широкий спектр дій, 

спрямованих на соціальні і економічні аспекти спорту, серед яких: здоров‘я, 

соціальна інклюзія, волонтерська діяльність, освіта і міжнародні відносини. 

Основні пропозиції Доповіді, що стосуються фізкультурної освіти,  такі: 

 розвиток керівних вказівок щодо фізичної активності і створення 

загальноєвропейської мережі для розвитку спорту як здоров‘язбережувального 

виду діяльності; 



183 
 

 надання європейського статусу (European Label) тим школам, які 

заохочують фізичну активність; 

 підвищення рівня соціальної інклюзії та інтеграції засобами спорту за 

допомогою європейських програм і ресурсів; 

 заохочення до обміну інформацією, досвідом і успішною практикою 

між законодавчими структурами і спортивними організаціями з метою 

попередження расизму і жорстокості; 

 заохочення використання спорту як знаряддя європейської політики 

розвитку; 

 збір статистичних даних для визначення економічного впливу спорту 

(Publications Office of the European Union, 2007). 

Свідченням посиленої уваги до спорту в країнах-членах Європейського 

Союзу став прийнятий у 2011 р. Комунікат Європейської комісії «Розвиток 

європейського виміру в спорті» (Developing the European Dimension in Sport) 

(European Commission, 2011). Згідно з оприлюдненою інформацією, дії 

Європейського Союзу відповідають напрямам, означеним стратегією «Європа 

2020», і спрямовані на соціальну інклюзію засобами спорту і освіти. 

У результаті, було заплановано створення платформи для діалогу і 

поширення успішної практики з метою створення загальноєвропейської мережі 

в галузі спорту.  Ці ідеї лягли в основу низки програм Європейського Союзу, 

які зараз об‘єднано комплексною програмою Erasmus+. Так, програма Erasmus+ 

забезпечує підтримку видам діяльності у галузі освіти, підготовки, молоді та 

спорту на період 2014-2020 рр.  

Частина програми Erasmus+, присвячена спорту має на меті підтримку 

європейських партнерських груп з метою досягнення таких цілей (European 

Commission, 2018): 

 подолання нечесної поведінки у спорті (допінг, рахунок матчу за 

домовленістю, жорстокість, нетерпимість, нетолерантність і дискримінація); 

 забезпечення належного управління в галузі спорту і підтримка 

подвійної професії спортсменів; 
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 сприяння волонтерській діяльності у спорті, а також соціальній 

інклюзії, рівним можливостям і усвідомленню важливості фізичної активності, 

яка сприяє кращому здоров‗ю, через спорт для всіх. 

У спортивній галузі програмою Erasmus+ підтримано такі напрями 

діяльності: 

 створення партнерства; 

 неприбуткові європейські спортивні заходи.  

Очікується, що ці види діяльності матимуть своїм результатом розвиток, 

трансфер та імплементацію інноваційної практики на загальноєвропейському, 

національному, регіональному і локальному рівнях, що сприятиме розвитку 

європейського виміру у спорті. 

Крім того, буде надано підтримку Загальноєвропейському тижневі 

спорту, зініційованому Європейською комісією з метою заохочення спортивної 

і фізичної активності в Європейському Союзі. 

Чинний «Робочий план зі спорту в Європейському Союзі на 2014 – 

2017 рр.» (European Commission, 2015) є продовженням попереднього 

документа («Робочого плану зі спорту в Європейському Союзі на 2011 – 

2014 рр.»). Він визнає потребу у співпраці в галузі спорту в 

загальноєвропейському контексті, визначеному Лісабонською декларацією. У 

Плані визначено механізми для спільної діяльності компетентних організацій 

на національному, європейському і міжнародному рівнях за підтримки Ради 

Європи і  Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA). 

Як правило, концептуальні підходи до організації будь-якого освітнього 

сектора викладено в національних стратегіях, які можуть мати вигляд різних 

документів, виданих на урядовому рівні, – стратегій, концепцій або угод. 

Проаналізувавши наявність таких стратегічних документів у країнах-членах 

ЄС, ми дійшли висновку, що вони є у 15 із 27 країн (див. табл. 3.1). В інших 

державах вони або перебувають у стані розроблення, або фізкультурна освіта 

функціонує в річищі масштабних національних програм та ініціатив. 
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Таблиця 3.1 

Наявність національної стратегії фізкультурної освіти  

у країнах-членах ЄС 
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Зосередимося на розгляді специфіки національних стратегій 

фізкультурної освіти, які, залежно від країни, є або окремим документом, або 

частиною інших документів більш загального характеру (див табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Національні стратегії фізкультурної освіти у країнах-членах ЄС 

Країна Назва національної стратегії Рік  

Австрія Стратегія дитячого здоров‘я (Child Health Strategy) 2011 

Бельгія (флам.) Стратегія організації шкільного спорту (The strategy on the 

organisation of sports at school) 

2009 

Болгарія Національна стратегія розвитку фізичної культури і спорту в 

Республіці Болгарія (National Strategy for Development of 

Physical Education and Sport in the Republic of Bulgaria) 

2012 

Великобританія 

(Англія) 

 

Стратегія молодіжного спорту: формування спортивних 

звичок для життя (Youth Sport Strategy: Creating a Sporting 

Habit for Life) 

2012 

Великобританія 

(Уельс) 

 

Двадцятирічна стратегія спорту і фізичної активності в 

Уельсі (Twenty-year strategy for sport and physical activity in 

Wales) 

2005 

Іспанія Комплексний план фізичної активності і спорту (Plan integral 

para la actividad física y el deporte) 

2010 

Латвія Дороговкази політики в галузі спорту і національна 

програма розвитку спорту (Sports Policy Guidelines and the 

National Sports Development Programme) 

2006 

Литва Стратегія розвитку спорту  

(Sports Development Strategy) 

2011 

Мальта Реформування спорту в напрямі особистісного розвитку, 

здоров‘я й успіху (Re-shaping Sport: Towards Personal 

Development, Health and Success) 

2007 

Польща Стратегія розвитку спорту в Польщі (Sports Development 

Strategy in Poland) 

2007 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
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Продовження таблиці 3.2 

Португалія Шкільний спорт (Desporto escolar) 2009 

Румунія Угода між Міністерством освіти, Олімпійським комітетом і 

Агенцією молоді та спорту (Protocol between the Ministry of 

Education, the Olympic Committee and the Youth and Sports 

Agency) 

2008 

Словаччина Стратегія розвитку фізичної культури дітей та молоді (The 

concept of developing physical activities among children and 

young people) 

2011 

Словенія Національна стратегія фізичної культури, спрямованої на 

покращення здоров‘я (National strategy on health-enhancing 

physical activity) 

2007 

Хорватія Стратегія розвитку шкільного спорту в Хорватії (Strategy of 

Development of School Sports in Croatia) 

2009 

Чехія Концепція державної підтримки спорту в Чеській Республіці 

(The Concept of the State Support of Sports in the Czech 

Republic) 

2011 

 

Європейські стратегії фізкультурної освіти керуються різними підходами 

до розвитку фізичної культури і спорту. Як правило, вони базуються на 

попередніх стратегіях або результатах наукових досліджень у галузі 

фізкультурної освіти і спорту. Іншим джерелом інформації при розробленні 

національної стратегії є консультування із зацікавленими особами, 

організаціями та експертами.  

Проаналізуємо більш докладно зміст національних стратегій, щоб 

визначити спільні і відмінні риси національної політики країн-членів ЄС щодо 

організації і визначення ролі фізкультурної освіти. Зважаючи на специфіку 

дослідження, зосередимося лише на тих документах або їхніх частинах, які 

спрямовані на дітей та молодь шкільного віку.Так, головними цілями 

«Австрійської стратегії дитячого здоров‘я» (2011 р.) (Bundesministerium für 

Gesundheit, 2011), пов‘язаної з фізкультурною освітою і спортом, є формування 

життєво важливих навичок дітей і підлітків, використання освіти як 

позитивного чинника, який впливає на здоров‘я, а також заохочення молоді до 

фізичних вправ і набуття ними звички здорового харчування. 

Головними напрямами «Бельгійської стратегії організації шкільного 

спорту» (2009 р.) (Vlaamse Overheid, 2009) є: a) інноваційність, планування і 
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розвиток шкільного спорту; б) стимулювання зв‘язку між шкільним предметом 

«фізична культура» і спортивними видами діяльності, з одного боку, і 

місцевими спортивними ініціативами з метою заохочення довготривалих занять 

спортом – з іншого; в) організація позашкільних і позакласних спортивних 

заходів у дошкільній, початковій і середній освіті. 

«Національна стратегія розвитку фізичної культури і спорту в Республіці 

Болгарія» (2012) (Национална стратегия, 2011) має на меті збільшити кількість 

людей, які беруть участь у спортивних заходах на всіх етапах життя, незалежно 

від їхнього соціального, економічного статусу, гендерної належності чи 

спортивної форми. Щодо шкільної фізкультурної освіти, Стратегія спрямована 

на підняття рівня свідомості дітей та молоді щодо важливості участі у 

спортивних заходах, на модернізацію навчальних програм та збільшення 

фінансування фізкультурної освіти на рівні школи. 

«Англійська п‘ятирічна стратегія молодіжного спорту: формування 

спортивних звичок для життя» (2012) (Department for Culture, Media and Sport, 

2012) ставила за мету, щоб Лондонські олімпійські й параолімпійські ігри 

2012 р. отримали стале продовження у підвищенні інтересу до занять 

змагальними видами спорту в школі, у посиленні зв‘язків між школою і 

місцевими спортивними клубами. Згідно з цією Стратегією, до чиновників у 

галузі фізкультурної освіти і спорту висунуто вимогу спрямовувати головну 

увагу на дітей та молодь шкільного віку, а також забезпечувати ефективність 

занять спортом як у школі, так і в позашкільних спортивних організаціях. 

«Двадцятирічна стратегія спорту і фізичної активності в Уельсі» (2005) 

(Welsh Assembly Government, 2005) зосереджена на здоров‗ї нації і фізичній 

культурі учнів. Вона наголошує на впливові фізкультурної освіти на здоров‘я, 

психологічний стан дітей та молоді, а також на важливості спортивних залів і 

майданчиків. Цілі стратегії також зосереджені на необхідності підвищення 

кваліфікації фахівців і волонтерів у галузі фізкультурної освіти, а також 

пошуках інноваційних способів залучення більшої кількості дітей та молоді до 

занять фізичною культурою і спортом. 
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Іспанським стратегічним документом національного рівня є «Комплексний 

план фізичної активності і спорту» (2010) (Gobierno de Espana, 2010). Він має на 

меті забезпечення загального доступу для всього населення до якісних занять 

спортом. Іспанський уряд зобов‘язаний забезпечувати поширення інформації про 

фізичну активність, здоров‘я, спорт і відпочинок. Цей національний документ 

визначає чотири основні цілі, одна з яких полягає в тому, щоб популяризувати 

спорт серед дітей шкільного віку. Згідно з цією стратегією, фізична культура і 

спорт не тільки є обов‘язковим предметом у навчальному плані середньої школи, 

а й служать основою для імплементації низки масштабних проектів та ініціатив, 

пов‘язаних із розвитком фізкультурної освіти. 

Основою нормативно-законодавчого забезпечення фізкультурної освіти в 

Латвії є «Дороговкази політики в галузі спорту» (2004) і «Національна 

програма розвитку спорту» (2006) (Sports Policy, 2004). П‗ять головних цілей 

цих урядових документів охоплюють: 1) дитячий і юнацький спорт; 2) елітний 

спорт; 3) спорт для всіх; 4) спорт для людей з особливими потребами; 

5) спортивні приміщення і обладнання. Політика в галузі дитячого і юнацького 

спорту полягає в тому, щоб забезпечити кожній дитині можливість займатися 

спортом, покласти на державу відповідальність за обов‘язкову фізкультурну 

освіту, допомогти талановитим юним спортсменам удосконалювати свої 

результати, а також забезпечити дітям і молоді всі ресурси для занять спортом. 

Головні завдання «Литовської стратегії розвитку спорту» (2011) (Sports 

Development, 2011), пов‘язані із фізкультурною освітою, розв‘язуються шляхом 

збільшення кількості уроків фізичної культури та занять спортом у галузі 

формальної й неформальної освіти, а також покращення стану спортивних 

приміщень у навчальних закладах. 

Мальтійська національна стратегія під назвою «Реформування спорту в 

напрямі особистісного розвитку, здоров‘я і успіху» (2007 р.) (Ministry of 

Education, Youth and Employment, 2007) передбачає підтримку програм, які 

дітям і їхнім батькам дають змогу присвятити більше часу спортивним видам 

діяльності, розвитку власної фізичної культури і здорового способу життя.  
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Головним спрямуванням «Стратегії розвитку спорту в Польщі» (2007 р.) 

(Ministerstwo sportu, 2007) є здорові і активні громадяни. Цей урядовий 

документ містить частину щодо фізкультурної освіти дітей та молоді. Розвиток 

спорту вбачається як через обов‘язкову шкільну фізкультурну освіту, так і 

через позанавчальну спортивну діяльність. 

Португальська стратегія «Шкільний спорт» (2009 р.) (School Sports, 2009) 

є дієвим чинником для підтримки здоров‘я, спорту і фізичної культури загалом, 

так і для забезпечення соціальної інтеграції і перешкоджання відсіву зі школи. 

Крім того, її стратегічні цілі спрямовані на розширення спектру можливостей 

для якісних занять фізкультурою і спортом у кожній школі. 

У Румунії нормативною основою для фізкультурної освіти є Угода між 

Міністерством освіти, Олімпійським комітетом і Агенцією молоді та спорту 

(2008 р.) (Protocol between, 2008). Головною метою цієї Угоди є покращення 

здоров‗я населення шляхом залучення учнів і студентів до занять спортом. 

Рекомендаціями передбачено як мінімум три тижневих години фізкультури в 

школі, а також збільшення кількості спортивних змагань. Крім того, Угодою 

передбачено ведення національного реєстру з метою біометричного 

моніторингу учнів, що дасть змогу виділити тенденції щодо стану здоров‗я, 

притаманні різним поколінням.  

У Словаччині метою «Стратегії розвитку фізичної культури дітей та 

молоді» (2011 р.) (The concept, 2011) є формування позитивного ставлення дітей 

та молоді до фізичної культури впродовж життя. Крім того, нею передбачено 

вдосконалення шкільних програм із фізичної культури і збільшення кількості 

тижневих годин на цей предмет. Цільовою групою стратегії є діти та молодь від 

6 до 18 років. 

У Словенії «Національна стратегія фізичної культури, спрямованої на 

покращення здоров‗я» (2007 р.) (National strategy, 2007) має на меті підтримку 

різних форм рухової діяльності і фізичних вправ упродовж життя, а також 

підвищення рівня фізичної культури для покращення здоров‗я дітей, особливо 

тих, які мають спеціальні потреби. Стратегія передбачає активне мотивування 
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дітей та підлітків до поєднання обов‘язкових шкільних уроків фізичної 

культури з поза навчальними заняттями спортом. Нею передбачено 

присвячення фізичній активності хоча б однієї години на день. Стратегія також 

спрямовує на формування в учнів здорового способу життя і постійний 

професійний розвиток учителів фізичної культури.  

«Стратегія розвитку шкільного спорту в Хорватії» (2009 р.) (Strategy of 

Development, 2009) має на меті забезпечення умов для постійного розвитку 

шкільного спорту і звертає увагу на подолання проблем, пов‘язаних зі створенням 

належної інфраструктури для цього розвитку, підготовкою високопрофесійних 

учителів і тренерів, організацією спортивних змагань на різних рівнях (шкільному, 

місцевому, регіональному і національному). Стратегією передбачено 

модернізацію адміністрування і фінансування програм фізкультурної і спортивної 

освіти. Крім того, нею спрогнозовано позитивний вплив на соціалізацію дітей, 

покращення інклюзії дітей з особливими потребами, підвищення їхньої 

самооцінки у процесі занять фізкультурою і спортом. 

Один із розділів «Концепції державної підтримки спорту в Чеській 

Республіці» (2011 р.) (The Concept of the State, 2011) присвячено шкільній 

фізкультурній освіті. В інших розділах приділено увагу спорту для всіх, спорту 

для талановитих учнів, дослідженням у галузі фізкультурної освіти, 

фінансуванню спорту, будівництву й утриманню приміщень для занять 

фізкультурою і спортом. 

Як бачимо, деякі стратегії зосереджені на розвитку фізичного виховання в 

школах, інші визначають більш широке поле для реформування, підкреслюючи 

місце і роль школи у ньому. Ці стратегії, як правило, не визначають конкретних 

кроків чи дій, а окреслюють напрями або сфери, у яких необхідно 

впроваджувати зміни. Так, із таблиці видно, що це такі напрями: 

 інфраструктура, що забезпечить можливості для повноцінних занять 

спортом (спортивні майданчики, футбольні, волейбольні поля, басейни, 

спортивні зали, бігові доріжки, стадіони тощо); 
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 здоровий спосіб життя як частина навчальних програм із різних 

дисциплін шкільного курсу, що дає підстави до сприйняття цього явища з 

міждисциплінарної точки зору, що забезпечує цілісність підходів; 

 інклюзія, що враховує необхідність створення умов для занять фізичної 

культурою і спортом для дітей та молоді з особливими потребами на 

психологічному, фізичному рівні та за рахунок забезпечення доступу й долання 

бар‘єрів; 

 соціалізація, за якої заняття фізичною культурою і спортом стають  

засобою входження в суспільство;  

 шкільний і позашкільний спорт, який становить цілісну систему, у якій 

ці два види фізичної активності є взаємодоповнювальними;  

 збільшення кількості уроків фізкультури в школі та надання їм статусу 

обов‘язкових;  

 збільшення кількості спортивних змагань шкільного, місцевого, 

регіонального та національного рівнів, унаслідок чого діти та молодь матимуть 

можливість оцінити власні спортивні досягнення на рівні інших учасників 

спортивних заходів;  

 професійний розвиток фахівців, задіяних у фізичному та 

спортивному розвитку дітей та молоді шкільного віку, що значною мірою 

підвищить якість проведення уроків та організації шкільних і позашкільних 

заходів із фізичної культури та спорту.  

Стратегії в деяких країнах (наприклад, у Латвії і Литві) зосереджують 

увагу на початковій і середній школі в межах більш широкої стратегії, у 

деяких – фокусуються на молоді (Велика Британія). Деякі стратегії розроблені 

суто для галузі фізкультурної освіти та спорту (наприклад, у Болгарії, Іспанії і 

Хорватії з широким полем охоплення цільової групи. У низці стратегій 

наголошено на необхідності звернення особливої уваги до певних цільових 

груп (дітей та молоді з особливими потребами, дівчат, талановитих спортсменів 

тощо). 
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Таблиця 3.3 

Порівняльний аналіз пріоритетів національних стратегій 

фізкультурної освіти у країнах-членах ЄС 
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 Цілі національних стратегій відрізняються у різних країнах, що 

визначається сукупністю суспільно-політичних, соціально-економічних та 

культурно-освітніх пріоритетів. Проте, як бачимо з таблиці 3.3., у країнах ЄС 

існує спільне бачення напрямів упровадження змін. Розмістивши пріоритети від 

найбільш частотних, передбачених національними стратегіями 16 країн ЄС, до 

найрідше згаданих, отримаємо таку градацію: інфраструктура (11), шкільний і 
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позашкільний спорт (10), здоровий спосіб життя (9), інклюзія (8), збільшення 

кількості уроків (8), збільшення кількості змагань (4), соціалізація (3), 

професійний розвиток фахівців (3).  

Отже, на основі викладеного вище можемо дійти висновку, що 

національні стратегії мають на меті упровадження або адаптацію заходів, 

спрямованих на усвідомлення важливості соціальної та освітньої цінності 

фізичної і спортивної активності населення впродовж життя. У більшості країн 

це усвідомлення починають розвивати у дітей та молоді шкільного віку, 

створюючи можливості для їхніх занять фізичною культурою і спортом.  

Реформи, які є результатом упровадження національних стратегій, 

керуються визначеними в них пріоритетами. Ці реформи можуть бути 

скеровані на модернізацію навчальних програм із фізкультурної освіти, на 

підтримку професійного розвитку вчителів фізичної культури, фінансування 

різних регіональних і локальних ініціатив.  

Зазвичай за впровадження реформ відповідають урядові організації 

національного рівня (наприклад, міністерства освіти або міністерства охорони 

здоров‘я), проте, як правило, усе базується на тісній співпраці різних зацікавлених 

організацій, наприклад, спортивних асоціацій і федерацій, олімпійських комітетів, 

учителів, учнів, батьків і представників приватного сектора. 

Відсутність національної стратегії може бути пояснена кількома 

причинами: 

 органи влади національного рівня вважають, що місцева влада і сама 

школа знають краще, які заходи слід упроваджувати; 

 період дії національної стратегії завершився, а нова національна 

стратегія перебуває на етапі розроблення; 

 у країні діють масштабні довготривалі ініціативи стратегічного 

характеру, які не мають статусу національної стратегії, проте фактично є такими. 

На основі аналізу документів світового, загальноєвропейського та 

національного рівнів систематизовано такі ключові нормативні засади 

реалізації концепцій фізкультурної освіти: 
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 урегульованість обов‘язкових годин на заняття фізкультурою в школі у 

бік збільшення; 

 введення європейського виміру в фізкультурну освіту країн-членів 

Європейського Союзу;  

 нормативно-законодавча прозорість у фізкультурній галузі;  

 підкреслення соціальної і економічної  ролі фізкультурної освіти; 

 акцентування ролі партнерства усіх зацікавлених осіб і інституцій  

(державних, приватних, економічних, спортивних тощо) в управлінні 

фізкультурною освітою; 

 залучення європейських програм і ресурсів до підвищення рівня 

соціальної інклюзії та інтеграції за допомогою фізкультурної освіти; 

 заохочення до обміну інформацією, досвідом і успішною практикою 

організації фізкультурної освіти; 

 заохочення використання фізкультурної освіти як знаряддя 

європейської політики розвитку; 

 формулювання політики в галузі фізкультурної освіти з опертям на 

емпіричні дані. 

 

3.2. Організаційні засади реалізації концепцій європейської 

фізкультурної освіти 

 

Як продемонстровано в попередньому розділі, фізична культура в Європі 

постала з ініціатив, які сформували національні системи через асиміляцію і 

адаптацію. Як геополітична одиниця, Європа характеризується 

різноманітністю, доказом чого є різні форми і практики в галузі фізкультурної 

освіти, проте існують певні елементи подібності в її теорії і практиці в різних 

європейських країнах. Як зазначає британський дослідник Кен Хардман, у 90-х 

роках минулого століття простежувалася певна маргіналізація і спад у системі 
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шкільної фізкультурної освіти, що привернуло увагу Ради Європи і 

Європейського парламенту (Hardman, 2008). 

Розвиток шкільної фізкультурної освіти перебуває в центрі підвищеної 

уваги на загальноєвропейському рівні. У Лісабонській стратегії (2009 р.) 

визначено нормативне підґрунтя для визначення європейського виміру у спорті 

і підтримки таких напрямів, як спорт і фізкультурна освіта.  

У запропонованому розгляді організаційних засад  середньої 

фізкультурної освіти нами охоплено період з 1997 р., коли Радою Європи було 

звернуто увагу на проблеми зі здоров‘ям у європейських громадян і можливості 

їх розв‘язання засобами фізкультурної освіти. Взято до уваги результати 

комплексного дослідження Ради Європи (2002 р.) (Hardman Hardman, & Council 

of Europe Committee for the Development of Sport (CDDS), 2002), результати 

опитування 2005 р., проведеного у 25 країнах-членах ЄС; опитування 2006 р., 

проведеного в 27 країнах; дослідження, проведеного Європейським 

парламентом у 2007 р. (Hardman, 2007),  а також дослідження, проведеного 

Європейською комісією у 2015 р., соціологічні дані та навчальні плани з 

окремих країн-членів ЄС.   

Під організаційними засадами реалізації концепцій фізкультурної освіти 

розуміємо принципи, якими керуються в організації й управлінні шкільною 

фізкультурною освітою у країнах Європейського Союзу. Перш за все, йдеться 

про організацію навчального процесу з фізичного виховання, місце предметів 

фізкультурного циклу у шкільних навчальних планах, а також особлливості 

організації позакласної і позашкільної фізкультурної освіти для дітей та молоді 

шкільного віку.  

Стратегічне бачення фізкультурної освіти висвітлено у 

загальноєвропейських документах та національних стратегія, які нами було 

проаналізовано у попередньому підрозділі. На основі здійсненого аналізу було 

виокремлено нормативні засади концепцій фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу. Якщо стратегії фізкультурної освіти розглядають її у 

діахронічному вимірі, визначаючи перспективи розвитку, то у цьому підрозділі 
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ми більшою мірою застосовуватимемо синхронічний вимір, що дає змогу 

визначити засадничі принципи, якими керуються в організації і управлінні 

фізкультурною освітою в країнах-члнах ЄС на сучасному етапі. Для 

висвітлення організаційних засад більшою мірою керуватимемося документами 

національного та шкільного рівнів, що містять різне наповнення залежно від 

рівня шкільної автономії у розробленні навчальних планів, проте для 

виокремлення основних проблемних моментів у європейській шкільній 

фізкультурній освіті керуватимемося порівняльними дослідженнями, 

проведеними різними організаціями загальноєвропейського рівня. 

Фізкультурна освіта дітей та молоді шкільного віку надається у трьох 

видах: шкільна фізкультурна освіта, що забезпечується низкою предметів 

фізкультурного циклу; позакласна фізкультурна освіта, що надається через 

участь учнів у заходах фізкультурного спрямування, організованих на базі 

школи; позашкільна фізкультурна освіта, що відбувається у спортивних секціях 

та клубах за межами школи.       

Шкільна фізкультурна освіта у країнах-членах Європейського Союзу 

регламентується низкою документів, серед яких, у першу чергу згадаємо 

стандарти. Ці нормативні документи розроблено переважно міністерствами освіти 

і у своїй структурі вони містять інформацію щодо головних завдань фізкультурної 

освіти і її місця в шкільній програмі. Вони можуть також містити додаткову 

інформацію щодо можливості інтегрування фізкультурного виховання з іншими 

видами виховання (екологічного, громадянського тощо), як наприклад, у Болгарії 

(Наредба, 2016). Стандарти переважно містять загальну інформацію, так звані 

орієнтири, з якими школи мають звірятися при укладанні навчальних планів і 

куррикулуму з фізкультурної освіти (Pühse, 2005; Miletiev, 2017). Вони мають 

значну цінність, оскільки не дають змоги школам за умов значної автономії 

збільшити кількість годин на академічні дисципліни за рахунок годин предметів 

фізкультурного циклу (Pühse, 2005; Lorente-Catalyn & Joven, 2011; Harpell & 

Andrews, 2010). Крім того, у них визначено ставлення до навчання фізичної 
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культури спільно чи окремо для хлопчиків і дівчат, яке є досить різним у країнах 

Європейського Союзу (Valdivia-Moral et al, 2018; Evans, 2017).  

Так, наприклад, хоча у низці країн-членів Європейського Союзу 

міністерством рекомендовано проведення спільних занять для хлопців і дівчат 

(наприклад, Австрія, Німеччина, Швеція, Данія та ін.), на практиці це викликає 

певний опір зважаючи на низку причин, серед яких основні – відсутність 

адаптації до гендерних особливостей та зменшення кількості робочих місць для 

вчителів фізичної культури (Pühse, 2005), хоча в останні десятиліття 

посилюється тенденція до спільного навчання (Dalley-Trim, 2007; Delfos, 2005; 

Yates, 2002; Younger & Warrington, 2005).  

У дослідженні Європейської асоціації фізкультурної освіти, проведеному 

в 1997 р., зроблено такі висновки: (1) у більшості країн було визначено 

недостатню кількість годин на уроки фізичної культури для початкової школи і 

вікової групи 17-18 років, де виділений час є мінімальним; (2) якість 

фізкультурної освіти недостатньою мірою контролювалася, що особливо 

стосувалося початкової школи, оскільки її вчителі отримували недостатньо 

якісну підготовку до проведення уроків, позаурочних і позашкільних заходів із 

фізичного виховання; (3) недооцінено роль початкової школи для розвитку 

рухової активності і її навчання. Дослідження виявило, що в більшості 

європейських країн не приділяли достатньої уваги фізкультурній освіті, 

оскільки недооцінювали її важливість (Loopstra, & van der Gugten, 1997). 

У результаті дії згаданих вище чинників, уроки фізичного виховання 

вважалися «менш важливими», ніж так звані «навчальні предмети». Через 

недостатню увагу і відсутність відповідних умов деякі види рухової діяльності, 

наприклад, плавання, були зовсім усунуті зі змісту шкільної фізкультурної 

освіти, на що неодноразово вказував К. Хардман (Hardman, 1993; 1996; 1998a; 

1998b; 1999; 2013). 

Було проведено низку порівняльних досліджень, що дають матеріал для 

узагальнень на основі світових, загальноєвропейських та національних 

документів, присвячених шкільній практиці у галузі фізкультурної освіти. У 
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результаті можна виявити як ознаки її розвитку або стабілізації, так і початкові 

спроби внести зміни і небажання реагувати на заклики і рекомендації Ради 

Європи. Існує також розбіжність між обіцянками і реальною ситуацією в галузі 

фізкультурної освіти. 

Комітет Європейського парламенту з питань культури і освіти зібрав 

інформацію про статус фізичної культури як шкільного предмета, цілей 

навчальної програми, відповідальних за неї адміністративних структур, змісту, 

форм і методів викладання, критеріїв якості, місця у шкільних навчальних 

планах, статусу і кваліфікації вчителів фізичної культури, матеріальних 

ресурсів (фінансування і обладнання), питань інклюзії, пов‘язаних із 

неповносправністю, етнічною / національною / расовою / статевою належністю, 

інформацію щодо дослідження зв‘язків між станом здоров‗я і шкільним 

спортом, щодо підготовки вчителів фізичної культури (включаючи програми 

професійного розвитку) тощо. 

У мережі  EURYDICE у 2013 р. оприлюднено аналіз європейських систем 

у галузі фізкультурної освіти. У дослідженні взяли участь 36 країн, які були 

охоплені програмою Європейського Союзу «Навчання впродовж життя». За 

результатами цього опрацювання зроблено висновок про те, що у всіх країнах 

визнано той факт, що «шкільна фізкультурна освіта не лише сприяє добрій 

фізичній формі учнів і їхньому стану здоров‘я, а й допомагає учням усвідомити 

необхідність фізичної активності для досягнення успіху в подальшому житті. 

Більше того, шкільна фізкультурна освіта надає учням такі універсальні вміння, 

як робота в команді, справедливість, культивує повагу і забезпечує загальне 

розуміння «правил гри», що може бути використано учнями у процесі 

опанування іншими шкільними предметами або у різних життєвих ситуаціях» 

(European Commission, 2013). 

У «Директивах ЄС щодо видів фізичної активності, які покращують 

здоров‘я» (The EU Guidelines on 'Health Enhancing Physical Activity) (EU 

physical, 2008) визначено головні переваги, які отримують фізично активні 

громадяни Європейського Союзу: 
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 нижчий ризик серцево-судинних захворювань; 

 попередження гіпертонії та кращий контроль артеріального тиску; 

 кращі метаболічні функції і знижений ризик діабету;  

 активніше засвоєння жирів, що сприяє контролю ваги і знижує ризик 

ожиріння; 

 знижений ризик деяких ракових захворювань; 

 покращена мінералізація кісток у ранньому віці, що знижує ризик 

остеопорозу; 

 підвищення витривалості і м‘язової сили; 

 покращення когнітивної функції і нижчий ризик депресії і слабоумства;  

 зниження рівня стресу і кращий сон; 

 зменшення необхідності пропускати роботу через лікарняні; 

 у старшому віці – нижчий ризик хронічних захворювань, що викликані 

старінням організму (EU physical, 2008, с. 3). 

У розділі, присвяченому підвищенню фізичної активності у школах 

(3.3.1), зазначено, що в них соціальні умови особливо сприятливі для 

заохочення дітей до здоров‘язбережувальної фізичної активності. Це 

пояснюється тим, що юні громадяни Європейського Союзу все частіше 

страждають на серцево-судинні та інші захворювання, а спортивні клуби і 

організації не мають контактів з такими дітьми й молоддю. З одного боку, такі 

діти мають досить низькі результати у спортивних дисциплінах, з іншого – 

спортивні організації не мають спеціальних програм для таких дітей.  

У будь-якому випадку, зазначено у Директивах, фізичне виховання є 

обов‘язковим предметом у більшості країн і володіє необхідними 

інструментами, для створення атмосфери, яка викликатиме інтерес до фізичної 

активності. Зважаючи на це, Директивами визначено за мету оцінити, наскільки 

покращена система шкільної фізкультурної освіти може вплинути на 

поліпшення фізичної форми населення.  
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Згідно з Директивами, лише уроків фізичного виховання двічі або тричі 

на тиждень недостатньо, щоб досягнути відповідних результатів. Збільшення 

обсягу часу на фізичну активність можна досягнути розширенням 

позанавчальних видів діяльності, а не за рахунок інших предметів. Фізична 

активність також має бути інтегрована в систему роботи груп продовженого 

дня. Зважаючи на те, що шкільна фізкультурна освіта є найбільш доступним 

джерелом можливостей для фізичної активності, слід докласти усіх зусиль, щоб 

школи щоденно створювали для цього умови в кожному класі, включаючи й 

позанавчальну діяльність, співпрацюючи з місцевою громадою. Крім того, 

їхніми партнерами мають бути і вихователі дитячих садочків, і тренери зі 

спортивних і соціальних клубів, і батьки.  

Щоб максимізувати навчальні можливості, слід створити низку умов, 

серед яких: відповідне місце уроків фізичної культури у шкільному розкладі, 

відповідна кількість учнів у класі, адекватне обладнання, відповідні програми 

навчання, процедури оцінювання, кваліфіковані вчителі, позитивна 

адміністративна підтримка мережам, що пов‘язують усіх зацікавлених осіб та 

інституції, що діють у сфері фізичної активності і охорони здоров‘я в місцевій 

громаді (EU physical, 2008, с. 24).  

Позашкільну фізичну активність можна заохочувати, зробивши шкільні 

спортивні майданчики і обладнання доступними після занять. Шкільні 

спортивні майданчики і уроки фізичної культури мають бути пристосовані до 

потреб усіх учнів, у тому числі дівчат, з метою стимулювання їхньої участі у 

спортивних і рекреаційних видах діяльності.    

Щоб фізкультурна освіта стала значущою і успішною для всіх дітей та 

молоді, слід застосовувати інноваційні підходи. З цією метою слід покладатися 

на наявну успішну практику та наукові дослідження. Вчителі мають 

використовувати технології, що сприяють індивідуалізації фізкультурної 

освіти: монітори серцевого ритму, відео-, фотообладнання, комп‘ютерні 

програми тощо (EU physical, 2008, с. 25). 
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Як моніторинговий документ щодо імплементації Директив, у 2015 році 

було надруковано звіт Всесвітньої Організації Здоров‘я під назвою «Факти 

щодо здоров‘язбережувальної фізичної активності у 28 країнах-членах 

Європейського Союзу» (Factsheets on Healthenhancing Physical Activity in the 28 

European Union Member States) (World Health Organization, 2015a). У Звіті 

зазначено: на основі зібраної інформації встановлено, що Директиви було 

впроваджено у 19 країнах із 28, зокрема, щодо дітей та молоді – у 17 (World 

Health Organization, 2015a, c. 10). Було виявлено, що серед підлітків (11 – 

17 років) кращі результати щодо фізичної активності демонструють хлопці (від 

9.0% до 35.4% залежно від країни), ніж дівчата (7.4% - 20.4%) (World Health 

Organization, 2015a, c. 11).   

Європейська мережа щодо заохочення здоров‘язбережувальної фізичної 

активності (HEPA Europe (European network for the promotion of health-enhancing 

physical activity)) (World Health Organization, 2018) зібрала дні щодо 

імплементації різних аспектів директив і виявила, що найбільшою мірою 

Директиви було впроваджено у спортивному, здоров‘язбережувальному та 

освітньому секторах, у той час як найбільші труднощі виникли під час їхнього 

впровадження у роботу з малозабезпеченими верствами населення, з літніми 

людьми і при створенні розгалуженої дозвіллєвої інфраструктури для 

забезпечення масової здоров‘язбережувальної фізичної активності 

(див. рис. 3.1). 

 Як наслідок проведеного моніторингу, Європейською комісією було 

запропоновано рекомендації, що стосуються сучасного стану справ і політики в 

галузі здоров‘язбережувальної фізичної активності.  

Проте якщо аналізувати стан імплементації «Директив ЄС щодо видів 

фізичної активності, які покращують здоров‗я» у школах країн-членів ЄС 

(2008 – 2015 рр.) (World Health Organization, 2018, c. 13), можна відзначити 

певну відірваність теорії від практики, що лише незначною мірою враховує 

надані рекомендації. 
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Рис. 3.1. Імплементація «Директив ЄС щодо видів фізичної активності, які 

покращують здоров‘я» (2008 – 2015 рр.) (World Health Organization, 2018, c. 13) 

 

У дев‘яти країнах відзначено впровадження в школах рекомендованих 

активних подорожей, десять країн розвинули систему післяшкільної фізичної 

активності, вісім – застосували рекомендацію щодо фізичної активності під час 

перерв між уроками, п‘ять – підвищили фізичну активність на перервах під час 

уроків (див. рис. 3.2) 

У той час, як уроки фізичного виховання є обов‘язковими в усіх країнах-

членах ЄС, у деяких із них (наприклад, в Об‘єднаному Королівстві) існують 

регіональні відмінності. Із проаналізованих країн (Об‗єднане Королівство 

представлене чотирма регіонами, Греція не подала даних) 22 подали точну 

кількість тижневих годин, призначених на уроки фізичного виховання, а 6 країн 

зазначили, що на побажання окремих шкіл кількість годин може бути 

збільшена. Дві країни подали дані, що уроки фізичного виховання є 

обов‘язковими, але не уточнили кількість годин.  
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Рис. 3.2. Імплементація «Директив ЄС щодо видів фізичної активності, 

які покращують здоров‗я» у школах країн-членів ЄС (2008 – 2015 рр.) (World 

Health Organization, 2018, c. 13) 

У 15 країнах 2 обов‗язкові уроки фізичного виховання на тиждень, а в 

одній країні фізичне виховання інтегроване в загальноосвітній цикл дисциплін, 

тож учителі на свій  розсуд визначають час на різні предмети і види діяльності 

(див. рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3. Кількість тижневих годин на уроки фізичного виховання у 

школах країн-членів ЄС (World Health Organization, 2018, c. 14) 

 

Щодо статусу уроків фізичного виховання, 22 країни відзначили його як 

«усі години обов‘язкові», 2 країни – як «усі години вибіркові», а 6 – як 
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«частково обов‘язкові» (залежно від вікової групи і кількості визначених годин) 

(див. рис. 4.4). 
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Рис. 3.4. Кількість обов’язкових тижневих годин на уроки фізичного 

виховання у школах країн-членів ЄС (World Health Organization, 2018, c. 14)  

 

У звіті визначено кілька головних тенденцій, що є спільними для країн-

учасниць. Перш за все, йдеться про те, що фізична культура введена до програм 

середньої освіти в усіх країнах-членах ЄС. Головною метою фізкультурної 

освіти є підтримка фізичного, особистісного і соціального розвитку дитини. 

Здоровий стиль життя також отримує значну увагу і є обов‘язковим шкільним 

предметом у низці країн (Ірландія, Кіпр, Фінляндія). Деякі країни (Німеччина, 

Португалія, скандинавські країни) застосовують крос-культурний підхід до 

предмета «фізична культура» в школі (Fouque, 2000). Це означає, що у процесі 

викладання використовуються знання і вміння, отримані учнями при 

опануванні суспільного і гуманітарного циклу шкільних предметів. Так, 

наприклад, у Чехії і Німеччині правила дорожнього руху для пішоходів і 

велосипедистів розглядаються в контексті програми з фізичної культури. У 

скандинавських країнах програми включають орієнтування на місцевості у 

природному середовищі. У Чехії, Греції і Польщі обов‘язковим є ознайомлення 

з ідеалами і символікою Олімпійських ігор. У Словенії під час проведенні 
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інших уроків учителі організовують так звану «хвилинку для здоров‘я» і під час 

короткої перерви роблять фізичні вправи. 

Іншою визначеною спільною для європейських країн рисою є те, що ігри і 

гімнастика є найпоширенішими обов‘язковими елементами шкільної програми.  

Наступною тенденцією є відносно мала кількість обов‘язкових годин на 

фізичну культуру порівняно з іншими предметами (див. рис. 3.5). Існують 

значні відмінності між годинами, виділеними на фізичну культуру, у різних 

країнах-членах ЄС у цілому, так і між годинами, виділеними на різних освітніх 

рівнях і одній і тій же країні. У той час, як у деяких країнах обсяг навантаження 

визначається на державному рівні, в інших це перебуває у сфері 

відповідальності школи.  

 

Рис. 3.5. Відсоток мінімального часу, відведеного на уроки фізкультури 

по відношенню до інших обов‘язкових предметів початкової і середньої школи 

в країнах ЄС (European Commission, 2013). 
 

 

Так, наприклад, рекомендована середня мінімальна кількість годин у 

початковій школі варіюється від 37 годин в Ірландії до 108 годин у Франції. На 

рівні середньої школи йдеться про 24-35 годин в Іспанії й на Мальті або 102-

108 годин у Франції й Австрії. Загалом, кількість годин на фізичну культуру 
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демонструє тенденцію надання цьому предмету меншого значення, ніж іншим. 

Особливо це можна простежити в початковій школі, де в середньому на 

фізичну культуру виділено вдвічі менше годин, ніж, наприклад,  на математику. 

Дослідник тенденцій, які відбуваються у фізкультурній освіті, Кен 

Хардман зазначає, що, незважаючи на законодавчі спроби багатьох 

європейських країн, місцеві практики впровадження фізичної культури в школі 

часом інтерпретують цей процес не на її користь. Як наслідок, на 

загальноєвропейському рівні у 16 % країн (на світовому – 29 %) не досягають 

визначених цілей і не виконують взятих на себе зобов‘язань (див. табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Упровадження фізкультурної освіти  

(за даними на 2000, 2007 і 2012 рр.) 

Територіальне 

охоплення 

Відсоток (%) 

2000 2007 2012 

У світі 71 79 71 

У Європі 93 89 84 

 

Чинники, що перешкоджають упровадженню фізкультурної освіти, 

розширюють розрив між офіційною політикою і реальною шкільною практикою. 

До них віднесено: відхилення від виконання загальноєвропейських і державних 

зобов‘язань, менша важливість шкільної фізкультурної освіти у цілому і її 

«напівофіційний» статус, підкріплений тим, що це позаекзаменаційний предмет, 

відсутність обов‘язкового оцінювання, фінансові обмеження, відсутність 

необхідного матеріального забезпечення і ресурсів, нестача кваліфікованих кадрів, 

недостатньо висока якість проведення занять, негативне ставлення тощо. Крім 

того, фізична культура – це фактично єдиний предмет у школі (що не перебуває у 

площині релігійної освіти), від якого практикується звільнення (з медичних, 

ідеологічних чи інших причин) (Hardman, 2013, c. 116–117).   

Ще однією тенденцією є помітне збільшення активності в галузі 

позашкільних занять фізичною культурою і спортом. Так, різноманітні спортивні 

змагання і здоров‘язбережувальні види діяльності спрямовані на забезпечення 
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привабливості і доступності фізичної культури та спорту для дітей і молоді. 

Позашкільні види фізкультурної і спортивної діяльності організовані на різних 

рівнях: національному, регіональному, локальному і, що зустрічається досить 

часто, на шкільному рівні. Зважаючи на те, що такі види діяльності є відкритими 

для всіх учнів, вони часто є доступними і для дітей з особливими потребами. У 

деяких країнах фізкультурна освіта не обмежується уроками фізичної культури, а 

інтегрована у шкільне щоденне життя. Наприклад, у багатьох данських школах 

існує практика влаштовувати «ранкову пробіжку» до початку занять. Деякі країни 

використовують час великої перерви для організованої фізичної активності у 

спортивних залах або на шкільних майданчиках. 

І, нарешті, простежується тенденція активного реформування 

фізкультурної освіти в більшості країн Європейського Союзу. За даними 

EURYDICE, близько третини країн починають реформувати галузь. Наприклад, 

Португалія має намір збільшити обов‘язкову кількість тижневих годин на уроки 

фізичної культури, Греція й Угорщина планують диверсифікувати види 

шкільної організованої фізичної активності. Національні реформи в низці країн 

спрямовані на покращення умов, у яких відбувається фізкультурна освіта і 

підвищення рівня підготовки фахівців із фізичної культури.    

На основі аналізу загальноєвропейських, національних, шкільних 

нормативних документів та даних порівняльних досліджень визначено такі 

організаційні засади концепцій фізкультурної освіти у країнах-членах 

Європейського Союзу: 

 посилення уваги до шкільної, позакласної та позашкільної 

фізкультурної освіти;  

 орієнтованість на державні стандарти і шкільний куррикулум;  

 тяжіння до спільної участі дівчат і хлопців у фізкультурній освіті;  

  використання можливості інтегрування фізкультурного виховання з 

іншими видами виховання; 

 увага до якісної підготовки вчителів до проведення уроків, 

позаурочних і позашкільних заходів із фізичного виховання;  



208 
 

 підвищення ролі початкової школи для розвитку рухової активності; 

 зменшення розбіжності між теорією і реальною ситуацією в галузі 

фізкультурної освіти 

 обов‘язковіть фізичного виховання як предмета; 

 застосування крос-культурного підходу до предмета «фізична 

культура» в школі; 

 мінімізація звільнення від уроків фізичної культури за рахунок 

застосування індивідуального підходу. 

 

3.3. Педагогічні засади реалізації концепцій фізкультурної освіти у 

країнах ЄС 

 

Для виокремлення педдагогічних засад реалізації концепцій 

фізкультурної освіти у країнах ЄС розглянемо більш детально цілі, зміст і 

форми фізкультурної освіти, базуючись на комплексному дослідженні 

Європейської комісії, надрукованому в мережі EURYDICE
 

 (European 

Commission, 2013), за такою структурою: 

 цілепокладання у визначенні змісту фізкультурної освіти у країнах ЄС 

(3.3.1); 

 результати навчання, на які спрямовано зміст фізкультурної освіти у 

країнах ЄС (3.3.2); 

 статус різних видів діяльності, визначених змістом фізкультурної 

освіти у країнах ЄС (3.3.3); 

 здоров‘язбережувальна освіта (3.3.4); 

 підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів у галузі 

фізкультурної освіти в країнах ЄС (3.3.5). 
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3.3.1. Цілепокладання у визначенні змісту фізкультурної освіти у 

країнах ЄС.  

Для визначення цілей шкільної фізкультурної освіти в Європі проведено 

низку досліджень, які розглядають їхнє бачення основними зацікавленими 

особами: школярами (Lyngstad, Bjerke & Lagestad, 2019; Jones & Cheetham, 

2001), вчителями, викладачами, які готують учителів фізичної култури 

(McEvoy, Heikinaro-Johansson, & MacPhail, 2017), студентами (Tracy, 2014), 

творцями національної освітиньої політики (Ennis, 1985; Hawkins, 2008) та 

ін. Усі країни-члени ЄС деталізують основні цілі шкільної фізкультурної 

освіти, не обмежуючи їх суто покращенням фізичного стану, а представляючи 

їх через більш широкий спектр компетентностей, що пов‘язані з емоційною і 

соціальною сферами, а такою ж із когнітивними процесами, мотивацією і 

моральними концептами. Таким чином, усі країни ЄС визначають фізичний, 

особистісний і соціальний розвиток основними цілями фізкультурної освіти 

(European Commission, 2013, c. 17). 

Щодо фізичного розвитку, йдеться, у першу чергу, про те, що на заняттях 

із фізичної культури головним пріоритетом є розвиток фізичних і рухових 

навичок. У такий спосіб діти вчаться розширювати свої фізичні здібності, 

набувати кращої координації, швидшої реакції, більшої швидкості, 

витривалості, гнучкості, рівноваги і сили. У Литві й Угорщині, наприклад, 

наголошено на необхідності набуття додаткових навичок – правильної постави 

і правильного дихання. У деяких країнах підкреслено значення окремих видів 

спорту і рухливих ігор. Однією з цілей фізкультурної освіти є компенсування 

часу, який учні проводять на уроках без залучення фізичної активності, і 

прищеплювати дітям потреби вести активний спосіб життя. Фізичний розвиток 

тісно пов'язаний із розвитком потреби вести здоровий стиль життя, а також 

залученням до фізичної активності упродовж життя. Переважна кількість країн 

наголошує на здоров‘язбережувальному потенціалі фізкультурної освіти і на її 

здатності покращити якість життя. У визначених цілях ураховано той факт, що 

дітям і молоді слід дати можливість знати більше про чинники, які визначають 
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їхній фізичний стан і здібності. Крім того, уроки фізичної культури створюють 

середовище, у якому вони можуть перевірити свій фізичний стан, а також 

експериментувати з різними видами фізичної активності, заняття якими вони 

можуть продовжити у позашкільний час.     

Щодо особистісного розвитку дітей та молоді, першочергово йдеться про 

те, що фізкультурна освіта володіє потенціалом допомогти їм розвинути віру у 

власні фізичні здібності, здобути впевненість у собі і віру в себе. Засобами 

фізкультурної освіти можна впливати на розвиток сили волі, почуття 

відповідальності, терпіння і сміливості. Водночас, фізкультурна освіта 

допомагає дітям та молоді шкільного віку бути реалістичними щодо їхніх 

фізичних та інших здібностей, щодо їхніх рішень і дій, унаслідок чого вони 

вчаться приймати як самих себе, так і відмінності в інших (European 

Commission, 2013, c. 17).   

Фізичне здоров‘я впливає і на збалансованість ментального здоров‘я. 

Тому, фізкультурна освіта спрямована на те, щоб виробити в дітей та молоді 

шкільного віку вміння бути асертивними та покладатися на власні сили в різних 

ситуаціях, шукати шляхи конструктивно долати стрес і негативні емоції. Крім 

названого вище, кілька країн (Латвія, Угорщина, Мальта і Об‘єднане 

Королівство) підкреслюють, що  шкільна фізкультурна освіта вносить дух 

суперництва в особистісний розвиток. Беручи участь у різних змаганнях, учні 

вчаться конкурувати і долати перешкоди. Вони також вчаться планувати, 

упроваджувати й оцінювати дії та ідеї. Крім того, вони виконують різні ролі: 

гравця, судді, глядача, організатора, упроваджувача стратегії і тактики. 

Натомість, у змісті шведської фізкультурної освіти наголошують на 

особистісному розвитку і набутті навичок командної співпраці, не роблячи 

акценту на конкуренції (European Commission, 2013, c. 18). 

Соціальний розвиток засобами реалізації змісту фізкультурної освіти 

охоплює дуже широкий спектр навичок. Деякі країни виокремлюють так звані 

«soft»-навички, тобто ті, які спрямовані на конструктивну співпрацю і хорошу 

комунікацію з іншими на засадах рівності. Більшість країн наголошують на тій 
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цінності фізкультурної освіти, яка полягає в інтегруванні дітей та молоді в 

суспільство, вихованні в них почуття солідарності, соціальної інтеракції, 

командного духу і командної співпраці, справедливої гри, поваги до правил і до 

інших. У низці країн підкреслено важливу роль фізкультурної освіти у 

широкому колі людських цінностей. Так, у Данії вважають, що зміст 

фізкультурної освіти має бути спрямований на те, щоб привчити дітей та 

молодь до відповідальності за власне життя. У низці країн вважають, що спорт і 

фізична культура запобігають насильству. У Чеській Республіці, Естонії й 

Угорщині наголошують на тому факті, що фізкультурна освіта служить 

чинником активізації залучення молоді до участі й перегляду спортивних 

заходів, а зважаючи на те, що спорт є культурною компонентою суспільства, це 

теж служить соціальному розвитку ((European Commission, 2013, c. 18). 

 

3.3.2. Результати навчання, на які спрямовано зміст фізкультурної 

освіти у країнах ЄС.  

Результатами навчання називають бажані конкретні досягнення, описані 

через знання, навички і компетентності. Різні країни-члени ЄС обирають різні 

шляхи визначення результатів навчання, на які спрямовано зміст фізкультурної 

освіти. Більшість із них описують загальні, якісні цілі, які також називають 

результатами. Межа між національними цілями фізкультурної освіти і 

результатами навчання досить умовна, тому іноді складно їх розмежувати.  

Як і національні цілі, результати навчання охоплюють навички, пов‘язані 

з фізичним, особистісним і соціальним розвиткомта веденням здорового 

способу життя. Це особливо стосується тих країн, у яких школа має право 

вільного вибору і практичного застосування тих видів фізичної активності, які 

найбільшою мірою відповідають якісним цілям. Деякі країни відносять певні 

види спорту, наприклад, гімнастику чи атлетику, до результатів навчання.  

Навички і здібності, визначені у національних цілях фізкультурної освіти, 

більш детально подано у результатах навчання. Наприклад, здоров‘язбереження 

і позитивне ставлення до фізкультурної освіти впродовж життя у більшості 
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країн входять і до національних цілей, і до результатів навчання. Ці питання 

деталізуються, наприклад, через необхідність подолання ожиріння і навчання 

звичкам здорового харчування. Крім того, фізкультурна освіта спрямована на 

те, щоб розвивати персональну гігієну, запобігати ушкодженням, 

усвідомлювати ризики підвищувати заходи безпеки, а також навчати дітей та 

молодь, як діяти у складних ситуаціях. 

У деяких країнах, крім якісних результатів навчання, закладено ще й 

кількісні (Словенія, Швеція тощо). Наприклад, може йтися про нормативи з 

бігу, плавання тощо (European Commission, 2013, c. 19). 

Деякі результати навчання пов‘язані з іншими шкільними предметами. 

Так, у Німеччині, Португалії, Об‘єднаному Королівстві і скандинавських 

країнах застосовують крос-курикулярний підхід (у якому навчальні результати 

різних предметів тісно взаємопов‘язані). Так, наприклад, комплементарні 

аспекти, що стосуються фізичної культури, розглядаються на уроках із 

предметів соціально-гуманітарного циклу. Важливим моментом є встановлення 

взаємозв‘язків між набутими на різних предметах знаннями і навичками. 

У скандинавських країнах, для прикладу, учні вчаться використовувати 

карти й інші засоби орієнтування на місцевості. У Чеській Республіці, 

Німеччині і Норвегії у зміст фізкультурної освіти включено правила 

дорожнього руху для пішоходів і велосипедистів. Крім того, елементом 

шкільних програм низки країн ЄС є надання першої невідкладної допомоги. Не 

лише у Греції, а й у Чеській Республіці та Польщі дітей та молодь 

ознайомлюють з олімпійськими ідеалами і символами. У Латвії, Австрії, 

Словенії і Фінляндії вчителів заохочують до реалізації змісту шкільної 

фізкультурної освіти на різних предметах. 

 

3.3.3. Статус різних видів діяльності, визначених змістом 

фізкультурної освіти у країнах ЄС.  

У більшості країн-членів ЄС фізкультурну освіту пов‘язують із 

головними видами фізичної активності, – ходьбою, бігом, стрибками і 
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метанням – на початковому етапі шкільної освіти. Згодом цей перелік 

розширюється за рахунок вправлянь у різних видах спорту. У різних країнах 

існують різні підходи щодо того, які з видів фізичної активності є 

обов‘язковими, а які – вибірковими, тобто залишеними на вибір школи і в 

окремих країнах – учня (див. табл. 3.5).   

Таблиця 3.5 

Обов’язкові види фізичної активності у змісті фізкультурної освіти 

країн-членів ЄС (укладено автором за матеріалами 

European Commission, 2013, c. 20) 
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Австрія      -  - - 

Бельгія      -  -  

Болгарія  -   - - - - - 

Греція      -  - - 

Данія  -      - - 

Естонія     -    - 

Ірландія НД НД НД НД НД НД НД НД НД 

Іспанія -   -   - - - 

Італія          

Кіпр     -  - - - 

Латвія       -   

Люксембург НД НД НД НД НД НД НД НД НД 

Литва  -      - - 

Мальта       - - - 

Нідерланди НД НД НД НД НД НД НД НД НД 

Німеччина      -  -  
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НД – немає даних 

 

 

Як видно з таблиці, деякі країни визначають значний рівень шкільної 

автономії, даючи навчальному закладу право у визначенні обов‘язкових видів 

фізичної активності у змісті фізкультурної освіти. Щодо обов‘язкових видів 

діяльності у тих країнах-членах ЄС, де вони визначаються державними 

стандартами, можна дійти таких висновків: 

 атлетика є обов‘язковим елементом шкільних програм у всіх країнах, крім 

Фінляндії і Швеції; 

 танець входить до шкільних програм (переважно на рівні початкової 

освіти) у всіх країнах, крім Болгарії, Данії, Литви, Румунії; 

 у всіх країнах ЄС спортивні ігри входять до блоку обов‘язкових видів 

фізичної активності; 

 гімнастика є обов‘язковою у всіх країнах, крім Іспанії; 

 у змісті фізкультурної освіти країн-членів ЄС обов‘язкового статусу 

надано здоров‘язбережувальним видам діяльності і фітнесу, крім Болгарії, 

Естонії, Кіпру, Румунії і Фінляндії; 

Польща          

Португалія        - - 

Румунія  -   - - - -  

Словаччина        - - 

Словенія        - - 

Угорщина      -  - - 

Фінляндія -    -    - 

Франція        -  

Чехія        - - 

Швеція -        - 

  Шкільна автономія 



215 
 

 пригодницькі види спорту і подорожі є обов‘язковим елементом програм 

фізкультурної освіти у Данії, Естонії, Іспанії, Кіпрі, Латвії, Литві, Мальті, 

Португалії, Словаччині, Словенії, Фінляндії, Франції, Чехії і Швеції; 

 плавання є обов‘язковим в Австрії, Бельгії, Греції, Данії, Естонії, Литві, 

Німеччині, Португалії, Словаччині, Словенії, Угорщині, Фінляндії, Франції, 

Чехії і Швеції; 

 вправляння у зимових видах спорту є обов‘язковим у фізкультурній 

освіти Естонії, Латвії, Фінляндії і Швеції; 

 інші, не перераховані вище, види обов‘язкової фізичної активності 

представлено у змісті фізкультурної освіти Бельгії, Латвії, Німеччині, Румунії і 

Франції (серед них найчастіші – мистецтво самооборони і водні види спорту). 

Вибір обов‘язкових видів діяльності у змісті фізкультурної освіти 

спричинений низкою причин, серед яких країни визначають: історичні і 

культурні традиції, попередні дослідження, що ґрунтуються на реальних даних, 

попередній досвід, міжнародну практику. 

Так, історичні і культурні традиції є найбільш поширеною причиною 

вибору обов‘язкових видів фізичної активності. Вони також враховані у 

навчанні традиційним для певної культури танців та ігор. 

 

3.3.4. Здоров’язбережувальна освіта.  

Збереження здоров‘я у більшості країн-членів ЄС визначається як одна з 

головних цілей фізкультурної освіти. Як видно з таблиці 3.5, здоров‘я і фітнес у 

низці країн входять до обов‘язкового блоку у змісті фізкультурної освіти. Окрім 

фізкультури, на набуття здоров‘язбережувальних знань, навичок і 

компетентностей звертають увагу й на інших дисциплінах, серед яких – 

біологія, предмети соціально-гуманітарного циклу тощо ((European 

Commission, 2013, c. 21). 

Деякі країни (Кіпр, Ірландія, Фінляндія) відводять на 

здоров‘язбережувальну освіту окремий предмет. В інших країнах вона інтегрована 
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в інші обов‘язкові предмети. У Чеській Республіці школи самі вирішують, які 

аспекти здоров‘язбереження вивчати і чи виділяти його в окремий предмет.  

Головні теми, які включено до змісту здоров‘язбережувальної освіти, 

переважно охоплюють: фізичне, особистісне і соціальне здоров‘я, запобігання 

хворобам, гігієну, безпеку, статеве здоров‘я, харчування, запобігання 

алкогольній, тютюновій та наркотичній залежності.  

Згідно з Робочим планом Європейської комісії з питань спорту, експертна 

група зі здоров‘язбережувальної фізичної активності розробила спеціальні 

рекомендації, спрямовані на заохочення до фізичної активності у школах, 

включаючи розвиток рухових навичок у ранньому дитинстві, а також на 

створення цінної взаємодії зі спортивним сектором, органами місцевої влади і 

приватним бізнесом (European Commission, 2015). 

Ще на початку 90-х рр. Європейською комісією та Європейським 

регіональним офісом Всесвітньої організації охорони здоров‘я  було створено 

Європейську мережу здоров‘язбережувальних шкіл. Її створенню передувала серія 

конференцій і семінарів, на яких було піднято проблему впровадження в школах 

здоров‘язбережувальної практики. Зважаючи на те, що освітня галузь і галузь 

охорони здоров‘я часто використовували дещо відмінний поняттєво-

категоріальний апарат,  виникали певні непорозуміння в оцінюванні створених 

програм для здоров‘язбережувальних шкіл. Відтак, це вимагало надання 

відповідного теоретичного підґрунтя, що можна було зробити лише в тісному 

партнерстві.  

Якщо в 1992 р. Європейська мережа здоров‘язбережувальних шкіл 

об‘єднувала пілотні школи лише із трьох країн (Чехії, Польщі, Словаччини), то 

сьогодні серед її членів уже понад 40 країн (як членів ЄС, так і інших країн, які 

територіально дотичні до європейського регіону). Напрям, який обрала для себе 

мережа, збігається з назвою конференції, яку було проведено в 1994 р. у 

Салоніках (Греція): «Здоров‘язбережувальна школа – інвестиція в освіту, 

здоров‘я й демократію». Понад два десятиліття практичної перевірки програм, 
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спрямованих на підвищення ролі школи у збереженні здоров‘я дітей та молоді, 

дали свої результати і поставили ще низку питань, які ще вимагають відповіді.  

У 2005 р. було опубліковане дослідження Європейської мережі 

здоров‘язбережувальних шкіл під назвою «Здоров‘язбережувальні школи: 

міжнародний поступ у теорії, оцінюванні і практиці» (Clift, & Jensen, 2005). У 

ньому зібрано кейс-дослідження найкращих практик, а також підведено 

теоретичне підґрунтя до забезпечення школою здоров‘язбережувальної функції 

і подано рекомендації щодо кроків його впровадження.  

На рівні змісту здоров‘язбережувальної освіти було окреслено ті 

чинники, які значною мірою його визначають: 

 філософські й ідеологічні питання, які визначають цілі освіти; 

 соціологічні й культурні питання, які віддзеркалюють культурні норми 

(включаючи  такі ключові цінності, як визнання того, що здоров‘я є цілісним, а 

не стосується лише хвороб і запобігання їм; здоров‘я прямо стосується питань 

нерівності і соціальної справедливості; здоров‘я – це шлях до впливу); 

 психологічні питання, які визначають тип навчання 

 програма навчання, яка визначає організацію навчання і підбір методів 

(див. рис. 3.6) 

Рис. 3.6. Чинники, що впливають на зміст здоров’язбережувальної освіти 

[на основі (Tjnes, & Green, 2004) 
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Крім того, важливим у здоров‘язбережувальній освіті є її зв‘язок із 

державною політикою в галузі охорони здоров‘я. 

 

3.3.5. Підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів у галузі 

фізкультурної освіти у країнах ЄС.  

У всіх країнах-членах ЄС прогрес учнів у галузі фізкультурної освіти 

відстежується впродовж навчального року. Проте методи оцінювання різняться 

залежно від країни та освітнього рівня. Зосередимося на видах поточного і 

підсумкового оцінювання, які використовуються у фізкультурній освіті, країн-

членів ЄС. Крім того, визначимо, чи існують специфічні методи оцінювання, 

притаманні саме фізкультурній освіті, а також чи існує загальнонаціональна 

система оцінювання фізичної культури учнів (Dinold, 2013). 

Як уже зазначалося, фізична культура є обов‘язковим предметом на рівні 

початкової і середньої освіти в усіх країнах-членах ЄС. У більшості з цих країн 

фізкультурна освіта послуговується загальними підходами до оцінювання (крім 

Ірландії, де не застосовується оцінювання, а існує система звітності перед 

батьками), за вийнятком деяких курсів, які не підлягають формальному 

оцінюванню (Мальта). 

У більшості країн ЄС існують рекомендації щодо методів оцінювання 

навчальних досягнень учнів, крім Бельгії, де навчальним закладам надано право 

власного вибору методів оцінювання. Згідно з даними (European Commission, 

2013, c. 31), у більшості країн застосовується поточне і підсумкове оцінювання. 

Поточне оцінювання має переважно якісний і описовий характер, і 

здійснюється в усній чи письмовій формі. Воно спрямоване на визначення 

рівня наближення до результатів навчання за певний період і окреслення 

шляхів подальшого розвитку.  

Наприклад, на Кіпрі поточне оцінювання проводиться на таких засадах: 

прогрес за певний період (50 %); активна участь у заняттях фізичної культури 

(30 %); ставлення учня до фізичної культури, здоров‘я і спорту (20 %). В Іспанії 

до уваги беруть такі аспекти: набуття навичок здорового способу життя; 
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практичне застосування вивченого матеріалу; рівень вимогливості до себе, 

здатність долати труднощі; розвиток фізичних навичок; командна співпраця; 

колективний розвиток; участь у спортивній діяльності; зусилля; креативність; 

теоретичні знання і навички критичного мислення. У Словенії учителі на всіх 

етапах навчання спостерігають за фізичним, моторним і функціональним 

розвитком учнів, їхнім прогресом у різних видах урочної та позаурочної 

діяльності і здійснюють оцінювання, беручи до уваги прогрес учнів, виявлений 

і під час уроків, і у шкільних та інших змаганнях (Hardman, 2013). 

Підсумкове оцінювання переважно здійснюється у вигляді оцінок у 

вигляді цифр або літер, що виставляються після виконання певних завдань або 

тестів. Оцінки переважно виставляються за шкалою (наприклад, від 1 до 10 або 

від «A» до «Е»), що застосовуються на всіх шкільних предметах. 

Слід зазначити, що країни мають певну специфіку в оцінюванні: в 

Угорщині  оцінки з фізичної культури ставлять з другого класу; у Греції – із 

третього; у Польщі, Латвії і Словенії – із четвертого; у Португалії – із п‘ятого; у 

Фінляндії – лише у восьмому й дев‘ятому класах; у Швеції – із восьмого класу 

до кінця шкільного навчання. 

Хоча більшість країн використовують як поточне, так і підсумкове 

оцінювання, більшої ваги надають саме підсумковому (Болгарія, Німеччина, 

Франція, Австрія). У Данії й Ірландії, навпаки, перевагу надають поточному 

оцінюванню. У початковій школі у більшості країн надають перевагу 

поточному оцінюванню. 

Як уже зазначалося, оцінювання здійснюється за градацією, яка є 

загальною для всіх шкільних предметів, проте у деяких країнах застосовують 

специфічні інструменти. Так, часто йдеться про шкалу з переліком усіх видів 

фізичної активності, описом результатів навчання і очікувань щодо їхнього 

досягнення, що співвідносяться із традиційною для країни оцінювальною 

шкалою.   
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Так, у Франції створено національну шкалу навичок із фізичної культури 

для початкової школі, але у ній не встановлено відповідності з національною 

шкалою оцінювання – це віддано у сферу відповідальності окремих шкіл. 

Мета створення національної шкали оцінювання досягнень учнів у галузі 

фізичної культури пов‘язана з необхідністю використання стандартної шкали 

оцінювання, а також із можливістю проведення міжнаціональних порівнянь. 

Так, наприклад, на Мальті визначено цілі і результати навчання для 

кожного виду фізичної активності (атлетики, танцю, фітнесу, гімнастики тощо). 

Кожну мету визначено через 10 рівнів досягнень, опис яких дає змогу оцінити 

учня.  

У Швеції вимоги до навичок із фізичної культури визначено на двох 

освітніх рівнях (наприкінці шостого і дев‘ятого років шкільного навчання). 

Визначено рівні досягнень і співвіднесено їх із рівнями (від А до Е), що 

відповідають шкалі оцінювання. 

У деяких країнах окрему шкалу оцінювання розроблено для певних видів 

фізичної активності. Наприклад, у Словенії оцінювання навичок із плавання 

відбувається інакше, ніж оцінювання інших спортивних дисциплін. Навички учнів 

з плавання перевіряють як мінімум два рази – у другому або третьому класі, а 

потім у шостому. Оцінювання проводиться за шкалою від одного до восьми. 

У більшості країн наприкінці навчального року учні отримують 

фінальний звіт, який містить результати з різних навчальних предметів, у т.ч. і 

фізичної культури. Проте в Литві такі звіти, що містять інформацію про 

результати і фізичної культури, видаються лише у початкових класах, у той час 

як в Естонії і на Кіпрі вони стосуються учнів дев‘ятих класів. У деяких країнах 

(Франція, Фінляндія) заключне оцінювання з фізичної культури не включено у 

щорічний звіт, а висвітлюється лише у сертифікаті, який учні отримують 

наприкінці набуття неповної середньої освіти.  

Національне тестування з фізичної культури майже не застосовується в 

країнах-членах ЄС, окрім Словенії, де воно входить до переліку предметів, із 
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яких учні складають національний екзамен наприкінці здобуття неповної 

середньої освіти.    

Отже, огляд загальних тенденцій щодо змісту фізкультурної освіти 

підтверджує, що, незважаючи на існування прогресивних практик, існує низка 

проблем, що вимагають нагального розв‘язання.  Період від 90-х рр. ХХ ст. 

позначено суперечливими процесами в різних країнах, де різною мірою в 

трансформаціях фізкультурної освіти домінували або центральні законодавчі 

ініціативи, або місцеві прогресивні практики. Уряди низки європейських країн 

обрали шлях покращення матеріального забезпечення для вдосконалення 

шкільної і позашкільної фізкультурної освіти, проте часом на практиці це 

реалізується частково. Аналіз даних різних загальноєвропейських опитувань 

засвідчує той факт, що існує значний розрив між потребами і реальним станом 

справ у фізкультурній освіті. Особливо це стосується країн південно-східного 

європейського регіону. Крім проблеми недофінансування, нагальною також 

залишається проблема забезпечення кваліфікованими вчителями та іншими 

фахівцями. Незважаючи на спроби реформувати зміст фізкультурної освіти у 

бік його розширення, все ще залишається поширеною практика звуження 

комплексних цілей до надання учням досвіду, який служить конкуруванню у 

спорті і житті, що обмежує залучення всіх учнів. Як наслідок, уроки фізичної 

культури часто зазнають скорочень як «менш важливі».  

Розв‘язанню означених суперечностей служить Рада Європи, яка працює 

над покращенням системи моніторингу в галузі фізкультурної освіти 

європейських країн. Лише поліпшена система моніторингу на 

загальноєвропейському рівні, відданість окресленим на державному рівні 

принципам, забезпечення якісного змісту, форм і методів фізкультурної освіти 

на локальному рівні можуть забезпечити позитивні зміни.  

На основі структурного та порівняльного аналізу нормативних 

документів країн-членів Європейського Союзу та загальноєвропейських 

порівняльних досліджень визначено такі педагогічні засади реалізації 

концепцій фізкультурної освіти: 
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 врахування точки зору всіх зацікавлених суб‘єктів фізкультурної освіти;  

 орієнтування цілей фізкультурної освіти на фізичний, особистісний і 

соціальний розвиток; 

 зв‘язок результатів навчання з іншими шкільними предметами; 

 значний рівень шкільної автономії у визначенні обов‘язкових видів 

фізичної активності; 

 врахування національних історичних і культурних традицій та 

міжнародної практики при виборі обов‘язкових видів діяльності; 

 виокремлення здоров‘язбережувальної освіти як окремого предмета або 

інтуграція в інші дисципліни; 

 надання переваги поточному оцінюванню навчальних досягнень, що 

має переважно якісний і описовий характер. 

 

3.4. Особливості реалізації концепцій в інклюзивній фізкультурній освіті 

 

3.4.1. Загальна інформація про інклюзію у фізкультурній освіті країн-

членів ЄС  

Системи спеціального навчання створені з метою піклування про дітей, 

для яких необхідно забезпечувати спеціальні можливості і додаткову 

підтримку. Раніше таке навчання здійснювалося виключно у спеціальних 

навчальних закладах, які функціонують і зараз, проте за останні понад 

п‘ятдесят років все нагальнішою стає потреба у створенні умов для навчання 

дітей з особливими потребами у загальноосвітніх школах. Питання рівності 

освітніх можливостей і громадянських прав є в цьому важливими 

детермінантами, які доповнюються такими чинниками, як зміни у ставленні 

батьків, у підготовці вчителів, у кращому забезпеченні шкіл, у педагогічних 

методах та інформаційних технологіях. 

На світовому, загальноєвропейському і національному рівнях функціонують 

чисельні організації, які спрямовують свою діяльність на фізкультурну освіту і 



223 
 

спорт людей зі спеціальними потребами. Серед найбільш впливових можна 

назвати такі:   Міжнародний параолімпійський комітет (International Paralympic 

Committee, 2018), Європейський параолімпійський комітет (European Paralympic 

Committee, 2018), Спортивна федерація людей в інвалідних візках і з 

ампутованими кінцівками (International Wheelchair and Amputee Sports Federation, 

2018), Асоціація спорту і рекреації людей із церебральним паралічем (Cerebral 

Palsy Sports and Recreation Association, 2018) та ін. Ці організації відіграють 

важливу роль у наданні послуг і підготовці професіоналів для фізкультурної 

освіти і спорту людей з особливими потребами.  

Після впливового Варнокського звіту (Warnock Report, 1978), 

представленого в Об‘єднаному Королівстві, низкою країн було визнано, що в 

середньому 15-20 % учнів мають особливі потреби у період шкільного навчання. 

Це означає, що в середньому у класі із 30 учнів 4–6 із них потребують спеціальної 

допомоги. Крім того, було визнано, що ці цифри можуть змінюватися у бік 

збільшення, якщо йдеться про неблагополучні райони. За даними ОЕСР, такі дані 

мають тенденцію до постійного зростання (OECD, 2000, c. 13). 

Навчання учнів з особливими потребами в загальноосвітніх школах є 

предметом наукових дебатів у всьому світі. Питання, які обговорюють 

найчастіше, можна об‘єднати в дев‘ять груп:  

 моделі фінансування шкіл і окремих учнів, які не повинні заохочувати 

ексклюзію; 

 системи звітності для шкіл, які повинні бути розроблені в такий спосіб, 

щоб не виключати учнів з особливими потребами із загальних оцінювальних 

схем; 

 оцінювання учнівських досягнень, яке має бути школобазованим, 

індивідуалізованим і ґрунтуватися на відповідному диференційованому змісті 

навчання і матеріалах; 

 курикулум, що має базуватися на результатах навчання, які відповідають 

потребам неповносправних учнів; 



224 
 

 співвідношення кількості вчителів (чи інших спеціалістів) і учнів, що 

повинно бути змінене в бік збільшення кількості дорослих за рахунок учителів 

спеціалізованого навчання, асистентів учителів тощо; 

 постійна /  часткова присутність асистента вчителя, необов‘язково зі 

спеціальною педагогічною освітою, але готового сприяти навчанню учнів з 

особливими потребами; 

 функціонування служб підтримки, до яких входять шкільний психолог, 

соціальний працівник, які можуть допомогти як учневі, так і вчителеві; 

 відповідна система підготовки вчителів та інших фахівців, які мають бути 

зорієнтовані за забезпечення інклюзії; 

 залучення громади і батьків, які можуть підтримувати інклюзивне 

навчання як у класі у ролі волонтерів, так і вдома.  

Інклюзія – це глибока концепція, яка базується на усвідомленні 

необхідності реалізувати право всіх дітей на навчання, причому для цього 

необхідно кардинально змінити спосіб мислення. Йдеться про холістичне 

переосмислення освітніх законів і політики, яке дало б змогу забезпечити 

освітні потреби всіх учнів. Крім реформування освіти, це передбачає 

розроблення системи подальших кроків, спрямованих на координування зусиль 

різноманітних служб підтримки і школи. Більшість досліджень, проведених 

Організацією економічного співробітництва та розвитку, ЮНЕСКО, 

Європейською комісією, демонструють певні позитивні зрушення у цій сфері. 

Зважаючи на позитивні зрушення та лонгитюдні результати, поглибленої уваги 

зазнали різні галузі шкільної освіти, з-поміж яких і фізкультурна.   

Найчастіше її розглядають через призму адаптованої фізичної активності, 

спрямованої на те, щоб приймати індивідуальні відмінності, сприяти доступу 

до активного стилю життя і спорту, заохочувати інновації і співпрацю всіх осіб 

і інституцій, зацікавлених в інклюзивному освітньому, реабілітаційному та 

спортивному середовищі.  З одного боку, адаптована фізична активність – це 

цілком нова наукова дисципліна. З іншого – її коріння можна простежити ще у 

3000 р. до н.е. у Стародавньому Китаї; підручники, що описували основні 
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підходи, були надруковані в Європі і пов‘язані з іменем Генріка Лінга – батька 

шведської гімнастики, який перевіряв дієвість вправ на своїй ушкодженій руці 

(Kudlcek, 2010, c. 7). 

Крім адаптованої фізичної активності (що охоплює види діяльності, зміст, 

форми і методи навчання, пов‘язані з нею професії тощо), розкрити головні 

позиції інклюзивної фізкультурної освіти допоможуть також такі поняття, як 

«корекційна фізкультурна освіта», «корекційний спорт», «адаптована 

фізкультурна освіта», «спортивна терапія», «спорт для неповносправних» тощо. 

На загальноєвропейському рівні сфера інклюзивної фізкультурної освіти 

підтримується Європейською федерацією адаптованої фізичної активності, що 

бере свої початки у 80-х рр., коли доктор Ж.-К. ДеПоттер (Бельгія) організував 

Перший європейський конгрес з метою заснування європейської філії 

Міжнародної федерації адаптованої фізичної активності (МФАФА) (European 

Federation of Adapted Physical Activity, 2018). Європейська федерація 

адаптованої фізичної активності (ЄФАФА) займається підтримкою інклюзії в 

освіті і суспільстві, поширенням позитивного досвіду і результатами 

досліджень у полі адаптованої фізичної активності і наук про спорт з метою їх 

практичного застосування впродовж усього життєвого циклу людини.  

Головні цілі ЄФАФА такі: 

 заохочувати до загальноєвропейської співпраці в полі адаптованої 

фізкультурної освіти і спорту для сприяння розквіту різних можливостей; 

 поширювати, стимулювати і координувати наукові дослідження у сфері 

адаптованої фізичної активності,  а також сприяти впровадженню результатів у 

практику різних видів професійної діяльності: освітньої, адаптаційної, 

інклюзивної, тренувальної, рекреаційної і реабілітаційної; 

 доносити результати наукових досліджень та здобутого практичного 

досвіду у галузі адаптованої фізичної активності до всіх зацікавлених сторін, 

включаючи національні і міжнародні організації (Kudlcek, 2010, c. 9). 

ЄФАФА популяризує наукові дослідження у своєму друкованому виданні  

Європейському журналі адаптованої фізичної активності (European Journal of 
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Adapted Physical Activity, 2018), а також під час проведення міжнародних 

наукових конгресів (Європейський конгрес адаптованої фізичної активності) 

(EUFAPA, 2018).  

На сторінках «Європейського журналу адаптованої фізичної активності» 

висвітлено міждисциплінарну природу дослідження активності людей з 

особливими потребами, що охоплює спорт, рекреацію, реабілітацію, танець, 

спортивну медицину, охорону здоров‘я тощо. У часописі представлено  

дослідження, у яких використано комплекс кількісних і якісних методів, 

описано конкретні кейси, рецензії, дискусії щодо методологічних проблем, 

коментарі редактора тощо. 

Інший інструмент – Європейський конгрес адаптованої фізичної 

активності – теж проходить циклічно (див. табл. 3.6). Матеріали цих та інших 

інформаційних джерел дають підстави для аналізу сучасного стану і перспектив 

інклюзивної фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу. 

Таблиця 3.6 

Місце проведення Європейського конгресу адаптованої фізичної 

активності 

Рік Місто Країна 

1993 Льовен Бельгія 

1995 Льовен Бельгія 

1998 Тесалоніки Греція 

2001 Відень Австрія 

2002 Ам‘єн Франція 

2004 Дортмунд Німеччина 

Продовження таблиці 3.6 

2006 Оломоуц Чеська Республіка 

2008 Торіно Італія 

2010 Йиваскила Фінляндія 

2012 Кіларней Ірландія 

2014 Мадрид Іспанія 

2016 Оломоуц Чеська Республіка 

 

Ґрунтовний аналіз цих питань здійснили у своїй публікації члени робочої 

групи проекту «Стандарти адаптованої фізичної активності в Європі» Мартін 

Кудлачек і Алія Клавіна, які систематизували матеріали про сучасний стан цієї 
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галузі в країнах ЄС, представивши матеріали на сайті. Коротко 

охарактеризуємо ситуацію в окремих країнах-членах ЄС. 

 

3.4.2. Стан інклюзивної фізкультурної освіти в окремих країнах-

членах ЄС 

3.4.2.1. Бельгія (EUFAPA, 2018a). Сповідуючи політику рівних освітніх 

прав  (Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs, omzendbrief ref 

BaO/2003/01), влада всіх спільнот Бельгії ввела рівні права для всіх дітей 

шкільного віку. Це особливо виявляється у праві відвідувати будь-яку школу за 

вибором, у захисті цих прав, а також у підтримці інтегрованої атмосфери в 

школі. 

Право відвідувати будь-яку школу за вибором діє, починаючи з 

2003-2004 навчального року. Існують певні винятки для дітей з особливими 

потребами стосовно освіти, терапії та догляду. У цілому, ці учні мають рівні з 

іншими права, проте школа може переадресувати таку дитину в іншу школу, 

якщо вона не має достатніх умов для забезпечення всіх особливих потреб 

дитини. Таке рішення слід узгоджувати з батьками, шкільною радою та 

дорадницькими центрами.  

На практиці право на вільний вибір школи все одно створює проблеми 

для родин з дітьми з особливими потребами, оскільки батьки іноді зустрічають 

труднощі у знаходженні відповідної школи, яка погодиться прийняти їхню 

дитину. Більшість дітей з особливими потребами все одно відвідують 

спеціальні школи. У Бельгії функціонує 8 типів початкових спеціальних шкіл і 

4 типи спеціальних середніх шкіл.  

У Бельгії паралельно функціонують інтегрована та інклюзивна шкільна 

освіта. Інтегрована освіта виходить з ідеї, що дітям з особливими потребами 

слід надавати спеціалізовану підтримку, щоб вони могли досягти тих же 

навчальних цілей, що й інші діти. В інтегрованій освіті, яка існує в Бельгії з 

1983 р.,учні з особливими потребами більшою чи меншою мірою повинні 
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адаптовуватися до інших учнів. У наслідок цього, більшість учнів з особливими 

потребами виключені з інтегрованої освіти через їхню неповносправність.    

В інклюзивній освіті, яка діє в Бельгії з 2003 р.,  наголошено на прийнятті 

особистості і здібностей кожної дитини, включаючи і її неповносправність. В 

інклюзивній освіті кожен учень слідує власною навчальною траєкторією і не 

ставить перед собою ті ж цілі, що й інші учні. Інтегровані й інклюзивні школи 

тісно співпрацюють зі звичайними школами і спеціальними школами для дітей 

з особливими потребами. Головною метою є надання часткової чи повної, 

тимчасової чи постійної освіти дітям з особливими потребами. В інтегрованих 

школах частина навчального навантаження передається експертам у галузі 

спеціальної освіти, щоб вони могли надавати підтримку учням і вчителям під 

час уроків і давати додаткові уроки, якщо це необхідно. Цими експертами 

можуть бути вчителі, парамедики, соціальні та педагогічні працівники. Діти з 

особливими потребами можуть отримувати додаткове фінансування на 

підтримку, що може бути розподілене між різними фахівцями. Проте ці 

фінанси не можуть бути використані на освітні цілі. 

В освітній політиці інклюзивній освіті надають перевагу і вважають її 

кращою для освіти дітей з особливими потребами. Проте на практиці не завжди 

вдається цього досягти. Головними перешкодами є неадаптована до цього 

підготовка вчителів, недостатнє інформування батьків, відсутність системи 

комплексної підтримки, фінансування тощо. 

Зважаючи на те, що школи не отримують достатньої підтримки на 

забезпечення всіх потреб неповносправних учнів, батьки мають проблеми з 

вибором відповідної школи. 

Фізкультурна освіта розпочинається на дошкільному етапі, коли учні 

мають одну годину фізичного виховання на тиждень. У початковій і середній 

школі в учнів щонайменше 2 години фізичної культури на тиждень – як у 

спеціальних, так і в загальноосвітніх школах. 

Не існує спеціального законодавства, яке регулює фізкультурну освіту в 

інтегрованій та інклюзивній освіті. Якщо в інтегрованій школі учні не можуть 
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відвідувати певні уроки через їхню неповносправність, вони можуть бути 

звільнені від цих уроків. Ці уроки замінюють на інші.  

Шкільний спорт у Бельгії не є обов‘язковим, його організацією 

займається Фонд шкільного спорту. Цей Фонд співпрацює з Лігою спорту для 

неповносправних, щоб разом підтримувати неповносправних учнів у їхній 

участі у шкільному спорті. Генеральний комісаріат із розвитку фізичної освіти, 

спорту та відпочинку на природі (Commissariaat-generaal voor de Bevordering 

van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie) є державною 

структурою, яка відповідає за дофінансування спортивних федерацій. 

Інклюзивний шкільний спорт організовується на особистому рівні і сьогодні 

обмежується кількома видами спорту: атлетикою, баскетболом, верховою 

їздою, стрільбою, катанням на лижах, тенісом, настільним тенісом, 

велосипедним спортом і плаванням. На регіональному рівні різні федерації 

організовують рекреаційні заходи для спеціальних шкіл (EUFAPA, 2018a). 

3.4.2.2. Болгарія (EUFAPA, 2018b). Згідно із Законом про захист, 

реабілітацію і соціальну інтеграцію людей із неповносправністю, прийнятим 

1.01. 2005 р., Міністерство освіти і науки Болгарії повинно забезпечити дітей з 

особливими потребами: 

 підтримувальним середовищем для інтегрованої / інклюзивної освіти 

на всіх освітніх рівнях; 

 слуховою, мовною, логопедичною, психологічною реабілітацією, 

реабілітацією для незрячих дітей і дітей з вадами зору; 

 підручниками, засобами навчання, сучасними технологіями і 

технічними засобами для освіти дітей з особливими потребами; 

 професійною освітою для дітей з особливими потребами. 

На жаль, немає спеціального законодавчого забезпечення фізкультурної 

освіти. Більшість дітей з особливими потребами позбавлені необхідності 

відвідувати уроки фізичної культури в школі. Є певні успішні спроби щодо 

організації інклюзивної фізкультурної освіти, проте їх скоріше трактують як 

винятки із загальної системи. У спеціальних школах для дітей з вадами слуху і 
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зору дотримуються державних вимог щодо кількості тижневих годин на заняття 

з фізичної культури. У багатьох спеціальних школах для дітей із руховими 

вадами з дітьми працює фізіотерапевт. Учні спеціальних шкіл беруть участь у 

регулярних шкільних змаганнях з різних видів спорту. Відбуваються також 

регулярні міжміські змагання.  

Болгарська параолімпійська асоціація і  Болгарська спортивна асоціація 

для глухих підтримують і організовують шкільні змагання для дітей з 

особливими потребами у спеціальних школах. Починаючи з 2005 року учні 

окремих спеціальних шкіл (для незрячих, глухих дітей) беруть участь у 

регіональних змаганнях для школярів. За останнє десятиліття в Болгарії за 

підтримки фондів Європейського Союзу або окремих країн-членів ЄС, уряду і 

неурядових організацій, було реалізовано низку проектів, спрямованих на 

інтеграцію інклюзії у фізкультурну освіту.  

Зважаючи на відсутність спеціального закону, фізкультурна освіта дітей з 

особливими потребами регулюється положеннями Закону про фізичну культуру 

і спорт, у якому зазначено, що:  

 держава визнає, що фізична активність, спорт і туризм є важливими 

людськими потребами і всі громадяни Болгарії мають право на покращення 

своїх фізичних умінь; 

 фізична активність і спорт для людей з особливими потребами 

спрямовані на покращення якості їхнього життя, реабілітацію і соціальну 

інтеграцію, тому для цієї категорії мають бути забезпечені необхідні умови для 

занять спортом; 

 міністерство молоді та спорту підтримує і фінансує спортивну 

підготовку і участь спортсменів з неповносправністю в Параолімпійських іграх, 

світових і європейських чемпіонатах; 

 спортсмени з особливими потребами використовують державні і 

муніципальні спортивні засоби безкоштовно, неповносправні люди мають 

безкоштовні квитки на спортивні змагання; 
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 планування, дизайн і будівництво споруд спортивного призначення 

відповідає вимогам щодо доступності для людей з особливими потребами; 

 бюджет Міністерства молоді та спорту фінансує: програми фізичної 

активності, спорту і соціального туризму для неповносправних і програму 

«Спорт для всіх», фінансові винагороди для переможців змагань європейського 

і світового рівня.     

3.4.2.3. Чехія (EUFAPA, 2018c). Перший освітній закон, який надав 

батькам можливість  обирати школу для їхніх дітей з особливими потребами, 

було прийнято в 1993 р. Реалізація цього положення зіткнулася з кількома 

ключовими проблемами: фактично було відсутнє фінансування і чіткість у 

визначенні головних позицій. Згодом прийнятий у 2002 р. Закон про урядову 

підтримку спорту й фізкультурної освіти привернув увагу до окремих проблем, 

пов‘язаних з інклюзією у фізкультурній освіті. Відтоді, як стверджують фахівці, 

простежуються позитивні зрушення – переважно в початковій та 

університетській освіті.   

У Чехії 
 
немає особливого закону, який би регулював упровадження 

інклюзивного принципу у шкільну освіту, проте цьому надають значну увагу в 

рамках європейських проектів, участь у яких беруть переважно університети і 

неурядові організації.  

Щодо інклюзії у фізкультурній освіті, виникає парадоксальна ситуація – 

учні з особливими потребами часто бувають звільнені від уроків фізкультури за 

рішенням батьків (через те, що батьки не бачать можливостей для розвитку і 

реабілітації дітей засобами спорту і фізичної активності) або медиків (через 

стару директиву щодо поділу на групи). Це питання перебуває на перетині 

повноважень Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров‘я. Хоча 

ступінь інклюзії в галузі фізкультурної освіти значно зріс, починаючи з 1997 р., 

він є недостатнім, особливо на рівні середніх і старших класів школи.  

3.4.2.4. Німеччина (EUFAPA, 2018d). При характеристиці освітньої 

політики Німеччини слід мати на увазі, що вона складається із 16 федеральних 

земель, які мають власне законодавство. Отже, не може йтися про загальну 
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німецьку політику щодо інклюзивної освіти – в одних землях діти з особливими 

потребами відвідують спеціальні школи, а в інших заохочується інклюзія таких 

дітей у загальноосвітнє освітнє середовище. Так, наприклад, шкільні закони 

Берлінської федеральної землі передбачають спеціальну підтримку учням з 

особливими потребами в таких сферах: проблеми зі слухом, зором, мовленням, 

навчанням, інтелектуальним розвитком, фізичним і моторним розвитком, 

емоційним і соціальним розвитком, аутизмом, проблеми зі здоров‘ям. Таку 

підтримку отримують як загальноосвітні школи з інклюзивним освітнім 

середовищем, так і спеціальні школи. Перевагу надають інклюзивній освіті, що 

поширюється на всі навчальні предмети. У Берлінській федеральній землі 

спеціалізовану підготовку до роботи в інклюзивних освітніх умовах отримують 

всі студенти університету, які мають стати вчителями.  

Фізична культура є обов‘язковим шкільним предметом для всіх учнів з 

тижневим навантаженням від 2 до 4 годин у різних федеральних землях. Проте 

як в інклюзивних школах, так і в спеціальних школах діти з особливими 

потребами можуть бути звільнені лікарями від уроків фізичної культури. 

Незважаючи на те, що для роботи в інклюзивному шкільному середовищі 

передбачено цілий штат фахівців, які надають підтримку і дітям, і вчителям, 

вони нечасто працюють під час уроків фізичної культури, що створює певні 

проблеми. Для сприяння проведенню уроків фізичної культури в інклюзивному 

середовищі постала низка ініціатив, що передбачають співпрацю між школою і 

спортивними клубами. Загалом близько 13,3 % учнів з особливими потребами 

відвідують загальноосвітні школи, а 86,7 % - спеціальні школи.  

Щодо інклюзії в спорті, цими питаннями переважно опікується 

Національна федерація спорту неповносправних, яка ставить такі цілі: 

 надати людям із неповносправністю можливість займатися спортом; 

 сприяти розвитку спортивних здібностей та інтересів усіх людей; 

 попередити розвиток подальшої неповносправності у людей, що 

належать до групи ризику; 
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 сприяти соціалізації людей з особливими потребами засобами спорту і 

фізичної активності. 

Проте існує лише обмежена співпраця між спортивними організаціями 

неповносправних та іншими спортивними організаціями. 

3.4.2.5. Польща (EUFAPA, 2018j). Перші кроки до інклюзії в середній 

освіті Польщі було зроблено на початку 90-х років ХХ ст. У 1991 р. було 

створено перше законодавче підґрунтя, де стверджувалося, що діти зі 

спеціальними потребами повинні мати можливість отримати освіту. Ця освіта 

має бути пристосована до їхніх потреб.  У 1993 р. було внесено доповнення, 

згідно з якими в початковій школі повинно бути 15-20 учнів, серед яких може 

бути 3-5 учнів з особливими потребами. У кожній школі має бути один 

додатковий учитель для роботи з дітьми, які мають особливі потреби. Школа 

повинна розробити спеціальну програму для роботи з такими учнями і подати її 

на затвердження в місцеві відділи освіти. З 1994 р. школи перебувають у 

підпорядкуванні місцевих органів управління освітою, що також сприяло 

інклюзії. Крім того, починаючи з 1998 р., уряд почав надавати більші гранти на 

програми по роботі з учнями з особливими потребами, у наслідок сого 

фінансування таких дітей у 4 рази перевищило фінансування інших учнів. 

Виділені кошти витрачаються на необхідне обладнання. Крім того, додаткове 

фінансування надходить із Громадського фонду людей із неповносправністю 

(Public Foundation for People with Disabilities).  

В інклюзивному освітньому середовищі учні з особливими потребами 

мають 3-4 години фізкультури на тиждень. Фахівці з фізичної культури 

починають працювати з такими учнями в 4 класі (9-10 років). До того з ними 

працюють класні вчителі і фахівці-реабілітологи. Учителі спеціальної освіти 

надають підтримку, оскільки на клас передбачено як мінімум двоє  учителів. 

Учні з особливими потребами мають змогу брати участь у заняттях спортом, 

як під час уроків, так і в позаурочний час. Проте часто перешкодою цьому є 

змагальний характер уроків фізкультури і невідповідне ставлення вчителів. 

На практиці вчителі фізичної культури отримують меншу підтримку, ніж 
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учителі-предметники. Крім того, бракує спеціальних наукових досліджень. З 

цієї проблематики  

3.4.2.6. Угорщина (EUFAPA, 2018f).  Перші офіційні дослідження в 

галузі інклюзивної освіти почалися в 1981 р., і вони змінили спосіб мислення 

про людей з неповносправністю в Угорщині. Центром досліджень став 

Спеціальний педагогічний коледж ім. Густава Барчі. Перед дослідниками було 

багато перешкод і труднощів, але вони доклали всіх зусиль, щоб змінити 

суспільство на краще, перетворити його на громаду, де всі мають рівні права на 

освіту, професійну підготовку, працевлаштування і соціальний захист.  Як 

наслідок, у 1998 р. було прийнято закон, що передбачив рівні права для людей з 

особливими потребами, серед яких і право на освіту. У ньому йшлося, що за 

бажання батьків діти з особливими потребами можуть навчатися у 

загальноосвітніх школах, інтегруючись у їхнє освітнє середовище. Проте така 

інтеграція є правом, а не обов‘язком, рішення ж приймають батьки. У 2002-

2003 навчальному році в Угорщині було понад 64000 дітей з особливими 

потребами, з яких 18000 (28,3 %) навчалися в інклюзивному освітньому 

середовищі. У сегрегованій системі для кожного типу неповносправності 

створено спеціальні заклади. Уже з 2006 р. питання стоїть не про те, чи 

потрібна інклюзія в освіті, а про те, як її забезпечити. 

Фізкультурна освіта є обов‘язковою в кожній школі. У програмах 

навчання закладено 10 головних напрямів, серед яких є фізична культура і 

спорт. В інклюзивному освітньому середовищі діти з особливими потребами 

відвідують уроки фізичної культури разом з іншими учнями. Проте слід 

зазначити, що вчителі ще не зовсім готові до роботи з ними. Міністерство 

освіти організовує спеціальні програми підвищення кваліфікації, серед 

тематики яких є і робота з наповносправними учнями в інклюзивному 

освітньому середовищі. За програмами поріднення низка угорських викладачів 

методики фізкультури відвідали Данію, де вони вивчали досвід проведення 

уроків на засадах інклюзії. Після їхнього повернення їхні вищі навчальні 

заклади розпочали програму підготовки вчителів фізкультури для інклюзивного 
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освітнього середовища. Незважаючи на це, справжня інклюзія в шкільному 

спорті поки що є рідкістю, в основному через недостатність знань та інтересу 

вчителів.     

3.4.2.7. Італія (EUFAPA, 2018g). В Італії процес включення дітей з 

особливими потребами в загальноосвітні школи розпочався в 70-х рр. ХХ ст. 

під впливом двох тенденцій: 

1) індустріального буму, що викликав міграцію, унаслідок якої діти з 

інших регіонів і країн почали зазнавати труднощі у навчанні; 

2) студентських протестів, предметом яких стали ексклюзивність освіти 

та її зв‘язок із маргіналізацією суспільних груп, що були неуспішними в школі.  

Як наслідок, було зініційовано створення міністерської комісії для 

вивчення проблеми і надання пропозицій щодо її подолання. Заключний звіт 

проголосив необхідність цілковитих змін у школах у бік запровадження 

інклюзивного освітнього середовища (1975 р.) З того часу італійський уряд 

видав понад 50 законів і наказів щодо інклюзивної освіти. У колі питань, що 

піднімалися, такі: подолання матеріальних проблем; забезпечення учнів з 

особливими потребами безкоштовним транспортуванням до місця навчання; 

персоналізована опіка над учнями з особливими потребами; медичні послуги на 

базі школи; гнучкість організації навчального процесу в школах; оцінювання, 

зміст і структура екзаменів для учнів з особливими потребами; партнерство 

школи з медичними, соціальним службами і місцевою владою. Всі ці позиції 

було враховано в консолідованому Законі № 104, прийнятому в 1992 р., що є 

чинним до сьогодні. 

Уроки фізичної культури є обов‘язковими для всіх учнів, проте 

виникають труднощі у створенні справді інклюзивного середовища у 

командних видах спорту.  

3.4.2.8. Латвія (EUFAPA, 2018h). У Латвії процес включення дітей з 

особливими потребами у загальноосвітнє освітнє середовище розпочався зі 

здобуттям Латвією незалежності. Система загальної освіти Латвії керується 

Державними стандартами загальної освіти. Ці стандарти включено до Закону 
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про загальну освіту Латвії, що схвалений Радою міністрів. У ньому йдеться про 

те, що освіта обов‘язкова для всіх, включаючи дітей з особливими потребами. 

Згідно з даними Латвійського міністерства освіти і науки,  близько 9000 (2,8 %) 

дітей з особливими потребами включено в загальні освітні програми, проте ще 

рано говорити про створення інклюзивного середовища в загальноосвітніх 

школах. 

У Латвії немає спеціального законодавчого підґрунтя для інклюзивної 

фізкультурної освіти. На уроки фізичної культури в загальноосвітніх школах 

виділено 2-3 тижневих години. Неповносправні учні, які перебувають в 

інклюзивному освітньому середовищі, або відвідують уроки фізичної культури 

разом з іншими учнями, або звільнені від них на основі заяв батьків або медичних 

довідок. Фахівці зі спеціальної освіти не присутні на уроках фізичної культури. 

Кілька років тому Латвійською федерацією серед неповносправних дітей і молоді 

було проведено анкету щодо участі дітей з особливими потребами в заняттях із 

фізичної культури. Було оброблено 226 анкет, які засвідчили, що 58,6 % 

неповносправних дітей не відвідували уроків фізкультури, хоча навчалися в  

загальноосвітніх школах; 22,5 % не відвідували навчальних закладів, отримуючи 

домашню освіту, яка не включала занять із фізичної культури; 18,9 % дітей 

відвідували спеціальні школи, у яких було 2-3 уроки фізкультури на тиждень. 

Цікавим результатом стало те, що 91 % опитаних відзначили, що вони б хотіли 

регулярно брати участь у заняттях із фізичної культури. Хоча це опитування не 

можна вважати досить репрезентативним, воно виявило проблеми, що існують у 

сфері інклюзивної фізкультурної освіти.     

3.4.2.9. Литва (EUFAPA, 2018i). Зі здобуттям незалежності Литва почала 

надавати великого значення розвитку фізкультурної освіти і спорту. Було 

створено нові спортивні організації, уряд і неурядові організації почали 

приділяти більше уваги соціальній інтеграції неповносправних. На державному 

рівні не створено законодавчого підґрунтя для  інклюзивної фізкультурної 

освіти, оскільки ані Закон про соціальну інтеграцію неповносправних, ані Закон 
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про спеціальну освіту не торкаються сфери фізкультурної освіти, 

зосереджуючись переважно на інтелектуальному вихованні.  

Теоретично учні з особливими потребами можуть відвідувати уроки 

фізкультури, однак практично виникає низка проблем. Серед головних 

перешкод називають: недостатнє матеріальне забезпечення освіти 

неповносправних учнів, відсутність спеціального обладнання і методичного 

забезпечення, недостатня компетентність учителів для роботи з учнями зі 

спеціальними потребами в інклюзивному освітньому середовищі.   

3.4.2.10 Словаччина (EUFAPA, 2018k). У Словаччині діє Закон про 

спеціальні школи (2000), у якому йдеться про можливість вибору спеціального 

або інклюзивного середовища на рівні початкової або середньої освіти.  Крім 

того, діють ще кілька законів, які регламентують освіту дітей з особливими 

потребами (Закон № 29 /1984, № 229 / 2000, № 596 / 2003). Хоча окремого 

законодавчого підґрунтя для інклюзії у фізкультурній освіті немає, у законах і 

міністерських наказах є пов‘язані з нею положення: 

 про процедуру прийняття учня до школи; 

 рекомендації щодо забезпечення адекватної освіти, яка відповідає 

індивідуальним здібностям учнів з особливими потребами; 

 дотримання принципу рівного доступу до лікування; 

 права і обов‘язки школи щодо інтегрованих учнів; 

 правила індивідуальної освітньої програми; 

 умови організації спеціальних класів. 

3.4.2.11. Греція (EUFAPA, 2018e). Щодо інклюзії в грецькій загальній 

освіті, рівні права дітей шкільного віку щодо включення у систему середньої 

освіти почали законодавчо визнавати в середині 80-х рр. ХХ ст.  Тоді батькам 

було надано право віддавати дітей у будь-які школу за власним вибором. Перші 

випадки інклюзії в грецькій середній освіті відзначені 1981 роком, коли учнів з 

незначними розумовими проблемами почали допускати з загальноосвітні 

школи. Ці випадки були винятковими і стали результатом діяльності передових 

освітян. До кінця 80-х рр. створення окремого спеціального навчального 
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середовища було пріоритетом освітньої політики у Греції. Проте навіть і ці 

спеціальні класи функціонували без спеціально підготовленого персоналу, без 

спеціальних ресурсів та організаційного забезпечення. Із 90-х рр. розпочалися 

серйозні інтеграційні зусилля, значною мірою завдячуючи європейській 

програмі GELIOS. Лише у той період розпочалася робота з організації 

інклюзивого освітнього середовища. 

Сьогодні у Греції в цьому контексті відбулися певні позитивні зміни, а саме: 

 збільшення кількості інклюзивних класів у загальноосвітніх школах; 

 розробка спеціальних програм професійної підготовки для молоді з 

особливими потребами; 

 підготовка освітян до роботи з дітьми й молоддю з особливими 

потребами; 

 адаптація шкільних споруд до забезпечення доступності для дітей та 

молоді з особливими потребами; 

 розробка програм з урахуванням боротьби з дискримінацією учнів з 

особливими потребами. 

Щодо інклюзії у фізкультурній освіті, учні початкової школи мають дві 

години фізичної культури на тиждень і  додаткову годину олімпійської освіти 

два останніх роки початкової школи. У середніх класах учні мають три години 

фізкультури на тиждень, а у старших – дві години на тиждень плюс 1 година 

олімпійської освіти на два тижні. 

Немає спеціальних законодавчих положень щодо інтеграції та інклюзії у 

фізкультурній освіті. Якщо неповносправність не дає учням можливості займатися 

разом з усіма на уроках, вони можуть бути звільнені від занять із фізичної 

культури. Згідно із законом № 3194, учителі, які мають у дипломі спеціалізацію 

«адаптивна фізична культура», при прийомі на роботу мають перевагу над тими, 

хто її не має. Підтримку учням з особливими потребами, які навчаються у 

загальноосвітніх і спеціалізованих школах, надають команди спеціалістів Центрів 

діагностики, оцінювання і підтримки, які функціонують у кожній префектурі. 

Персонал таких центрів складається з освітян для різних освітніх рівнів, медиків і 
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парамедиків, психологів, соціальних працівників і адміністраторів. Проте роль 

фахівців з адаптивної фізичної культури залишається недооціненою.  

Щодо інклюзії у спорті, може йтися про її підтримку державою, що 

надається переважно через спортивні федерації. Щодо рекреаційного спорту 

для людей з особливими потребами, турботу про його організацію передано 

владі на місцях. 

Отже, опрацьовані матеріали дають підстави для певних узагальнень. За 

останні десятиліття для дітей та молоді з особливими потребами з‘явилися 

певні покращення у різних сферах їхнього життя, включаючи доступ до 

соціальних послуг і до якісної освіти. Проте фізкультурна освіта для людей з 

особливим потребами потребує ще значних зрушень. Звичайно ж, якість і 

доступність адаптивної фізкультурної освіти має відмінності в різних країнах 

ЄС. Міжнародні дослідження (Kudlcek, & Klavina, 2010; Kudlcek, Válková, 

Sherrill, Myers, & French, 2002; Lienert, Sherrill, & Myers, 2001; Meegan, & 

MacPhail, 2006) доводять, що, зважаючи на все більшу кількість учнів з 

особливими потребами в загальнооствітніх школах, учителі постають перед 

проблемою, як їхні потреби задовольнити. У більшості випадків учителі не 

можуть приймати рішення щодо того, чи навчатися такій дитині в класі з 

іншими дітьми, проте від їхнього рішення залежить, якою мірою до фізичної 

активності буде залучено кожного учня. На думку К. Шерілла, «незважаючи на 

те, що в освітній інклюзії може йтися про певні успіхи, у фізкультурній освіті 

багато країн не спроможні надати систематичної підтримки» (Sherrill, 1998, 

c. 107). Він вважає, що важливо те, щоб учителі фізичної культури  вміли 

працювати з учнями з особливими потребами, і головне, що треба змінити – це 

їхнє ставлення (Sherrill, 2004). 

 

3.4.3 Підготовка вчителів фізичного виховання до навчально-

виховної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі 

 К. Шерілл поєднує компетентності вчителя фізичної культури, готового 

працювати в інклюзивному середовищі, у такі групи: (а) філософія, (б) 
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ставлення, (в) знання, (г) навички. Один із масштабних проектів, спрямований 

на покращення рівня готовності вчителя фізичної культури до роботи в умовах 

включення дітей з особливими потребами в загальну освіту, – «Європейська 

інклюзивна фізкультурна освіта», який тривав два роки за підтримки фонду 

«Леонардо да Вінчі» Ірландської національної агенції (UNESCO Chair IT Tralee, 

2009). У рамках проекту було розроблено функціональну мапу ролі вчителів 

фізичної культури і описано компетентності та результати навчання, що дають 

змогу забезпечити якісне включення дітей з особливими потребами в загальну 

фізкультурну освіту. Цілями проекту передбачено пілотування розробленої 

моделі підготовки та впровадження запропонованих модулів у країнах-

партнерах проекту. Загалом цілями проекту передбачено:  

 упровадити апробовану в Інституті технологій (Трейлі, Ірландія) 

інноваційну модель підготовки вчителя фізичної культури до роботи в 

інклюзивному освітньому середовищі в партнерських інституціях; 

 критично оцінити й адаптувати модуль підготовки до інклюзивної 

фізкультурної освіти, що викладається в Інституті технологій (Трейлі), 

залучивши провідних експертів; 

 відповідати пріоритетам Програми освіти і професійної підготовки 

2010 через використання взаємонавчання, упровадження інноваційних практик, 

забезпечення рівності і якості в освіті, допомогу учням реагувати на вимоги 

змінного середовища, підвищення рівня ефективності в навчанні  тощо; 

 надативучителям фізичної культури знання, навички і компетентності, 

які допоможуть ефективно функціонувати у навчальному середовищі; 

 сприяти реалізації права на фізкультурну освіту для всіх; 

 розробити ресурсний пакет для навчально-методичного та 

організаційного забезпечення функціонування запропонованої моделі і 

включених у неї модулів і надати можливість завантажувати його зі сторінки 

проекту (UNESCO Chair IT Tralee, 2009).  

У рамках проекту досліджено функції та компетентності вчителів 

фізичної культури, яких необхідно набути під час професійної підготовки для 
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успішного включення учнів з особливими потребами до загальної 

фізкультурної освіти. Так, функціональну мапу і опис знань, навичок і 

компетентностей було вибудувано навколо так званої моделі PAPTECA, 

абревіатура на позначення якої розшифровується так: Р – Planning 

(планування), A = Assessment (оцінювання); P = Prescription (установка); T = 

Teaching (навчання); E = Evaluation (аналіз даних); C = Consulting and 

Coordination of resources (консультування і координування ресурсів); A = 

Advocacy (захист інтересів).  

У представленій функціональній мапі розробники зосередилися на 

ключових сферах, ключових ролях і функціях. Наприклад, у ключовій сфері 

«навчання» (навчати учнів з особливими потребами в інклюзивному 

середовищі разом з учнями без особливих потреб) однією з ключових ролей 

визначено: адаптувати навчання так, щоб воно відповідало потребам усіх учнів 

в інклюзивному навчальному середовищі. У ключовій ролі «адаптація» 

визначено такі ключові функції: 

 адаптація або забезпечення спеціального обладнання, яке може 

сприяти інклюзивній фізкультурній освіті (наприклад, яскравого кольору, 

освітлене, зі звуковими сигналами, важче, легше тощо); 

 аналіз і перегляд бажаних для набуття навичок з метою їхньої 

адаптації до спеціальних потреб учнів; 

 адаптація правил ігор з метою сприяння інклюзії; 

 адаптація стилю навчання з метою сприяння інклюзії; 

 адаптація фізичного середовища для інклюзії (EIPET functional map, 

2018).  

Крім того, важливою частиною проекту було розроблення Рамки знань, 

навичок і компетентностей. Для прикладу розглянемо, як вона співвідноситься 

з описаною вище ключовою сферою «навчання»: 

І. Компетентність: адаптувати навчання так, щоб воно відповідало 

потребам УСІХ учнів, задіяних у фізкультурній освіті. 
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ІІ. Навички: (а) адаптувати власний стиль викладання так, щоб він сприяв 

інклюзії; (б) забезпечити або адаптувати відповідне обладнання; (в) адаптувати 

ігри і види фізичної активності; (г) проаналізувати завдання і переглянути їх; 

(д) креативна практика розв‘язання проблем. 

ІІІ. Знання: (а) стиль викладання, що відповідає інклюзії; (б) аналіз і 

перегляд завдань; (в) адаптовані ігри; (г) адаптовані стратегії.  

Унаслідок проведеного під час проекту аналізу виокремлено ключові 

функції вчителя фізичної культури в інклюзивному освітньому середовищі: 

(а) планувати навчальний досвід з фізичної культури, який також 

відповідає рівневі розвитку і запитам учнів з особливими потребами (з 

неповносправністю); 

(б) учити учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному 

середовищі разом з учнями без неповносправності; 

(в) оцінювати навчальні досягнення учнів з особливими освітніми 

потребами та ефективність прикладних підтримувальних стратегій; 

(г) підтримувати власний професійний розвиток та професійний розвиток 

інших у навчанні учнів з особливими освітніми потребами. 

На жаль, не всім цим характеристикам надають великої ваги під час 

професійної підготовки фахівців із фізичної культури. У наслідок цього, на 

думку фахівців, виникають проблеми при впровадженні справді інклюзивної 

фізкультурної освіти (LaMaster, Gall, Kinchin, & Siedentop, 1998; Lieberman, 

Houston-Wilson, & Kozub, 2002). 

У деяких країнах-членах ЄС надають спеціальні тренінгові програми для 

професіоналів, які працюють з особами з особливими потребами, в інших діють 

академічні навчальні програми підготовки фахівців, проте є такі країни, де 

адаптована фізична культура перебуває поза увагою. Саме тому Європейська 

федерація адаптивної фізичної культури проводить значну роботу, спрямовану на: 

 опис професійних компетентностей у різних галузях адаптованої 

фізичної активності: адаптованої фізичної культури в школі; адаптованого 

спорту і відпочинку; адаптованої фізичної активності в реабілітації; 
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 визначення потреб усіх сфер адаптованої фізичної активності в різних 

країнах; 

 розроблення академічних стандартів (предметних компетентностей і 

результатів навчання) у названих трьох галузях фізичної активності;  

 розроблення міжнародної академічної рамки з метою забезпечення 

якості підготовки фахівців на загальноєвропейському рівні (Kudlcek, Jesina, & 

Flannagan, 2010). 

Отже, незважаючи на те, що інклюзивна фізкультурна освіта та 

адаптована фізична активність привертають увагу освітян лише впродовж 

останніх десятиліть, вони мають значний потенціал до розвитку. Перш за все, 

вони служать покращенню якості життя осіб з особливими потребами і 

сприяють  їхній більшій незалежності впродовж життя. У цьому випадку може 

йтися як про людей із вродженою, так і набутою неповносправністю. Поступові 

зміни у ставленні до осіб з особливими потребами на соціальному рівні 

зумовлюють зміни і в освітній сфері в цілому, зокрема у сфері фізкультурної 

освіти. Всі розвинені держави повинні надавати підтримувальні послуги, 

спрямовані на вищий рівень прийняття, залучення і включення осіб з 

особливими потребами в загальне середовище. Важливо, щоб ці зміни 

відбувалися не лише на рівні законодавства чи окремих шкільних ініціатив. 

Йдеться про масштабність упровадження інклюзивної фізкультурної освіти в 

країнах-членах ЄС, що має одним зі своїх пріоритетів високоякісну підготовку 

фахівців до роботи з людьми з особливими потребами в інклюзивному 

освітньому середовищі. 

 

Висновки до третього розділу 

У розділі охарактеризовано сучасний стан та виявлено нормативні, 

організаційні й педагогічні засади реалізації концепцій фізкультурної освіти у 

країнах ЄС через розкриття нормативно-законодавчого забезпечення її 

функціонування, організації та змісту, а також забезпечення до неї 

інклюзивного підходу.  
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Зважаючи на те, що під нормативними засадами реалізації концепцій 

фізкультурної освіти маємо на увазі законодавчо-нормативне забезпечення, 

на якому вона ґрунтується, було опрацьовано загальноєвропейські доповіді, 

резолюції, плани, директиви, комюніке й національні стратегії та ініціативи в 

галузі фізкультурної освіти та спорту. Встановлено, що Європейська комісія 

приділяє посилену увагу проблемам фізкультурної освіти і спорту у країнах-

членах ЄС, особливо з 2007 р. («Доповідь про спорт» (White Paper on Sport), 

«Директиви ЄС щодо видів фізичної активності, які покращують здоров‘я» 

(The EU Guidelines on Health Enhancing Physical Activity), Робочий план щодо 

поширення спорту та ін.). Концептуальні положення щодо європейського 

виміру у спорті країн-членів ЄС викладено в Комюніке Європейської Комісії 

«Розвиток європейського виміру у спорті» (Developing the European 

Dimension in Sport). 

На основі аналізу Звіту Європейської комісії про фізкультурну освіту і 

спорт у Європі (Physical Education and Sport at School in Europe) (2013) 

встановлено, що спортивний вимір мав місце в усіх сферах європейської 

політики. Показано, що нормативно-законодавча прозорість у фізкультурній 

галузі створює умови для ефективнішого управління нею в Європі. 

Представлено основні пропозиції Звіту, видані у формі Директив, спрямованих 

на розвиток фізичної активності та створення загальноєвропейської мережі для 

розвитку спорту як здоров‘язбережувального виду діяльності; надання 

європейського статусу (European Label) тим школам, які заохочують фізичну 

активність; підвищення рівня соціальної інклюзії та інтеграції засобами спорту 

за допомогою європейських програм і ресурсів; заохочення до обміну 

інформацією, досвідом і успішною практикою між законодавчими структурами 

та спортивними організаціями з метою попередження расизму й жорстокості; 

заохочення використання спорту як знаряддя європейської політики розвитку; 

збір статистичних даних для визначення економічного впливу спорту.  

Зазначено, що фізичне виховання є обов‘язковим предметом у більшості 

країн і може бути використане для створення атмосфери, сприятливої для 
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фізичної активності. Згідно з названими вище Директивами, лише уроків 

фізичного виховання двічі або тричі на тиждень не достатньо, щоб досягти 

відповідних результатів. Експертною спільнотою ЄС рекомендовано 

збільшення обсягу часу на фізичну активність учнів шляхом урізноманітнення 

позанавчальних видів діяльності школярів, інтегрування фізичної активності в 

систему роботи груп продовженого дня. Рекомендовано активізацію співпраці у 

фізичному вихованні школярів усіх зацікавлених сторін, а саме: сім‘ї та 

місцевої громади, вихователів дитячих садочків, тренерів спортивних і 

соціальних клубів. 

Представлено дані Європейської мережі заохочення 

здоров‘язбережувальної фізичної активності (HEPA Europe (European network 

for the promotion of health-enhancing physical activity)) щодо імплементації 

різних аспектів Директив. Встановлено, що найбільшою мірою Директиви було 

впроваджено в спортивному, здоров‘язбережувальному та освітньому секторах, 

у той час як найбільші труднощі виникли під час їхнього впровадження в 

роботу з малозабезпеченими верствами населення, з літніми людьми, у процесі 

створення розгалуженої дозвіллєвої інфраструктури для забезпечення 

здоров‘язбережувальної фізичної активності. 

Охарактеризовано програми Європейського Союзу, об‘єднані 

комплексною програмою Erasmus+, що забезпечує підтримку видам діяльності 

в галузі освіти, підготовки молоді та спорту на період 2014–2020 рр. 

У результаті порівняльного аналізу національних стратегій розвитку 

фізкультурної освіти країн-членів ЄС встановлено, що їхні цілі мають певну 

специфіку в різних країнах, що визначається сукупністю суспільно-політичних, 

соціально-економічних і культурно-освітніх пріоритетів. Спільним для країн 

ЄС є приділення пріоритетної уваги таким проблемам, як: розвиток 

інфраструктури шкільного й позашкільного спорту, здоровий спосіб життя, 

інклюзія, збільшення обсягів навчального часу на уроки фізичної культури, 

збільшення кількості змагань, соціалізація учнів і професійний розвиток 

фахівців. Реформи, які є результатом упровадження національних стратегій, 
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скеровані передусім на модернізацію навчальних програм із фізкультурної 

освіти, на підтримку професійного розвитку вчителів фізичної культури, 

запровадження фінансування різних регіональних і локальних ініціатив. 

Організаційні засади реалізації концепцій фізкультурної освіти 

представлено як принципи, якими керуються в організації та управлінні 

шкільною фізкультурною освітою у країнах Європейського Союзу. 

Насамперед, ідеться про організацію навчального процесу з фізичного 

виховання, місце предметів фізкультурного циклу в шкільних навчальних 

планах, а також особливості організації позакласної та позашкільної 

фізкультурної освіти для дітей і молоді шкільного віку. Якщо стратегії 

фізкультурної освіти розглянуто в діахронному вимірі з визначенням 

перспектив розвитку, то у процесі визначення організаційних засад реалізації 

концепцій фізкультурної освіти більшою мірою застосовано синхронний вимір, 

що дав змогу визначити засадничі принципи, якими керуються в організації та 

управлінні фізкультурною освітою у країнах-членах ЄС на сучасному етапі. З 

цією метою проаналізовано документи національного та шкільного рівнів, що 

містять різне наповнення залежно від рівня шкільної автономії в розробленні 

навчальних планів, проте для виокремлення основних проблемних моментів у 

європейській шкільній фізкультурній освіті взято до уваги результати 

порівняльних досліджень, проведених різними організаціями 

загальноєвропейського рівня. 

На основі проведеного аналізу встановлено, що фізкультурна освіта дітей 

та молоді шкільного віку включає такі складові: шкільна фізкультурна освіта, 

що забезпечується низкою предметів фізкультурного циклу; позакласна 

фізкультурна освіта, що надається через участь учнів у заходах фізкультурного 

спрямування, організованих на базі школи; позашкільна фізкультурна освіта, 

що відбувається в спортивних секціях і клубах за межами школи.     

Узагальнення та систематизація вищеназваних джерел дозволила 

визначити низку тенденцій, що стосуються статусу фізичної культури як 

шкільного предмета, місця в шкільних навчальних планах і матеріальних 
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ресурсів визначено такі спільні для країн-членів ЄС тенденції щодо реалізації 

концепцій фізкультурної освіти: введення фізичної культури до програм 

середньої освіти в усіх країнах-членах ЄС з метою підтримки фізичного, 

особистісного й соціального розвитку дитини; відносно мала кількість 

обов‘язкових годин на фізичну культуру порівняно з іншими предметами; 

помітне збільшення активності в галузі позашкільних занять фізичною 

культурою та спортом; активне реформування фізкультурної освіти в більшості 

країн Європейського Союзу. Серед чинників, що перешкоджають 

упровадженню концепцій фізкультурної освіти, визначено: відхилення від 

виконання загальноєвропейських і державних зобов‘язань; менша важливість 

шкільної фізкультурної освіти загалом; «напівофіційний» статус фізичної 

культури як шкільного предмета, відсутність політичної волі до проведення 

реформ, що пов᾿язано з недостатнім усвідомленням владою впливу 

фізкультурної освіти в школі на забезпечення здоров᾿я нації та її 

конкурентоспроможність; фінансові обмеження та відсутність необхідного 

матеріального забезпечення й ресурсів; нестача кваліфікованих кадрів. 

Педагогічні засади реалізації концепцій фізкультурної освіти 

представлено як принципи, на яких ґрунтується її зміст і форми навчання й 

оцінювання в галузі фізкультурної освіти.   

Порівняльний аналіз цільових пріоритетів фізкультурної освіти в країнах 

ЄС дозволяє констатувати, що для фізичного розвитку на заняттях із фізичної 

культури головним пріоритетом визначено розвиток фізичних і рухових 

навичок. Для особистісного розвитку дітей акцентовано на потенціалі 

фізкультурної освіти щодо зміцнення віри дітей та молоді у власні фізичні 

здібності, збалансованості фізичного й ментального здоров‘я, вмінні 

конструктивно долати стрес і негативні емоції. Соціальний розвиток засобами 

фізкультурної освіти скеровано на формування широкого спектру 

компетентностей і так званих «soft»-навичок, тобто тих, які спрямовані на 

конструктивну співпрацю й комунікацію з іншими на засадах рівності. У цілях 

фізкультурної освіти більшості країн ЄС наголошено на її сприянні в 
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інтегруванні дітей та молоді в суспільство, вихованні в них почуття 

солідарності, соціальної інтеракції, командного духу й командної співпраці, 

справедливої гри, поваги до правил і до інших.  

Встановлено, що навчальними програмами з фізкультурної освіти в 

країнах-членах ЄС визначено переважно якісні результати навчання, проте в 

таких країнах як Словенія та Швеція визначено також і кількісні показники. 

Універсальними результатами навчання в досліджуваній сфері для більшості 

країн є позитивне ставлення до фізкультурної освіти впродовж життя, що 

доповнюється набуттям навичок здорового способу життя, а саме: рухової 

активності, здорового харчування, персональної гігієни, запобігання 

ушкодженням; усвідомленням ризиків для фізичного здоров᾿я, підвищенням 

заходів безпеки, а також володінням алгоритмами дій у складних ситуаціях. 

Виявлено, що в низці країн (Німеччині, Латвії, Австрії, Словенії, Португалії, 

Великій Британії та скандинавських країнах) застосовано крос-куррикулярний 

підхід, тому результати навчання з фізичної культури тісно взаємопов‘язані з 

результатами навчання з інших шкільних предметів. 

З‘ясовано, що вибір обов‘язкових видів фізичної активності у змісті 

фізкультурної освіти спричинений історичними й культурними традиціями, 

попередніми дослідженнями, що ґрунтуються на реальних даних, попереднім 

досвідом та міжнародною практикою. Попри значну автономію закладів освіти, 

державними стандартами більшості європейських країн визначено обов‘язкові 

види фізичної активності в змісті фізкультурної освіти. Узагальнено, що в усіх 

країнах ЄС до блоку обов‘язкових видів фізичної активності входять спортивні 

ігри, легка атлетика (крім Фінляндії та Швеції; танець (крім Болгарії, Данії, 

Литви, Румунії); гімнастика (крім Іспанії). Обов‘язкового статусу в змісті 

фізкультурної освіти країн-членів ЄС надано здоров‘язбережувальним видам 

діяльності й фітнесу (крім Болгарії, Естонії, Кіпру, Румунії та Фінляндії); 

пригодницьким видам спорту й подорожам (у Данії, Естонії, Іспанії, Кіпрі, 

Латвії, Литві, Португалії, Словаччині, Словенії, Мальті, Фінляндії, Франції, 

Чехії і Швеції); плаванню (в Австрії, Бельгії, Греції, Данії, Естонії, Литві, 
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Німеччині, Португалії, Словаччині, Словенії, Угорщині, Фінляндії, Франції, 

Чехії і Швеції); зимовим видам спорту (в Естонії, Латвії, Фінляндії і Швеції).   

Зазначено, що, крім фізичної культури, на набуття здоров‘язбережувальних 

компетентностей звернено увагу й у процесі викладання інших дисциплін 

(біологія, предмети соціально-гуманітарного циклу тощо). У деяких країнах 

(Кіпрі, Ірландії, Фінляндії) здоров‘язбережувальна освіта є окремим предметом. В 

інших країнах вона інтегрована в інші обов‘язкові предмети. У Чеській Республіці 

школи самі вирішують, які аспекти здоров‘язбереження вивчати і чи виділяти 

його в окремий предмет. 

У більшості країн ЄС фізкультурна освіта послуговується загальними 

підходами до оцінювання (крім Ірландії, де застосовується не оцінювання, а 

система звітності перед батьками), за винятком деяких курсів, які не підлягають 

формальному оціненню (Мальта); існують рекомендації щодо методів 

поточного й підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів, крім 

Бельгії, де закладам освіти надано право власного вибору методів оцінювання. 

Поточне оцінювання має переважно якісний і описовий характер, здійснюється 

в усній чи письмовій формі. Воно спрямоване на визначення рівня наближення 

до результатів навчання за певний період і окреслення шляхів подальшого 

розвитку. Підсумкове оцінювання може бути кількісним, але не ґрунтується на 

використанні тестів. 

Проаналізовано стан інклюзивної фізкультурної освіти в країнах ЄС, що 

значною мірою залежить від ступеня впровадження інклюзії у шкільній освіті 

на національному рівні. Встановлено, що незважаючи на значну увагу до 

забезпечення дітям та молоді доступу до якісних освітніх послуг, у більшості 

країн-членів ЄС немає спеціального законодавства, яке регулює фізкультурну 

освіту в інтегрованій та інклюзивній освіті. З‘ясовано, що в інтегрованій школі 

учні, які є фізично неповносправними, мають право бути звільненими від 

уроків фізичної культури. Серед головних причин, які перешкоджають 

упровадженню якісної інклюзивної фізкультурної освіти, визначено 

несформованість у владних структурах та в суспільстві в цілому усвідомлення 
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ролі фізкультурної освіти в соціалізації та реабілітації дітей з особливими 

потребами, відсутність належної інфраструктури, системи відповідної 

підготовки вчителів.  

Матеріали розділу викладено у низці публікацій автора (Скальскі, 2018а; 

Скальскі, 2018; Skalski, Lizakowski, Skalska-Brzoskowska & Brzoskowski, 2016; 

Скальскі, 2017; Skalski, Pęczak-Graczyk, Lizakowski, Kowalski & Wdowiarski, 

2017) 
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РОЗДІЛ 4 

СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЙ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ 

ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

 

4.1. Біологічна концепція фізкультурної освіти  

 

4.1.1. Сутність біологічної концепції фізкультурної освіти 

 

У німецькій літературі ця концепція фізкультурної освіти має назву «das 

biologischorientierte Konzept», в англомовній науковій літературі її називають 

«training conception». Головна ідея застосування біологічної концепції полягає у 

використанні фізичних вправ для біологічної адаптації органів і систем 

організму до навколишнього середовища. Початок цій концепції було 

покладено шведською гімнастичною системою, засновником якої був Пер 

Генрік Лінг. Ця система була адаптована в країнах Західної Європи і Південної 

Америки. Основи концепції зазнали певних модифікацій, що було спричинено 

науковими відкриттями і соціальними змінами. Попри все, головні 

характеристики концепції залишилися без змін. Центральною є ідея про роль 

людського тіла, особливу увагу звернено на рухові функції. Біологічна 

концепція базується на знаннях медицини й біології. Програми з фізичного 

виховання, що ґрунтуються на цій концепції, ставлять собі за мету розвиток і 

покращення фізичного стану учнів, тому надають головну увагу таким 

компонентам, як моторика, сила, швидкість, гнучкість, витривалість, 

мобільність, баланс, координація (Naul, 2003).  

Апологети цієї концепції надають перевагу тренуванням з метою 

біологічної адаптації функцій тіла до навколишнього середовища. Як приклад, 

що демонструє практичне застосування цієї концепції на уроках з фізичного 

виховання, Б. Крум наводить біг
 
(Crum, 1992): його мета – у розвитку різних 

видів витривалості, сили і моторності, безвідносно до того, які засоби 
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використовує вчитель фізичного виховання. Може йтися про біг на довгі 

дистанції, ігри, перегони та інше, але потрібно дотримуватися таких правил: 

- мінімальна тривалість бігу має бути 10 – 15 хв;  

- частота пульсу в учнів молодших і середніх класів має бути близько 

150 ударів на хвилину; 

- вправи, що входять до ігор, повинні бути простими, прийнятними 

для більшої частини учнів і мають комбінуватися з бігом (Скальскі, 2015а). 

У програмах з фізичного виховання, що підпорядковуються біологічній 

концепції, вчитель більше подібний до тренера . 

Фізичне виховання означає комплексний процес, який має на меті 

покращення фізичного стану вихованців. Після довготривалого періоду 

застосування біотехнічного підходу до фізичного виховання теорія почала 

змінювати свої інтереси у бік гуманістичної концепції. Власне біологічна 

концепція фізичного виховання меншою мірою акцентує саме на вихованні, 

базуючись переважно на фізичній складовій. Щодо такого підходу дискутують 

Демель і Склад: «Б‘ємося на двох фронтах: з абіологізмом у педагогіці і з 

біологізмом у фізичному вихованні. Робимо це в ім‘я гуманізму, тобто 

концепції всебічного розвитку людини» (Demel, & Skład, 1986, c. 9). 

Біологічну концепцію у фізичному вихованні слід трактувати як складову 

цілісного процесу. На теренах Польщі її головні положення сформулював 

науковець Єнджей Снядецький, надавши їй цілісного бачення. Можна 

стверджувати, що власне Є. Снядецький започаткував науку про метаболізм і 

перший окреслив життя як форму існування білка. Згідно з його концепцією, 

людина є творінням природи, яке здатне розвивати суспільну думку.  

У цьому формулюванні яскраво проглядається вплив педагогіки 

Ж.-Ж. Руссо. Мистецтво виховання повинне наслідувати природу, відповідати 

їй, не намагаючись виходити за її межі. У підході Є. Снядецького до питань 

фізичного виховання спостерігається відокремленість від позафізичної освіти, 

яку він трактував як побічні явища. Сьогодні напрями освітніх досліджень цієї 

проблематики є полярними, проте навіть ця полярність має тенденцію до 
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синтезу. Дослідження в галузі фізкультурної освіти входять в методологічне 

поле досліджень культури, моральності, знань і вмінь. Сама біологічна 

концепція є елементом, через який можна проводити педагогічні дослідження 

фізичної культури.  

 

4.1.2. Здоров’я як засадниче поняття біологічної концепції фізичного 

виховання 

Фізичне виховання – це сфера діяльності, яка повинна бути спрямована 

на здоров‘я, що у свою чергу, є багатоаспектним. На думку Бохарда (Bouchard) 

і Шепарда (Shepard) (Howley, & Franks, 1999), такий підхід розглядається на 

кількох рівнях: 

- морфологічному (будова тіла, жирова тканина і її розміщення, міцність 

кісток, гнучкість тощо); 

- м‘язовому (сила напруження м‘язів, яка розвивається через 

витривалість); 

- серцево-дихальному (толерантність до фізичного навантаження, 

максимальна аеробна потужність, механізми метаболічної ефективності); 

- моторному (м‘язова сила, спритність, координація і швидкість рухів); 

- метаболічному (толерантність до глюкози, механізми дії ліпідів і 

ліпопротеїдів). 

Фізичне виховання повинно приносити вихованцю певні біологічні 

результати. За загальною програмою, метою навчання й виховання в галузі 

фізичної культури є створення оптимальних умов, які забезпечують дітям і 

молоді: 

- гармонійний фізичний розвиток (через відповідний вибір стимулів, які 

впливають на риси соматичних систем: серцево-судинної, дихальної та нервової, 

що стосується праці й відпочинку згідно з правилами гігієни, вироблення навичок 

умілого використання таких чинників, як: вода, повітря, світло, температура, 

рельєф тощо. У цьому випадку часто йдеться про пристосування організму до 

життя в урбанізованому промисловому середовищі); 
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- розвиток психомоторики (через вибір відповідних засобів, які 

розвивають моторні риси; навчання і вдосконалення різних форм рухової 

активності, вияв індивідуальних рухових уподобань, інтересів і вмінь учнів); 

- розвиток психіки (через увагу до індивідуальних рис особистості в 

процесі фізичного виховання: властиве співвідношення між фізичним, 

розумовим і емоційним) 

- надання учням необхідних знань у галузі фізичного виховання; 

- формування характеру і бажаного життєвого устрою як ву 

індивідуальних, так і групових видах діяльності; соціальна інтеграція; 

співпраця і спільна діяльність з учителями, батьками і громадою. 

- навчання естетики руху (через ритміку і художню експресію, турбота 

про елегантність постави, красу, гармонію і свободу (Strzyżewski, 1990). 

1. Перший, другий і шостий пункти прямо стосуються принципів, 

закладених в основу біологічної концепції фізкультурної освіти. На перший 

погляд, інші позиції не мають такого очевидного зв‘язку з вищезгаданою 

концепцією. Тим не менше, у третьому пункті виразно проглядається зв‘язок між 

думкою і тілом, важливим є стимулювання розвитку в обох сферах, що повинно 

служити гомеостазу, необхідному для належного функціонування біологічного 

організму, який здійснює суспільну і культурну активність. У свою чергу, 

четвертий пункт вказує на необхідність надання людині знань, які дадуть змогу 

обґрунтувати потребу у фізичній активності. У кінцевому рахунку заходи, 

розроблені в рамках цього завдання, знову-таки спрямовані на пояснення  

значення біологічної концепції фізичного виховання (Скальскі, 2018ж).  

Сучасні суспільні реформи, які проводяться у країнах Європейського 

Союзу, приділяють значну увагу фізичній активності як важливому елементу 

національних програм підтримки здоров‘я. Це наслідок донесення інформації про 

значення рухової активності для збереження здоров‘я. Коротко кажучи, йдеться 

про утвердження єдиної для усіх країн думки: жодні ліки не замінять рух, який, за 

умови правильної організації, позбавить від необхідності вживати ліки.  
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У цьому контексті у 80-х роках минулого століття з‘явилася Концепція 

фітнесу, пов‘язаного зі здоров‘ям (Health Related Fitness (H-RF)). У її реалізації 

взяли участь багато світових організацій, відбувалися міжнародні наукові конгреси, 

проводилася низка досліджень і експериментів (Mynarski, & Tomik, 2003). 

Результати досліджень вказують на те, що рівень здоров‘я особистості і 

популяції загалом більше визначається рівнем систематичної участі у різних 

формах фізичної активності, ніж актуальним рівнем тренувальних досягнень. 

Фізична активність є насправді найпростішим і найрезультативнішим засобом 

удосконалення всіх компонентів здоров‘я. Загальновідомим є також зв‘язок між 

недостатньою руховою активністю і ожирінням, хворобами хребта, серцево-

судинної системи і порушенням обміну речовин (Osiński, 2000). У зв‘язку з цим 

в останні роки постала пропозиція заміни терміна H-RF терміном ―Health 

Related Physical Activity‖, що українською мовою можна передати як «фізична 

активність як мірило здоров‘я» або «здоров‘язбережувальна фізична 

активність» (Dębski, Skalski, Lizakowski, Grygus & Stanula, 2017). 

Слід підкреслити, що концепція здоров‘я наближена до визнаного 

антропомоторикою поняття «моторні здібності», під якими розуміють 

структурні і функціональні властивості організму, які визначають рухові 

можливості людини (Howley, & Franks, 1999). 

Прийняття головних засад концепції H-RF має істотні наслідки для їхньої 

діагностики. До цього часу в дослідженнях фізичної форми часто застосовували 

різні рухові тести на діагностику показників здоров‘я і повних біологічних 

можливостей (англ. Positive Health Wellness). У біологічній концепції 

підкреслюється, що слід відмовитися від застосування в оцінюванні фізичної 

форми шкали, яка базується виключно на статистичній нормі, визначеній на 

основі досліджень населення. Натомість слід вказати кожній особистості на її 

актуальні потреби і визначити для неї бажану поведінку
 
(Fox, & Biddle, 1986). 

Індивідуальний підхід є особливо доцільним, якщо до уваги взято дійсні цілі 

фізичного виховання. 
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На ці цілі вказує Стжижевські, трактуючи їхню ієрархію (Strzyżewski, 

1990). Він виділяє початкові цілі, спрямовані цілі, поетапні й операційні цілі. 

Початкові цілі досягаються впродовж усього періоду перебування учня в школі, 

охоплюючи як удосконалення тіла і психомоторних функцій вихованця, так і 

формування в нього такої системи знань, умінь і навичок, а також ставлень до 

фізичної культури, яка в майбутньому буде проявлятися в діяльності, 

спрямованій на підтримання упродовж усього життя хорошої фізичної форми і 

здоров‘я (Skalski, Stanula, Makar, Pęczak–Graczyk & Kowalczyk, 2018).. 

Спрямовані цілі стосуються характеру особистісних ставлень, які слід 

сформувати, щоб учень тривало позитивно ставився до окреслених цінностей 

фізичної культури. Сюди входить ставлення до власного тіла, його форми і 

будови, гігієни, здоров‘я; ставлення до різних форм рухової активності, 

ставлення до відпочинку, загартування тощо. 

Поетапні цілі поділено науковцем на дві групи: цілі, які стосуються 

онтогенезу, і цілі виховання засобами фізичної культури (у шкільний період). 

Цілі, що стосуються онтогенезу, охоплюють потреби розвитку особистості і 

її зацікавлення різними сферами фізичної культури в різні періоди життя. 

Зважаючи на це, залежно від рівня фізичного і психічного розвитку в окремі 

періоди життя можна окреслити відповідні цілі фізичної культури. У 

пренатальний період вони стосуються норм поведінки і відчуттів матері. В період 

новонародженості (від народження до четвертого тижня) цілі стосуються перш за 

все догляду за соматично-руховою діяльністю і дією імпульсів. Цілі в період 

немовлячого віку (до першого року життя) сприяють догляду за тілом і 

моторикою, а також психо-нервових реакцій, котрі проявляються при виконанні 

простих мотиваційних завдань. Подібні цілі характерні й для раннього дитячого 

віку (від одного до трьох років), проте до уваги взято більшу рухову активність 

дитини. Дошкільний вік (від 3 до 7 років) надзвичайно важливий, оскільки саме в 

цей період можуть з‘явитися дефекти і відхилення від норми в соматичному і 

моторному розвитку. Саме цей період вимагає від батьків і вихователів значної 

уваги до правильного фізичного розвитку дітей. Базовим періодом формування 
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фізичної культури людини є шкільний період (7 – 18 років). На цьому етапі 

внаслідок цілеспрямованої діяльності школи вихованці вдосконалюють тіло і його 

функції, здобуваючи знання, вміння і навички, а також формуючи своє ставлення 

до різних сфер фізичної культури. Це все матиме істотний вплив на якість їхнього 

життя в продуктивний і післяпродуктивний періоди. У продуктивний період (18 –

 60 (65) років) людська поведінка визначається основами, здобутими в попередні 

періоди розвитку, особливо під час перебування в школі. Це виявляється в 

реалізації рекреаційно-спортивних програм для підтримання здоров‘я і фізичної 

форми на основі отриманих знань, умінь і навичок, а також особистісних ставлень. 

У післяпродуктивний період (після 60 (65) року життя) ці цілі пов‘язуються з 

підтриманням фізичної форми і здоров‘я в процесі самостійної праці. 

Щодо цілей виховання засобами фізичної культури, вони визначаються 

різними періодами шкільного навчання. Так, у першому – третьому класах 

учень повинен: 

- володіти необхідним рівнем знань, що дають можливість зрозуміти 

основні засади розвитку людини, поведінки й охорони здоров‘я, особистої 

гігієни, гігієни середовища, праці і відпочинку; 

- набути вміння організації простих форм відпочинку; 

- здобути вміння практичного використання базової інформації в галузі 

фізичної культури; 

- здобути рухові, індивідуальні і групові рекреаційні і спортивні вміння 

відповідно до рівня, визначеного програмою. 

У 4 – 6 класах учень повинен: 

- усебічно розвивати свій організм, за необхідності корегуючи набуті в 

попередні періоди вади постави; 

- досягнути якомога вищого рівня моторних умінь, притаманних учням 

початкової школи; 

- набути базові рухові вміння з різних напрямів, передбачених 

програмою, що пов‘язані з рекреаційними, спортивними видами діяльності, які 

зберігають здоров‘я у змінних ситуаціях щоденного життя; 
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- оволодіти базовими знаннями і вміннями, що дають змогу здійснювати 

самоконтроль і самооцінку, а також самостійно провадити діяльність, 

спрямовану на формування рухової активності і фізичного розвитку, оволодіти 

знаннями і вміннями, які допомагають безпечній організації рухливих занять у 

різних умовах, як індивідуально, так і в різновіковій групі; 

- знати і розуміти основні цінності, пов‘язані з участю людини у 

фізичній культурі; 

- формувати розуміння необхідності перманентних активних дій у 

вибраній формі рухових занять. 

Згідно з цілями, визначеними програмою, у 7 – 12 класах середньої школи 

учні повинні: 

- досягати якомога вищого рівня фізичної підготовленості всіх систем 

організму: рухової, кровоносної, дихальної і нервової; 

- досягнути щонайвищого рівня рухової активності  і опанувати вміння її 

самовдосконалювати; 

- опанувати вміння й відомості з різних спортивних дисциплін у межах 

програми на рівні, який дає змогу самостійно застосовувати їх у різних формах 

рекреаційної, спортивної, оборонної, здоров‘язбережувальної діяльності; 

- належним чином застосовувати на практиці основи гігієни праці і 

відпочинку, а також уміти користуватися такими чинниками, як вода, повітря, 

світло тощо; 

- опанувати вміння співпрацювати в групі; 

- досягнути рівня готовності до перманентної участі  в обраних формах 

рухової діяльності, які відповідають індивідуальним потребам, схильностям та 

інтересам; 

- оволодіти знаннями і вміннями, спрямованими на запобігання і 

корегування функціональної деформації опорно-рухової, дихальної, серцево-

судинної і нервової систем, незалежно від специфіки виконуваної діяльності. 
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Операційні цілі стосуються конкретних виявів практичної діяльності, 

завдань, що реалізуються за допомогою відповідних методів і навчально-

виховних засобів. Вони стосуються:  

- формування рухових навичок, розвитку вмінь із фізичної культури; 

- опанування учнями знаннями з фізичної культури;  

- загального і специфічного фізичного виховання. 

 

4.1.3. Вплив браку рухової діяльності на людське здоров’я 

Розвиток техніки, засобів масової інформації, а також більше ізолювання 

людської особистості від природного оточення, негативно впливають на її фізичну 

активність і здоров‘я. Найбільш небезпечним стає явище значного обмеження 

фізичної активності людини. «Рух є біологічною потребою тварин і людей, є 

елементарною основою психічного і фізичного здоров‘я, – писала Г. Шварц 

(Szwarc, Wolańska, & Łobożewicz, 1988, c. 223), – в організмах, позбавлених руху, 

розвиваються патологічні процеси, ці організми хворіють і швидше старіють. Це 

пояснюється функцією, яку виконують м‘язи у обміні речовин в усьому організмі. 

Робота м‘язів і рух – це не тільки чинник, необхідний для утримання фізичної 

форми і психофізичної продуктивності дорослих осіб, а й надзвичайно важливий 

фактор розвитку організму, який росте. 

Зростання і розвиток не є механічними процесами, які використовують 

живлення й асиміляцію. Для правильного зростання, для відповідного процесу 

синтезу живої матерії необхідним є чергування асиміляції і дисиміляції, зміни 

фаз збудження і гальмування, праці і відпочинку. Ці процеси не можуть 

правильно відбуватися за умов відсутності руху або обмеженої рухової 

активності. 

Високу оцінку руху дають у своїх працях також і науковці 

В. Романовський і А. Ебергард
 

(Romanowski, & Eberhard, 1972), які 

стверджують, що рух веде до вдосконалення морфолого-функціональних 

тканин і органів. Відсутність руху веде до втрати активності тканинами, 

м‘язами, нервами, внутрішніми органами, зменшує кількість кисню в організмі, 
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а також сповільнює обмін речовин. «У період зростання відсутність руху 

призводить до його сповільнення, негармонійного розвитку тіла (вад постави), 

каліцтва та інших психофізичних ускладнень, негативно впливає на розвиток 

скелета. Відсутність руху призводить до незворотних змін у вигляді надмірного 

зростання сполучної тканини, відкладення колагену й інших речовин, які 

викликають дегенерацію опорно-рухового апарату і внутрішніх органів. Брак 

руху і фізичної праці пришвидшує інволюцію, зменшує активність обміну 

речовин, підвищує виведення вапна, фосфору, калію, азоту, натрію. 

З‘являються симптоми атрофії тканин і органів, наприклад, зменшення об‘єму 

серця, явне зниження фізичної витривалості, зниження життєвої активності і 

максимальної вентиляції легень. Зростає частотність скорочень серця після 

тренування і навіть у стані спокою, спричинена зменшенням серцевого викиду, 

збільшенням часу, потрібного на повернення до стану розслаблення. 

Зменшується об‘єм рідин в організмі, зокрема крові і позаклітинної рідини 

(Pańczyk, & Warchoł, 2008). 

Як стверджує Г. Кунський, брак руху ускладнює раціональне 

використання спожитих харчів, сприяє ожирінню і ускладнює його лікування, 

погіршує периферичний кровообіг, послаблює сухожилля і м‘язи, збільшує 

ризик ушкодження суглобів, знижує імунітет до хвороб у повсякденному житті 

(Kuński, 1987). 

В. Романовський, порівнюючи показники розміру серця (порівняння маси 

серця до маси всього тіла), доводить, що серця людей, які провадять пасивне 

життя, менші, ніж серця людей, які інтенсивно працюють і ведуть активний спосіб 

життя (Romanowski, 1973). Подібна ситуація існує і з серцями тварин, які 

проживають на свободі і у неволі. Для активних людей менш характерна 

схильність до захворювань ішемічною хворобою серця, а отже, і більша 

ймовірність уникнути інсульту, інфаркту, більший опір раковим хворобам. 

Помірні фізичні вправи збільшують кількість імунних білків у крові, рух запобігає 

виникненню таких цивілізаційних проблем, як ожиріння і цукровий діабет. 

«Моторне звільнення», тобто добровільні заняття фізичною працею і руховою 
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діяльністю у прийнятній для себе формі, звільняють людину від надмірного 

психічного напруження, апатії і депресії. Для людини, яка піддається сучасним 

тенденціям, тобто веде переважно сидячий спосіб життя, що веде до надмірної 

ваги і надмірного емоційного збудження, рух є беззаперечною біологічною 

потребою, як профілактичною, так і терапевтичною.  

Щоб зрозуміти значення руху, слід знати всі характеристики процесу 

виховання. Усвідомлення необхідності фізичної активності приходить лише 

тоді, коли людина досягає достатнього рівня розвитку. Тільки тоді вона 

починає розуміти, що фізична активність упродовж життя є її необхідною 

біологічною потребою. 

Як пише М. Демель, у практиці фізичного виховання домінують 

фактично фізичні вправи, а теорія зосереджується навколо моторних здібностей 

людини (Demel, 1990). Піднято значний інформаційний пласт, якому уже не 

притаманна описова і топографічна анатомія. Натомість він базуєтьсяся на 

функціональній анатомії, а згодом і на біомеханіці з опорою на біофізику і 

кібернетику. У ньому морфологія пов‘язана з фізіологією так, як структура і 

функції. До проведення досліджень моторного розвитку людини долучилися й 

інші спеціалісти, серед яких особливе місце посів лікар-психолог Стефан 

Шуман, який описав її найбільш ранні фази: до- і протомоторну. 

У розмаїтті емпіричних досліджень з‘явилася і антропомоторика,  

міждисциплінарна наука про рухову сферу людини. Нею виокремлено головні 

види рухової поведінки: локомотивну, продуктивну, бойову і спортивну рухову 

активність (до якої відносять всі рухи тіла у процесі гри, розваг чи танців), а 

також міміку, пантоміму, жестикуляцію і артикуляцію.  

До ключових понять цієї теорії належать такі: фізична підготовка (яка 

вимірюється за рівнем використання кисню), фізична підготовка і мобільність. 

Виокремлено засади досліджень окремих моторних рис: ті, кількість яких можна 

виміряти (сила, міцність, гнучкість, спритність), і ті, які не можна виміряти, тобто 

якісні (плинність і трансмісія руху, очікування, ритмічність тощо). 
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З‘явилося все більше глибоких психомоторних досліджень, а саме таких 

як час реакції на подразнення, рухова пам‘ять і уява, точність і координація 

рухів, рухова симетрія і асиметрія, явище зміни видів діяльності під час 

тренування і багато інших. Також було проведено роботу над систематизацією 

рухів людини. Оригінальна таксономія З. Гілевича охоплює, ідучи від основ, 

такі категорії: елементарні рухи (на зразок літер в абетці), їхні комбінації 

(моторні склади), а також рухові акти (подібні до виразів, які уже мають певне 

значення), рухові дії (моторні фрази), і зрештою саму рухову активність.  

З метою визначення рівня фізичного розвитку вихованця, а особливо його 

рухових здібностей, розроблено різноманітні методики і тести (наприклад, серію 

тестів Л. Денисюка). З метою моніторингу фізичного розвитку і підготовленості 

населення проводять відповідні масові дослідження і порівняння з нормою 

(вимірювання ступеня фізичної підготовленості Дж. Медлярського, визнане на 

світовому рівні, а потім його актуалізація у працях Р. Тжесньовського). Крім того, 

проводять постійні дослідження, що демонструють розвиток у його динаміці, 

часто за кількома вимірами: біологічним, психічним, суспільним, що дає змогу 

простежити співвідношення між різними показниками. 

Продовженням «медичного підходу» до теорії фізичного виховання, 

започаткованого А. Снядецьким, стали праці З. Гілевича, якого часто цитують у 

роботах щодо концепції фізичного виховання. У його працях обґрунтовано 

головні підходи «медичної» і біологічної основи фізичного виховання. 

Відправною точкою є природні, біологічні особливості людини, ними ж 

визначаються мета і завдання фізкультурної освіти. Інші впливи, 

позасоматичні, Єлевич називає непритаманними. Було б несправедливо 

стверджувати, що такі підходи до фізичного виховання не мали впливу на 

шкільну освіту. Йдеться про те, що фізичне виховання, на думку прихильників 

біологічної концепції, є відділеним від самого процесу виховання, суто 

біологічно спрямованим процесом. Такий підхід визнано помилковим, оскільки 

в ньому фізичне виховання прирівнюється лише до руху і вправ. Це було 

визнано практиками, які наголошували на виховних аспектах фізичного 
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виховання і завдяки зусиллям яких з‘явилася нова наукова дисципліна – 

педагогіка фізичного виховання. 

Недоліком практичної реалізації біологічної концепції є неврахування 

зв‘язку між мисленнєвим процесом і дією, несвідоме відпрацювання рухів, 

автоматизм. Все, що у вихованні є притаманним талановитим учителям, 

базується не на автоматизмі, а на інтуїції й таланті, які підкріплюються 

знаннями з гуманістичної педагогіки.  

Незважаючи  на названі недоліки, доробок описаної вище наукової 

школи, хоча й очевидно однобічний, але надзвичайно цінний і багатий. Більш 

того, він необхідний для практичної організації фізичного виховання, оскільки 

інші концепції його не заперечують, а лиш пропонують інші підходи до таких 

його ключових понять, як здоров‘я і рух (Demel, 1990, c. 80). 

 

4.1.4. Вплив відсутності руху на людське здоров’я крізь призму 

дослідницького аналізу 

Польські науковці Е. Мінчакевич і М. Вєлобуб проводили дослідження, 

що стосувалися стану здоров‘я молодих людей, в тому числі зі спеціальними 

потребами, які функціонують в інтегрованій навчальній системі, у контексті 

якості життя їхніх родин, можливостей участі в обов‘язкових заняттях 

фізичною культурою в школі, а також у додаткових спортивних секціях на тлі 

тих факторів, які значною мірою визначають їхнє здоров‘я, фізичний стан, а 

отже, і благополуччя (Minczakiewicz, & Wielobób, 2003). 

Дослідження за участю вчителів були спрямовані на інтеграційні 

початкові і середні школи в Польщі. Ними було охоплено 468 учнів: 392 (83,8 

%) дівчат і 76 (16,2%) хлопців віком від 13 – 17 років, які погодилися взяти 

участь у дослідженні. Результати були досить невтішними, оскільки стан 

здоров‘я молоді (як зі спеціальними потребами, так і без них) виявив 

відхилення в поставі і в розвитку усіх учнів – 100 % учасників дослідження 

(див. табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1  

Проблеми у здоров’ї з огляду на стать дослідженої молоді 

*Результати не додаються, тому що в однієї особи могла виявитися більш 

ніж одна проблема 

 

Автори дають такі роз‘яснення щодо контингенту:  

- 195 осіб (41,7%) походять з родин із низьким соціально-

професійним статусом і невисоким рівнем життя; 

- 44,4 % (208 учнів) походить із родин із середнім достатком; 

- лише 13,9% (65 осіб) серед учасників дослідження походять із 

родин із високим соціальним статусом і високим стандартам життя (див. 

рис.4.1). 

№ 

п/п 
Проблеми зі здоров’ям 

Досліджені 
Разом* 

N = 486 
Дівчата 

n = 392 

Хлопці 

n = 76 

N % n % N % 

1. Вади осанки 392 100,0 76 100,0 486 100 

2. 
Захворювання верхніх дихальних 

шляхів 
176 44,9 33 43,4 209 44,7 

3. Вади слуху і мови 131 33,4 28 36,8 159 34,0 

4. Алергія 114 29,1 22 28,9 136 28,0 

5. Вади зору 79 20,1 31 40,8 110 23,5 

6. Астма 72 18,4 15 19,2 87 18,6 

7. Відхилення у зрості і вазі 65 16,6 17 22,4 82 17,5 

8. 
Проблеми з центральною нервовою 

системою (епілепсія, тік) 
59 15,1 23 30,3 82 17,5 

9. 
Серцева недостатність та сер-цево-

судинні захворювання 
37 9,4 11 14,5 48 10,3 

10. Нефроз 31 7,9 6 7,9 37 7,6 

11. 
Вроджені вади (заяча губа і вовча 

паща) 
17 4,3 9 11,8 26 5,6 

12. Цукровий діабет 19 4,8 7 9,2 26 5,6 
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Рис. 4.1. Соціально-професійний статус батьків 

 

Низький стандарт життя родин, а отже, низька якість життя їхніх членів, 

зокрема й учнів, які були учасниками дослідження, зумовлено тим, що 2,8% (13 

осіб) із них виховуються без матері, а 5,1% (24 особи) виховуються без батька. 

У випадку 18,6% (87 осіб) учнів батько є безробітним, а 32,5% (152 особи) 

безробітною є мати. Пенсію через інвалідність або за віком отримують 25,4% 

(119 осіб) матерів і 29,5% (138 осіб) батьків (див. рис. 4.2).  

Рис. 4.2. Чинники, які впливають на здоров’я людини з точки зору молоді 



266 
 

Ще одним чинником, який негативно впливає на стан здоров‘я молоді, є 

необхідність щодня доїжджати до школи з інших населених пунктів, з чим 

пов‘язаний брак сну, відпочинку і нормального харчування, не кажучи про 

інші, не менш істотні чинники. Різними транспортними засобами до шкіл 

діставалися 50,4% (236 осіб) учнів, долаючи відстань від 6 до 15 км. 

Ситуація зі станом здоров‘я учнів, охоплених дослідженням, не повинна 

дивувати нікого, зважаючи на те, що, крім невідповідності у забезпеченні 

базових екзистенційних потреб у розвитку (особливо фізичної активності і 

раціонального відпочинку), простежуються також серйозні відхилення від 

здорового харчування учнів. Це демонструє невтішна статистика, яка повинна 

стати підставою для усвідомлення батьками й освітянами масштабів проблеми. 

Лише 27, 8% (109 осіб) дівчат і 46,1% (35 осіб) хлопців зранку снідають, а 

16,3% (64 особи) дівчат і 7,8% (6осіб) хлопців снідають лише час від часу. Для 

13,3% (52 особи) дівчат і 17, 1% (13 осіб) хлопців обід у школі під час перерви 

чи вдома під час занять є першим прийомом їжі за день, а вечеря є єдиним 

повноцінним прийомом їжі.  

До цього специфічного комплексу причин додається  і відсутність 

належної уваги до фізичного виховання в школі, як у початковій, так і пізніше. 

З отриманих даних можна зробити висновок про те, що лише 48,7% (191 особа) 

дівчат і 61,8% (47 осіб) хлопців (тобто 50,8% від усіх учасників дослідження) 

регулярно брали участь у заняттях із фізичного виховання  в школі (див. 

рис. 4.3). 

Лише 29,5% (138 осіб) були задоволені тим, що у школі можна 

скористатися великою спортивною залою, а 43,8% (205 осіб) були раді й 

доступності малої спортивної зали. Невдоволення через відсутність спортивної 

зали відчували 26,7% (125 осіб) учнів. 
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Рис. 4.3. Участь молоді у заняттях з фізичного виховання і стать 

учасників дослідження 

 

Подібний стан невдоволення дає змогу зробити висновок про відсутність 

відповідної спортивно-рекреаційної інфраструктури в школах, де навчалися 

учасники дослідження, тобто спортивних майданчиків, стадіонів, бігових 

доріжок, тенісних кортів тощо, а також брак високопрофесійних учителів і 

спеціалістів із реабілітації. Із представлених результатів дослідження (досить 

вузько спрямованих, зважаючи на поставлену мету) можна дійти висновку, що 

серед шкільної молоді лише незначна кількість учнів зацікавлені спортом, 

причому як серед дівчат, так і хлопців (див. рис. 4.4 і 4.5). 
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Рис. 4.4. Спортивні дисципліни, якими займаються дівчата 

 

 

Рис. 4.5. Спортивні дисципліни, якими займаються хлопці 

 

Навіть за наявності великої кількості недоліків, на які звернено увагу під 

час аналізу отриманих результатів дослідження, втішним є той факт, що учні 



269 
 

(принаймні теоретично) усвідомлюють потреби і небезпеки, які впливають на 

фізичний стан і здоров‘я людини (див.табл.4.2) 

Таблиця 4.2 

Чинники, які впливають на здоров’я людини з точки зору молоді 

№ 

п/п 
Чинники 

Дівчата 

N = 392 

Хлопці 

N = 76 

n % n % 

1. 
Профілактичні заходи 

(щеплення, прийом вітамінів) 
308 78,6 65 85,5 

2. 
Якість середовища життя 

(вода, повітря, шум) 
306 78,1 49 64,5 

3. Частота чищення зубів 298 76,0 39 51,3 

4. Рух на повітрі 247 63,0 49 64,5 

5. Миття рук після туалету 231 58,9 46 60,5 

6. Спосіб життя 201 51,3 61 80,3 

7. Харчування 203 51,8 51 67,1 

8. Заняття спортом 191 48,7 54 71,1 

9. 
Атмосфера в школі і 

шкільному класі 
136 34,7 42 55,3 

10. 
Освітлення під час читання і 

письма 
142 36,2 11 14,5 

11. Гігієна тіла 132 33,7 27 35,5 

12. 
Вміння використовувати воду, 

повітря і сонця 
123 31,4 24 31,6 

13. Регулярна зміна одягу 130 33,1 13 17,1 

14. Імунітет 105 26,8 21 27,6 

15. Тривалість сну 74 18,9 31 40,8 

16. Зручне взуття 74 18,9 31 40,8 

17. Атмосфера в домі 71 18,1 23 30,3 

18. Відпочинок 62 15,8 39 51,3 

 

У результаті незначної уваги до здоров‘я і психічний, і фізичний розвиток 

молоді, охопленої системою інтеграційної освіти, крім згаданих вище недоліків має 

й інші порушення стану здоров‘я, зокрема симптоми психомоторної гіпоактивності 

або сповільненості (апатію, депресію), схильність до паління, алкоголізму і 

наркоманії, а також різні (явні або приховані) вияви агресії. Якщо молодь 

позбавлена допомоги в забезпеченні базових потреб розвитку з боку батьків і 

навчальних закладів, то її навряд чи можна звинувачувати у ситуації, яка існує. 
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Проблеми зі станом здоров‘я учнів набуваються в дитинстві, а даються 

взнаки упродовж усього життя, під час професійної і освітньої діяльності. 

Проблеми зі здоров‘ям дітей та молоді, що навчаються в інтеграційних школах, 

яким надають перевагу в освітніх системах більшості країн Європейського 

Союзу, пов‘язані із стандартом і якістю життя родин, низьким рівнем 

усвідомлення потреб розвитку дітей та молоді, відсутністю умов для 

задоволення потреб молоді, пов‘язаних із забезпеченням особистої безпеки, сну 

й відпочинку, фізичної активності  і харчування. У школах із різним ступенем 

організації інтеграційного навчання учнів слід проводити спеціалізовані 

дослідження з метою виявлення різноманітних потреб дітей, пов‘язаних із 

іншими проблемами. У всіх школах, причому не лише інтеграційних, належить 

організувати відповідну систему фізичного виховання з поєднанням із роботою 

розгалуженої системи спортивних гуртків. Важливо спрямовувати кошти на 

відновлення і модернізацію наявних та побудову нових спортивно-

рекреаційних об‘єктів, які би відповідали стандартам Європейського Союзу, 

були доступними,  у першу чергу, дітям і молоді шкільного віку, незалежно від 

статі, віку і стану здоров‘я. Як у навчально-виховних, так і в оздоровчо-

виховних закладах слід звертати значну увагу на організацію занять із 

фізичного виховання і спорту, для чого необхідними є належне оснащення, 

спортивні зали і сприятливе середовище. Аби надати фізичному вихованню в 

школі належного рівня (незалежно від типу школи – сегрегаційної чи 

інтеграційної, загальноосвітньої чи альтернативної), слід дбати про відповідну 

підготовку вчителів фізичного виховання, тренерів і фахівців із реабілітації. 

Отже, біологічна концепція фізичного виховання, до  якої застосовують 

міждисциплінарний підхід, базується на засадничому принципі. Йдеться про те, що 

з моменту народження на людину слід спрямувати два впливи: один із них має бути 

скерований на соціалізацію, другий – на підтримання  фізичної форми. Обидва ці 

впливи є складниками виховання як багатоаспектного впровадження в культуру. 

Раніше біологічна концепція була фактично єдиною, яку пов‘язували з 

питаннями фізичного виховання. Слід звернути увагу, що термін «культура» не 
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використовували раніше щодо фізичної форми людини. У ході еволюції наукових 

понять і розвитку суспільних наук біологічна концепція зазнала значної критики. 

Сьогодні, як уже було зазначено вище, наука про фізичну культуру перебуває в 

міждисциплінарному полі зацікавлень і наукових досліджень, а біологічна 

концепція, не втрачаючи своєї актуальності, стала складовою цієї науки. 

 

4.2. Педагогічна концепція освіти через рух 

 

4.2.1. Сутність педагогічної концепції освіти через рух 

Роль педагогіки у виховній діяльності, фізичній культурі (фізичному 

вихованні, рекреації чи спорті), а також її роль як засобу трансмісії суспільних 

завдань у виховання дають змогу окреслити її науковий характер. Сучасне 

суспільство очікує від науки не лише інформації, як належить щось робити, але 

й рекомендацій щодо того, що потрібно зробити. Серед наук, які взаємодіють із 

педагогікою, є ті, які займаються процесами розвитку дітей та молоді. Це, 

насамперед, науки біологічні, з використанням методології яких проводяться 

численні дослідження особистісного розвитку людини, природжених і набутих 

рухових рис, її моторних здібностей і корекції відхилень від визнаних норм. 

Німецький термін для означеної концепції – «das bildungs-theoretische-

konzept Erziechung durch Bewegung», в англомовних джерелах – «Education 

through movement». Ця концепція базується на ідеях філантропістів, перш за все 

Гутс-Мутса. Шкільна фізкультурна освіта в Австрії впродовж багатьох років 

ґрунтується саме на цій концепції. Рухи в ній вважаються засобом 

особистісного розвитку характеру, дисципліни, сили духу, соціальної та 

естетичної освіти. Наголошується на здатності самовираження засобами руху, 

контактування з іншими, порівняння власних здібностей зі здібностями інших. 

Девіз цієї концепції може бут коротко окреслений не як «учіться рухатися», а 

як «рухаючись, навчайтеся»
 
(Peneva, & Bonacin, 2011). Фізичне виховання у цій 

концепції вважається важливим і необхідним компонентом загальної освіти 

людей. Як правило, мета і завдання фізичного виховання пов‘язані із 
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зміцненням сили волі, віри в людину, виробленням більшої здатності до 

концентрації, а також соціальним та інтелектувальним розвитком. У програмах 

із фізичної освіти немає великого розмаїття. Зазвичай зміст фізкультурної 

освіти базується на списку із вправами й іграми, що підходять конкретній 

віковій групі й рівню здібностей дітей та молоді, проте важливо, щоб освітні 

завдання виконувалися в гарній атмосфері. Демонструючи дію цієї концепції, 

Крум наводив мету бігу – це розвиток здатності до взаємодії, бажання 

ризикувати, віри в себе, відповідальності тощо. У цьому випадку зміст 

програми буде містити біг для орієнтування на місцевості, ігри з бігом та 

естафети. Завдання вчителів полягає у забезпеченні хорошої організації та 

приємної атмосфери під час занять (Crum, 1994). 

Педагогіка – це наука про виховання, предметом якої є виховна 

діяльність, яка має на меті озброєння всього суспільства, зокрема, молодого 

покоління, знаннями, загальними і професійними навичками, інтересами, 

системою цінностей і переконань, а також можливостями подальшого 

розвитку (Okoń, 1984, с. 222). Педагогіка – це суспільних наука, яка поділилася 

на низку окремих галузей. До них відносять загальну педагогіку, теорію 

виховання, загальну дидактику, предметну дидактику тощо. Фізичне виховання 

є одним із елементів широко представленої фізичної культури у поєднанні зі 

спортом, рекреацією, туризмом та руховою реабілітацією. Усі ці елементи 

об‘єднані засадничою дією, якою є рух. Він є обов‘язковим в освітніх заняттях 

із предмета фізичне виховання, на спортивних заняттях (як для рекреації, так і з 

пізнавальними цілями), у професійному туризмі чи на терапевтичних заняттях. 

Фізичне виховання – окремий елемент навчально-виховного процесу. Ще 

у 1805 році Єнджей Снядецький написав про це так: «Важливо не відділяти 

фізичне, тобто тілесне виховання, від розумового або морального, оскільки 

розглядати їх потрібно в комплексі (Śniadecki, 1956). Насправді освіта 

становить нерозривну цілісність, яка визначається єдністю мети і засадничих 

положень, які окреслені у навчальних програмах. Педагогіка опирається на 

фізіологію і психологію, а фізичне виховання слід трактувати як цілісність 
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процесів і людей, що постійно змінюються у ставленні до панівних у 

суспільстві виховних ідеалів і цілей (див. рис. 4.6) (Okoń, 1984, c. 222). 

Явище кризи систем шкільництва у усьому світі, характерні для другої 

половини XX ст., були спричинені занадто повільними змінами в середній 

освіті за умов швидких змін у технологічному і суспільному розвитку. Щоразу 

частіше у значній кількості країн, які хочуть уникнути наступних криз, у 

школах піднімають питання впровадження автономії і децентралізаційних 

реформ. Вони спрямовують зусилля на реалізацію ключової ідеї, що полягає у 

наданні сучасним моделям навчання і виховання іншого клімату, 

альтернативних підходів до учнів, їхніх батьків і співпраці з учителями. Світова 

педагогічна думка знову повертається до ідей М. Монтесорі, Р. Штайнера, 

П. Петерсона і А. Ніла (Wroczyński, 1959, с. 222). 

Рис. 4.6. Фізкультурна освіта як фізична підготовка і фізичне виховання 

(Grabowski, 1997, с. 222). 

На початку нового тисячоліття ідеться про виразний перехід від 

конвенціональної школи без власного обличчя, без власного персоналістичного 

екзистенціонального і суспільного виміру до авторських, організаційних, 

економічно-, програмно-суверенних шкіл. Це є видимим симптомом реставрації 

педагогічних ідей попередніх століть, які базуються на багаторічному досвіді 

експериментальних шкіл. Цезумовлює вихів на рівень педагогіки реформ і 

застосування на мікрорівні цілковито нових підходів. 
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Наприкінці 80 – на поч. 90-х років ХХ ст. все частіше з‘являються 

проекти реформування освіти, навчально-виховного процесу в окремих школах 

за участі самих учителів. Такі школи називаються по-різному: самостійними, 

автономними, школами з розширеною відповідальністю, школами з власним 

профілем, із частковою автономією, школами індивідуальних проектів чи 

авторськими школами. 

Хороша освіта повинна служити таким цілям: 

- передавати можливості розвитку від одного покоління до іншого; 

- здійснювати здорову адаптацію нових членів до функціонування у 

спільноті; 

- підготувати окремих людей до самореалізації (Lipiec, 1997). 

Це означає, що якісна освіта – це освіта, яка інтегровано стимулює 

вдосконалення людини у розумовому, емоційному, психо-моторному, 

фізичному, моральному і духовному плані (Lewandowski, 2001). 

 

4.2.2. Значення руху і фізичної активності для людини  

Рух є важливим елементом фізичного виховання як одного з компонентів 

фізичної культури. Згідно з Павлуцьким, фізичне виховання – це суспільний 

процес формування культурних компетентностей у вихованця з метою його 

підготовки до участі у здоров‘я зберігальній, рекреаційній, спортивній 

діяльності, а також догляду за тілом з точки зору естетично-звичаєвих і 

естетично художніх підходів (див рис 4.7) (Pawłucki, 1992). 

Згідно з З. Гілевичем, концепції фізкультурної освіти визначено дещо 

інакше – через головні функції фізичного виховання, до яких належать 

(Gilewicz, 1964, c. 36–37, 44):  

- стимулювальна функція, яка має біосуспільний характер особистісного 

розвитку. Педагогічна свідомість повинна пристосуватися до розвитку 

особистості, підтримувати її, забезпечувати оптимальні умови для загальної 

динаміки розвитку; 
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Рис. 4.7. Фізичне виховання як «виховання до різних значень цінності тіла» 

(Pawłucki, 1996) 

- адаптаційна функція, згідно з якою людина пристосовується до 

біогеографічного, суспільного середовища, до кількості і різновидів вправ, до 

завдань поставлених з метою виконання конкретних дій; 

- компенсаторна функція, яка профілактичними засобами спрямовує 

розвиток вихованця у відповідне річище; 

- корекційна, або терапевтична функція, що виправляє наявні порушення 

в розвитку. 

З усього сказаного, можна зробити висновок про те, що результат 

виховання стає процесом перетворення так званого «натурального» виховання 

у запланований виховний процес – упорядкований і пристосований до сил і 

потреб вихованця. 

Фізичне виховання 

Здоров’язбереж
увальне 

виховання 

Рекреаційне 

виховання 

Спортивне 

виховання 
Танцювальне 

виховання 

 
 
 

Аксіологічні 

 
 
 

Комунікативні 

 

 
Технологічні 

 
 

 
Реалізаційні 

Культурні компетентності (особистість вихованця) 

 

Екзистенційні і символічні прояви практичного управління тілом 

Здоров’язбережу

вальні 

тренування 

Рухова рекреація Спорт  Естетика рухової 

поведінки 



276 
 

Зміни життєвих умов, характерні для сьогодення, зменшили рівень 

усвідомлення людиною потреби в русі. Розвиток науки й техніки, який 

полегшує людям життя, елімінує рух і необхідність фізичної праці. Сучасні 

зручності, засоби комунікації, автоматизації зменшують до мінімуму фізичні 

зусилля, а телебачення й Інтернет забирають щоразу більше вільного часу і 

сприяють сидячому способу життя. 

У більшості високорозвинених країн принаймні за останні 20 років може 

йтися про епідемію «рухової ліні». Сидячий спосіб життя, що поширюється у 

різноманітних суспільних групах, цілком суперечить потребам природної 

рухової активності людини. У Європі з 10 осіб спортом займається 6. До країн, 

громадяни яких виявляють фізичну активність, відносять: Ірландію, Швецію, 

Фінляндію і Данію. Найменш активними вважають болгар, італійців і греків, 

серед яких лише 3 відсотки населення стверджують, що регулярно займаються 

спортом. У Польщі 3–10 відсотків дорослих жінок і чоловіків (залежно від 

вікової групи) демонструють достатню фізичну активність, а інші ведуть 

типово «сидячий» спосіб життя, займаючись фізичними вправами лише час від 

часу. Найбільшими перешкодами, які ускладнюють регулярну фізичну 

активність, громадяни Польщі називають: брак часу (46%), хворобу чи 

неповносправність (15%), відсутність відповідної інфраструктури (8%) і 

відсутність можливості займатися спортом неподалік від місця проживання. 

Згідно з результатами значної кількості наукових досліджень за останні 20 

років, сидячий спосіб життя негативно впливає на здоров‘я. Спочатку 

результати досліджень виявили, що це притаманно дорослим, подальші 

дослідження довели, що це також стосується і дітей та молоді взагалі (González-

Gross, Gómez-Lorente, Valtue, Ortiz, & Meléndez, 2008).  

Рух є невід‘ємним атрибутом життя, що лікує, проте його не купиш в 

аптеці. Рух має вплив на правильність перебігу фізіологічних і метаболічних 

процесів, а відсутність цього становить значну загрозу для здоров‘я. 

Наш організм пристосований до рівня активності з періоду палеоліту, 

коли задоволення базових потреб було пов‘язане із зусиллями. Значна 
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активність, пов‘язана із переміщеннями в переслідуванні звірини і пошуками 

поживи, чергувалася з короткими періодами меншої рухової інтенсивності. Рух 

як здоров‘я – це незаперечний факт, який уже понад півстоліття не 

втомлюються доводити спортивні лікарі, педагоги, терапевти і кардіологи. 

Катання на велосипеді, пробіжки – це, як правило, ті види активності, які 

покращують самопочуття і є результативним засобом забезпечення довголіття. 

Існує кілька причин, що зумовлюють необхідність занять спортом: завдяки 

йому можна знизити артеріальний тиск і рівень холестерину, спалити надмірну 

жирову тканину, позбутися стресу та інших психологічних відхилень. Рух є 

необхідним для правильного функціонування цілого організму. Всі частини 

тіла пов‘язані між собою, тому становлять основу для руху. Для правильного 

розвитку м‘язів важливий добрий стан кісток і правильна будова суглобів. 

Скелет є найважливішим елементом опорно-рухової системи. Рух веде до 

реакції різних її частин. Для збереження здоров‘я надзвичайно важливо, щоб 

усі елементи були в хорошому стані і працювали без перешкод. Сучасний 

спосіб життя, кількість годин, проведених сидячи перед комп‘ютером, 

телевізором чи в автомобілі, не сприяють розвитку м‘язів, хорошому 

спмопочуттю і здоров‘ю. Аби запобігти цивілізаційним хворобам, варто 

рухатися, поки ще не пізно. Рух – це найкращий засіб проти стресу і особистих 

проблем. Фізична активність веде до зростання кількості гормонів щастя, а 

відтак покращує самопочуття і щоденний настрій.  

Безсумнівно, найбільше значення для здоров‘я людини мають спортивні 

заняття, зважаючи на те, що вони впливають на психіку, загальне самопочуття і 

стан здоров‘я. Дослідженнями доведено, що рух має велике значення в боротьбі 

з ожирінням і надмірною вагою. Доведено, що фізична активність має більше 

значення, ніж дотримання дієт. Навіть прості вправи за умови регулярного 

виконання ведуть до зниження маси тіла і спалення жирової тканини. Однієї 

дієти не достатньо, важливо доповнити її фізичними вправами і значною 

мотивацією. Варто знати, що 20-хвилинна пробіжка веде до втрати близько до 

180 кілокалорій, що можна прирівняти за енергетичною цінністю до однієї 
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склянки молока. Спалення більшої кількості калорій під час фізичних 

навантажень веде до кращого обміну речовини. Будь-яка фізична активність 

лікує багато відхилень, є антистресовою терапією і найкращим засобом 

поліпшення самопочуття. 

Дослідженням впливу фізичної активності на організм людини 

займаються спеціалісти з різних наукових сфер. Як наслідок, термінологія, яку 

вони застосовують, не завжди еквівалентна і не завжди стосується тих самих 

виявів рухової активності. Спорт, активний відпочинок, фізичну активність 

визначають довільно і вважають взаємозамінними.  Хоча, на нашу думку,  ними 

позначені різні форми фізичної активності. Спонтанна ходьба, яка є 

найпростішим різновидом руху, якщо запланована і виконується з визначеною 

інтенсивністю і систематично, стає специфічною субкатегорією активності – це 

фізичне тренування, яке підвищує  сили організму і покращує стан здоров‘я. 

На думку К. Бохарда (Bouchard, & Katzmarzyk, 2000), фізична активність – 

це будь-яка праця, яка виконується за допомогою м‘язів і характеризується 

затратами енергії, на відміну від відпочинку. С. Козловський і К. Назар
 

(Kozłowski, Nazar, & Kaciuba-Usciłko, 1999) окреслили фізичне виховання як 

працю м‘язів і комплекс рухових дій, які спричиняють зміни в організмі. 

До фізичної активності відносять ту, що пов‘язана із професією, і роботу 

по дому, що виконується з певною метою, і систематичні фізичні тренування, а 

також всі інші форми активного проведення часу. Фізична активність у вільний 

час може бути спонтанною або відповідно організованою і запланованою 

залежно від різновиду, тривалості і частотності. Рекреація за своєю сутністю є 

добровільним видом активності, а її форми визначаються інтересами і 

можливостями, пов‘язаними з місцем перебування. 

У спорті фізичне тренування має свою структуру, обов‘язкові правила, а 

також часто супроводжується спортивним командним духом. Відносно складно 

визначити затрати енергії, пов‘язані з фізичною активністю. Доступні знаряддя 

для проведення вимірювань, які визнають досить об‘єктивними, базуються на 

визначенні кількості енергії, отриманої з їжею, за допомогою безпосередньої і 
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опосередкованої калориметрії, а також за методикою подвійної знакованої води –  

методу прямої енергометрії (у калориметричних камерах), тобто визначення 

витрат енергії організму шляхом точного обліку тепла, яке виділяється організмом 

у різних умовах його існування; за допомогою методу непрямої (респіраторної) 

енергометрії — розрахунку коефіцієнта дихання за хімічним складом вдихуваного 

та видихуваного повітря при різних видах діяльності; метод аліментарної 

енергометрії (протягом 15 днів) — точного контролю за динамікою маси тіла та 

визначення енерговитрат за еквівалентом: 6750 ккал/кг (28242 кдж/кг); 

хронометражно-табличного методу — хронометражного обліку добових витрат 

при всіх видах діяльності за таблицями КФА; пульсового методу — за сталою 

енергетичною ціною серцевого поштовху: 18,7 кал (78,2 дж)/поштовх (Зубар, 

2010). Ці методики є досить складними і використовуються в основному в 

клінічних умовах. 

Позитивний вплив фізичної активності особливо виявляється у 

психологічній сфері – покращує самопочуття, зменшує відчуття страху, 

послаблює депресивні стани, позитивно впливає на здоровий сон. У наукових 

дослідженнях кількох десятиліть надали низку доказів, що зростання фізичної 

активності по-особливому впливає на здоров‘я, розвиває тіло і затримує старіння, 

запобігають серйозним хворобам і передчасній смерті. Доступні дослідження 

доводять, що особи, які не палять, утримують відповідну вагу тіла і виконують 

відповідні фізичні тренування, живуть в середньому на 5–7 років довше, ніж їхні 

ровесники, які не дотримуються засад здорового способу життя (Schnohr, Lange, 

Scharling, & Jensen, 2006). Брак відповідної фізичної активності, яка забезпечує 

добрий стан здоров‘я, – це явище, яке стосується всіх народів на світовій шкалі. 

Нескладно передбачити перспективу цього явища: з кожним роком все більш 

поширеними стають надмірна вага і ожиріння, цукровий діабет, гіпертонічна 

хвороба, хвороби опорно-рухової системи, а також багато інших хвороб і 

функціональних відхилень. Щоб отримати користь від тренування, достатньо 30-

хвилинних занять середньої інтенсивності, хоч щодня 5 днів на тиждень. Щоб 

цього досягнути, слід вибрати улюблену спортивну дисципліну, серед яких – 
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швидка ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді, танці, аеробіка, ходіння на лижах 

або катання на ковзанах, важливо займатися ними з іншими людьми, 

однодумцями. Основою раціонального впровадження фізичних навантажень є 

врахування адаптаційного механізму – слід поступово вводити фізичні 

навантаження, починаючи від простіших видів (небезпечним є різкий перехід від 

пасивності до максимальної активності). Важко переоцінити позитивний вплив 

тренувань на функціонування організму в похилому віці, задля успішного 

старіння (Successful aging). Регулярна, відповідно підібрана рухова активність 

створює можливості для кращого самоконтролю і незалежності, покращує 

самопочуття літніх людей (Żukowska, 1994). 

Безсумнівно, що сьогодні відсутність фізичної активності визнають 

загрозою ХХІ століття. Значна кількість матеріалів Всесвітньої організації 

здоров‘я (World Health Organization, 2002), міжнародних наукових товариств, 

публікації дослідників з різних країн вказують на те, що сидячий спосіб життя є 

однією з найважливіших проблем здоров‘я сучасної людини, і тому важливо 

знайти дієві шляхи переконання мільйонів дорослих, дітей і молоді у 

доцільності систематичної, відповідно спрямованої фізичної  активності. Якщо 

замість сидячого способу життя  і вихідних перед телевізором буде обрано 

активний відпочинок, люди зможуть почуватися щасливими. Рух — це 

здоров‘я. Чим більше руху протягом дня, тим більше від нього користі. Фізична 

активність покращує зовнішній вигляд, допомагає скинути зайві кілограми і 

стати стрункішими, зменшує ризик захворіти і підвищує імунітет організму. 

Фізична активність позитивно впливає на розвиток дітей, стимулює 

правильний ріст. У дорослих осіб вона є профілактикою захворювань і дозволяє 

перебувати в доброму стані у будь-якому віці. Рух позитивно впиває на 

серцево-судинну систему, імунітет організму і ефективність киснепостачання. 

Чим регулярніші заняття спортом, тим більший розвиток серцевого м‘яза. 

Серце, щоб відповідати новим вимогам, розростається і збільшує 

продуктивність. Люди, які регулярно займаються фізичною активністю, менше 

втомлюються і готові до тренувань без внутрішнього спротиву. Фізична 
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активність також впливає на функціонування печінки, роботу ендокринної 

системи (Chromiński, 1987). 

Ті особи, які дотримуються дієти, усвідомлюють, що без фізичних 

навантажень не можна схуднути. Регулярні фізичні вправи перешкоджають 

виникненню надмірної ваги і ожиріння. Крім того, спорт запобігає 

нееластичності суглобів, регулює рухову діяльність та зберігає опорно-руховий 

апарат від демінералізації та остеопорозу.  

Мінімальне денне фізичне навантаження, яке позитивно впливає на наше 

здоров‘я, – це відповідник 3-кілометрової пішої прогулянки за пів години. 

Дітям і молоді слід відводити на рух щонайменше 1 годину щодня. Важливе 

педагогічне значення відіграє родинне спортивне виховання, яке може полягати 

у спільних велосипедних екскурсіях, ранковій пробіжці, іграх на відкритому 

повітрі, катанні на роликах, ковзанах, лижах тощо. Крім спонтанних видів 

рухової діяльності (прогулянка, біг), важливо, щоб діти і молодь 

використовували з користю уроки фізичного виховання в школі. Отже, основою 

для застосування педагогічної концепції фізичного виховання служить його 

необхідність, яка, на думку С. Козловського і К. Назара (Kozłowski, Nazar, & 

Kaciuba-Usciłko, 1999), зумовлена такими перевагами: 

- оберігає від остеохорозу; 

- збільшує міцність кісток; 

- сприяє зниженню маси тіла і утриманню відповідної ваги; 

- покращує обмін речовин; 

- зменшує імовірність депресії; 

- покращує психічний стан; 

- підвищує самооцінку; 

- покращує фізичну кондицію; 

- зменшує ризик захворювань; 

- запобігає надмірному накопиченню жиру в організмі. 
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4.2.3. Освіта засобами руху 

Система освіти більшості країн Європейського Союзу охоплює такі рівні: 

- дошкільна освіта (5–6 років), яка повинна дати підтримку на старті 

системи (ДО); 

- освіта на рівні початкової школи (7–12 років), яка повинна забезпечити 

догляд за дітьми і бути безпечною (ПО); 

- освіта на рівні середніх класів школи (12–15 років), яка повинна 

допомагати відкривати потенціал і розвивати зацікавленість учнів; 

- освіта на рівні старших класів школи (15–18 років), що дає солідну 

підготовку до подальшого навчання. 

Освіта через рух (Education through movement – ETM) – це педагогічна 

система навчання і терапії, призначена перш за все для роботи з дітьми в 

дошкільних установах і початковій школі. Система освіти через рух є 

сукупністю технологій і методик, які беруть початок із вільного або ритмічного 

руху. Всі методики і технології пов‘язані між собою і становлять дидактичні 

засади системи освіти через рух, яка є основою холістичного розвитку дитини 

(Dziamska, 2009). Як стверджує польський науковець Р. Вєнцковскі, «освіта 

через рух – це система форм і методик навчання й терапії, яка використовує 

натуральний спонтанний рух організму. Людина рухається, а отже, через рух 

активізує почуття, через які сприймає навколишній світ. Ця методика 

спрямована на дітей дошкільного віку і початкової школи, а сама система є 

холітичним поєднанням усіх рівнів виховання та навчання в процесі 

безпосередньої рухової активності і гри» (Więckowski, 1990). 

Дидактична ситуація, спрямована на набуття смислового досвіду 

(учіння), виникає під час взаємодії вихованця із: 

- власним тілом; 

- органами чуття (слухом, зором, дотиком, нюхом) та просторовими 

відчуттями; 

- матеріальним і суспільним середовищем; 

- культурними реаліями (Bannmüller, & Röthig, 1990). 
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Спостереження вчителя за рухом дитини стає джерелом інформації про 

самих дітей: хто з групи є кінестетичним учнем, хто не має проблем із 

координацією рухів і хто вимагає педагогічної підтримки у цьому. Вправи, які 

пропонує вчитель, розвивають можливості моторики дитини, а також фізіологічні 

рухи організму (різні види вправ для різних вікових груп), а також здійснюють  

суспільний розвиток дітей (спільна з іншими дітьми художня діяльність). Слід 

зазначити, що спільна діяльність з виготовлення різноманітних художніх виробів 

(наприклад, орігамі) є істотним елементом цієї методики. 

Окремі технології системи Освіти через рух також використовують у 

роботі зі старшими дітьми і молоддю за умови, що під час інших видів 

діяльності вони виконуватимуть релаксаційну і терапевтичну функції, які є 

підготовчими до виконання більш серйозних завдань. Крім того, технології 

системи Освіти через рух часто використовують у спеціальних школах за умови 

адаптації до рівня складності окремих завдань чи конфігурації елементів 

окремих технологій. 

 

4.2.4. Базові поняття системи Освіти через рух 

До базових понять Освіти через рух відносять такі: сенсорна інтеграція, 

психічна інтеграція, карта роботи в системі освіти через рух, кінезіологічна 

дидактична розвага, кінестезія, коло холізму в системі освіти через рух, коло 

першої дидактичної засади системи Освіти через рух, коло другої дидактичної 

засади системи Освіти через рух, коло третьої дидактичної засади системи 

Освіти через рух, коло четвертої дидактичної засади системи Освіти через рух, 

коло п‘ятої дидактичної засади системи Освіти через рух, коло інтегрованого 

навчання, компетентність, вимірювання ударів, інтегроване навчання, методика 

динамічних образів, відкладене задоволення, орігамі казки, орігамі історії, 

пізнавальна концепція дитини, що розвивається, пропріоцепція, еквівалентний 

діапазон,  рівносторонній вахляр (див. Додаток Б). 

Методика, яка застосовується в системі освіти  через рух, є поєднанням 

багатьох вправ, спрямованих на активізацію окремих функцій організму. 

https://slovari.yandex.ru/%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%8F%D1%80/uk-ru
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Вправи цієї системи базуються на русі, задіюючи зінтегровані рухи різних 

частин тіла, які застосовуються у процесі виконання художнього виробу. У 

процесі спільної роботи діти поводяться так, як підказує їм їхній організм. 

Формами цього руху можуть бути плескання в долоні, розмахування руками, 

погойдування, вставання, сідання, схрещення ніг під столом, рук на столі, 

постукування пальцями, креслення пальцями різноманітних візерунків на столі, 

блукання пальцями по аркушу паперу, схрещення рук на грудях, стрибки, 

обертання та інші спонтанні рухи, що залежать від доступного простору.  

Так, наприклад, під час застосування цієї методики дитина набуває таких 

умінь і навичок:  

- вправляння у малій моториці через креслення графічно-моторних знаків; 

- вміння складати папір за основами орігамі; 

- збагачення словникового запасу та розвиток усного мовлення; 

- розвиток командної співпраці у групах, зниження шансів для 

виникнення стресу та невідповідної поведінки; 

- підвищення почуття власної гідності і відчуття успіху.   

У багатьох вправах, що виконуються в рамках застосування системи 

Освіти через рух, діти ритмічно рухаються і почергово використовують праву і 

ліву руку. Такий рух спричиняє енергетичний баланс обох половин тіла, 

збільшує оксигенацію мозку, розслабляє, створює враження свободи і 

релаксації, водночас, добре готує організм до подальших видів діяльності. 

Унаслідок цього, рух спричиняє корисні освітні впливи на дитину, які з-поміж 

інших розвивають обидві півкулі головного мозку, що веде до його 

синхронізації і підвищення мозкової ефективності. 

Вправи, які слід виконувати у групі за чітко окресленою процедурою, 

найкраще робити ритмічно під музику. Запланований рух повинен бути 

натуральним і виникати із внутрішньої потреби, характерної на відповідному 

етапі розвитку дитини. Кожна ритмічна гра передбачає певний спосіб 

поведінки, який веде до її перетворення на дидактичну гру, результатом чого 

стає художній виріб. Вправа повинна бути реалізована через дотик і 
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маніпуляцію. Підготовча робота до вправи відбувається через рухи, 

продемонстровані вихователем чи вчителем у вигляді головних правил гри. 

Вчитель або вихователь сам готує такі ігри, маючи на увазі те, що вони повинні 

передбачати рухи певних частин тіла (наприклад, ніг) і те, що кінезіологічна 

дидактична гра передбачає оптимальний рух усього тіла (Dziamska, 2009). 

Діти рухаються не заради руху, а щоб створити нову якість власного 

досвіду, результатом якого стає пластична, технічна та цілком артистична 

імпресія, яка розвиває в дитини почуття успіху і самореалізації. 

Відповідним підґрунтям для практичних дій є час очікування радості від 

чергового відкриття. Щоб заняття, запропоновані учням, мали сенс і були 

адекватними до потреб їхнього розвитку, запропонований метод повинен 

базуватися на перевіреній і обґрунтованій емпірично науковій теорії. Ця теорія 

описує процес розвитку дитини (Demel, & Skład, 1986), а власне цим процесом і 

займається система освіти через рух. Існує педагогічна теорія, пов‘язана із 

психологічною концепцією пізнання людини, яка розвивається. Перше речення 

формулювання концепції цієї теорії стосується педагогічних дій системи освіти 

через рух, оскільки дитина, яка навчається за допомогою методів і технологій 

системи освіти через рух, є самостійною особистістю, яка бере участь у 

неперервному процесі освоєння інформації, унаслідок чого здобуває вміння і 

знання про світ. Існує сучасна теорія, яка заперечує необхідність реалізації 

чітких програм навчання. Є аполітична теорія, яка опирається на емпірично 

доведену інформацію про розвиток людини, що шанує самостійність дитини та 

її право на свободу і творчість. Існує теорія, що базується на цінностях 

виховання, а також інші теорії, що обґрунтовують доцільність застосування 

описаних технологій системи освіти через рух. Ідеться про такі, як теорія 

сенсорної інтеграції доктора Джин Айрес (Ayres, 1989) чи лінгвістична теорія 

навчання читання професора Регіни Павловської (Pawłowska, 1992). 

На ринку педагогічних послуг, тобто в так званому просторі наукового 

дискурсу про освіту з‘являються різноманітні точки зору, думки, обґрунтування, 

інтерпретації, концепції чи теорії, наприклад, теорія множинного інтелекту. Хоча 
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ця теорія виникла лише близько 30-ти років тому, у Польщі вона знайшла багато 

союзників, проте поки що ні вона, ні теорія багатостороннього навчання 

професора В. Оконя не вплинула на багатосторонній підхід до навчанняя, а також 

урахування різних стилів навчання (Okoń, 1998). 

Творцем освіти через рух є Дорота Дзямська. На її думку, це педагогічна 

система навчання і терапії, спрямована на роботу з дітьми на рівні початкової 

школи (Dziamska, 2009). Вона пов‘язана з холістичною концепцією розвитку 

людини, тому акцентує на вміннях конструювати інтегровані заняття. У першу 

чергу, йдеться про інтегрований спосіб роботи організму під час навчання. 

Дослідження доводять, що з метою відповідного розвитку людини 

необхідно включити в процес навчання всі органи чуття, а знаряддям освіти 

через рух є коло сенсорної інтеграції або коло зінтегровного руху організму 

(див. рис. 4.8). 

 

Рисунок 4.8. Коло сенсорної інтеграції (коло зінтегрованого руху 

організму – коло холізму) 

Сенсорна інтеграція – це узгодженість операцій, які виконуються, 

співпраця, одночасність (діти дивляться, слухають, креслять, ходять, 

торкаються, а також взаємодію), що є основою холістичних освітніх систем. 
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Рух забезпечує зінтегрований спосіб навчання організму, покращує 

концентрацію, насичуюючи киснем мозок, без руху не можуть працювати 

органи чуття, вони задіяні в русі. Важливо, щоб під час занять рух був 

запланованим, ритмічним, супроводжувався музикою чи нею викликався. 

Кожне заняття в рамках системи освіти через рух передбачає такі етапи:  

- вправи графічного або маніпуляційного характеру – ритмічно виконані 

при оптимальному русі тіла; 

- вільні дії з використанням різних художніх технік, результатом яких є 

художній виріб; 

- порівняння індивідуальних виробів з колективним виробом, вільна 

розмова на цю тем; 

- використання художнього виробу для рефлексії, аналізу, завдяки яким 

можна запланувати наступні форми діяльності дітей під час занять. 

Під час занять використовуються три основні форми активності дітей: 

- вправи, які удосконалюють функції організму, наприклад, креслення, 

тупотіння ногами, стрибки; 

- розвага, яка передбачає кілька вправ, наприклад, ігрова ситуація «Дощ 

над містом» передбачає ходіння навколо столу, ритмічне креслення крапель 

лівою і правою рукою; 

- ігри, котрі складають із кількох вправ, пов‘язаних певними засадами 

(як правило, при обмеженні часу на їхнє виконання). 

Всі вправи супроводжуються музикою, яка виконує роль елемента, що 

впорядковує, окреслює перебіг вправи, через надання темпу і ритму. Водночас 

вона є елементом, який звільняє емоції, мотивує до початку діяльності і 

провокує спонтанне входження у групову взаємодію. Позитивною роллю 

музики є й те, що багаторазово повторювані вправи не стають нудними. 

Черговим етапом для старших дітей у застосуванні Освіти через рух 

можуть бути такі методи (Strzyżewski, 1990): 

- метод безпосередньої цілісності руху, принциповою характеристикою 

якого є плавний перехід від рухів в ігровій формі до правильних рухів із 
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збереженням ступеня зацікавленості учнів (що є характерним для першої 

форми), при одночасному використанні фізіологічно доцільних виховних 

завдань (що є характерним для другої форми); 

- метод творчої рухової експресії, який опирається на рух, який є так 

званою «руховою імпровізацією», і полягає в тому, що учнів мотивують до 

виконання рухових завдань при дотриманні практичних вказівок, пояснень і 

прикладів, що впливає на мову учнів у сфері підбору рухової активності; 

- проблемний метод, у якому вчитель добирає види діяльності, 

організовуючи проблемні ситуації, причому він надає необхідну допомогу в їх 

розв‘язанні, а також допомагає перевірити відповідність розв‘язань проблемам, 

що були запропоновані учням, а також, що найважливіше – забезпечує 

керівництво процесом систематизації, а також набуттям учнями знань; 

- метод застосування знань із різних галузей, у тому числі і з фізичної 

культури, що сприяє формуванню позитивного ставлення учнів до фізичної 

культури, а також самостійного застосування практичних навичок у 

щоденному житті; 

- найчастіше використовуються методи демонстрації, розповіді, 

загадування загадок, дискусії, роботи з підручником, опису й малювання 

постаті, дослідне завдання тощо. 

Людина навчається, черпаючи інформацію із трьох джерел: 

безпосереднього контакту із навколишнім середовищем, передання інформації 

іншою людиною і інституціоналізованого навчання в рамках окресленої системи 

освіти. Керівником процесу навчання є учитель (педагог), діяльність якого полягає 

в  організації навчання інших (учнів), а отже, у створенні ситуацій, у яких учні 

збільшують свій досвід, здобувають знання і вміння. Роль учителя визначається до 

певної міри активністю учнів, і полягає у забезпеченні їхнього оптимального 

розвитку та ефективності підвищення їхнього навчального рівня. 

Процес навчання і виховання є ланцюгом цільових дій учителя і учнів, що 

скеровані на реалізацію поступових завдань. Адекватно дібрані методи і 
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завдання, викладені як зміст, включають у відповідно дібрані програми, котрі 

слід реалізувати у школі. 

Методи служать розв‘язанню завдань, а не навпаки. Отже, методи 

служать розв‘язанню проблем, і тому слід добирати методи, які відповідають 

проблемам, а не навпаки (Tomaszewski, 1970). Межі застосування методів 

визначають зміст і завдання навчальних програм.  

Реалізація обраної програми навчання веде до загального розвитку 

дитини (людини), активних дій і пізнання дійсності, розвиває графо-моторні 

вміння, індивідуальні здібності дитини, а також допомагає кожній дитині 

виявити власні творчі можливості за допомогою музичної, художньої, рухової і 

вербальної активності. 

Таблиця 4.3  

Зв’язки між освітою (вихованням) і фізичною освітою (вихованням) 

(Lewandowski, 2001) 

Освіта (виховання) Фізична освіта (фізичне виховання) 

Як цілісність: 
умова буття і 

реалізації життя 

людини 

Як рух (радість і задоволення від розв‘язання рухового завдання) 

– створення, вдосконалення і формування основ психомоторної 

поведінки людини, необхідної їй для життя, навчання і праці, а 

також відкриття і пізнання власних можливостей, пізнання і 

прийняття власного тіла 

Як розвиток: 

критерії людської 

еволюції і 

перетворення світу 

Як гра (рух, відпочинок, релаксація, зменшення напру-ження, 

терапія) – сукупність різноманітного досвіду, нових ком-

петентностей і пізнавальне, психомоторне і емоційне 

вдосконалення 

Як соціалізація – 

план і завдання 

кожної 

Як співробітництво – відчуття власної енергії і енергії іншої 

людини, психомоторна, пізнавальна і емоційна кон-фронтація з 

іншою людиною (групою, командою), спря-мована на результат; 

пізнавання правди про себе і знаходження власного місця в групі 
 

У процесі фізичної освіти слід використовувати найцінніші теми в галузі 

здоров‘язбережувальної освіти, спортивної й олімпійської освіти, котрі можуть 

сприяти процесу виховання, реалізації життєво важливих та інструментальних 

цінностей фізичної культури. Слід підвищувати професійні, культурні і моральні 

компетентності педагогів-учителів фізичного виховання, котрі повинні змінити 

акценти в процесі фізичної освіти. Суто розвиток тіла має бути замінене свідомим 

процесом формування особистості (Pawłucki, 1996). У зв‘язку з підвищенням 
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уваги до проблем фізкультурної освіти у змінному суспільстві, науковці 

стверджують необхідність застосування синтетичного підходу до дослідження 

проблематики. Вони вважають, що необхідним є застосування відомих теоретико-

методологічних підходів, завдяки яким стане можливим визначення тем і змісту 

курсу фізкультурної освіти. Фізичну культуру слід розуміти, як елемент культури. 

Вона має опиратися на теорії, які суперечать одна одній, а доповнюють, 

характеризуючи об‘єкт із різних боків. Їх спільне використання дасть змогу краще 

пізнати процес чи явище (Pawłucki, 1996). Аналіз перетворень фізичної освіти в 

змінному суспільстві може створити подальші перспективи розвитку педагогічної 

концепції, якою є освіта через рух. 

Отже, можемо дійти таких висновків: 

- дошкільний вік є сенситивним для розвитку творчості, уподобань, 

естетичних навичок і усвідомлення їхньої ролі і місця серед інших щоденних 

справ. Дитина має стати творцем власних художніх виробів, творів тощо. 

Засобами творчої експресії слід докласти зусиль, аби  активніше розвивати 

дитину через надання їй свободи для задоволення такої природної потреби, як 

творча активність; 

- творчість – це не лише результат інтелектуальної діяльності, але й 

функціонування інших сфер особистості, фантазії, емоцій, відчуттів вищого 

порядку і підсвідомості. Варіантом виявлення цього є свобода, творення і 

передання своїх переживань. Творчих дітей можуть розвивати лише творчі 

учителі, котрі створять дітям умови для їхнього розвитку, будуть надихати, а не 

вимагати, мотивувати, а не оцінювати, сприятимуть розвитку оригінальності, 

фантазії. Людина за своєю природою є творчою, якщо її можливості 

самоствердження не пригнічені зовнішніми впливами; 

- основною метою програми є допомога в розвитку творчої активності 

дитини  в різних сферах водночас (музичній, руховій, художній, мовній) з 

використанням основ системи освіти через рух. Діти рухаються під музику, 

слухають її, креслять руками графічні знаки (крапки, тире, овали, спіралі), 

розмовляють, бавляться, а зрештою використовують створений художній виріб для 
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подальших творчих видів діяльності (творчої хореографії під музику, планування 

прозаїчних творів з використанням технік творчого мислення, ілюстрування 

рухами творчих оповідань, долання перешкод, власного танцю тощо); 

- набір простих вправ розвиває функції дитячого організму. У всіх 

вправах використовуються природні рухи дитини. Система освіти через рух 

базується на концепції холістичного (цілісного) розвитку дитини, що враховує 

основи сенсорної інтеграції; 

- діти в процесі занять під музику виконують прості фізичні вправи, 

креслять прості візерунки, наклеюють композиції з орігамі. У результаті 

створюється художній твір, який дає змогу вчителеві віднести цей вид 

діяльності дітей до реалізації змісту чинних навчальних програм; 

- осмислюючи місце фізичного виховання в освіті, слід брати до уваги, 

як найефективніше інтегрувати фізичне виховання зі змістом інших шкільних 

предметів на різних етапах навчання у функціональному і проблемному 

вимірах, особливо те, у який спосіб заняття з фізичного виховання можуть 

сприяти набуттю учнями ключових компетентностей; 

- немає жодного виду виховання, який не ставив би певних вимог до 

людського організму. 

Педагогічна концепція освіти через рух – це система форм і методів 

навчання та терапії, яка використовує природний і спонтанний рух у процесі 

розвитку організму. Суттю занять є створення для дітей таких навчальних 

ситуацій, у яких вони набудуть можливостей для інтелектуального, емоційного 

та фізичного розвитку. Механізм освіти через рух може бути пояснений через 

коло сенсорної інтеграції, тобто коло зінтегрованого руху організму. Сьогодні 

наука про фізичну культуру, до складу якої входить фізичне виховання, 

розглядається під кутом інтердисциплінарних наукових досліджень. 

 

4.3. Персоналістична концепція рухової освіти 

Рухова освіта входить у поняття «фізичне виховання» у  широкому його 

розумінні. Це вид діяльності, спрямований на формування здорової молодої 
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людини за допомогою рухових вправ, які забезпечують фізичну силу. 

Формуючи правильні звички руховими вправами, варто пам‘ятати, що організм 

кожного учня відрізняється, тому до кожного слід використовувати 

індивідуальний підхід. Сучасне суспільство очікує від педагогіки, у тому числі і 

від фізичного виховання, не тільки  відомостей про те, як зробити щось, а й 

рекомендацій, що потрібно зробити. Виховання завжди стосується більших 

структурних компонентів у межах індивідуальності людини, навіть тоді, коли 

виховна діяльність спрямована на формування якогось окремого 

індивідуального вміння. Персоналістична концепція людини доводить, що 

людина насамперед є суб‘єктом свого існування і діяльності, не тільки 

усвідомлює власне «я», а й здатна до переживання свого «я». Людина, 

виконуючи дію, одночасно реалізує себе. Звідси і випливають головні 

принципи, фізичного виховання (рухової освіти), їх обсяг і зміст. 

Персоналізм (лат. persona – гідність, особа) – назва різних філософських і 

педагогічних напрямів, які беруть за основу своїх теорій характерну 

проблематику людської індивідуальності, що сприймається метафізично. Вона 

стосується особистості, її ролі у сучасному світі, умов розвитку, ставлення 

людини до своєї діяльності, до техніки, роботи, культури, мистецтва і 

громадського життя (Pawłucki, 1996). Відхід від конституціоналізму на користь 

персоналізму є суттєвою особливістю реформи освіти, так само, як і інших 

соціальних реформ у Польщі. Персоналізація у сфері освіти означає надання 

школам автономії у програмуванні та здійсненні освітньої діяльності. У той же 

час, природно, призводить до сприйняття людських проблем у школі, до 

окреслення і реалізації виховних цілей і завдань. Визначення виховання як 

підтримки розвитку особистості включає здійснення цілеспрямованої 

діяльності, за допомогою якої людина все більше індивідуалізується людянішає 

водночас, досягає своїх цілей і завдань на шляху до кінцевої мети. Усі цілі, 

реалізацовуючись, стосуються конкретної людини, беруть до уваги її 

особистісний розвиток (Majka, 1992). 
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4.3.1. Сутність персоналістичного виховання  

Світ початку XXI століття ставить перед людьми, які відповідають за 

виховання молодого покоління, нагальні виклики. Вони є не стільки результатом  

різкого розвитку інформаційних технологій чи політико-економічних проблем, 

скільки виразного ослаблення позиції людини у світі, відсунення на далекий 

план проблеми ставлення до людини. Цю позицію сьогодні визначає не стільки 

людство, що має безумовну цінність і гідність, скільки економічна ситуація, 

слава і успіх, сила і влада. Наслідками цього є відсутність взаємної поваги, 

кон‘юнктуралізм, жорстокість у боротьбі за матеріальний і суспільний статус, 

зрештою – страх, апатія або неконтрольована агресія щодо труднощів, що 

простежується у всіх сферах життя – від сім‘ї до політики і економіки. Все 

частіше маємо справу із суб‘єктивним, інструментальним трактуванням іншої 

людини, неповагою до інших і до себе, із взаємним приниженням, 

демонструванням презирства, глузуванням. В індивідуальному масштабі це 

призводить до руйнування особистості, у соціальному – до відсутності взаємної 

довіри, втрати солідарності і перспективи спільного блага. Ці явища сприяють не 

тільки патологіям, але й блокують суспільний розвиток, негативно позначаються 

на усіх сферах суспільного життя. Ці наслідки не цивілізаційні, а культурні, тому 

набагато важче піддаються змінам. Освітні проблеми, обумовлені ослабленням 

людського становища в світі, вимагають пошуку відповідей, у першу чергу, біля 

джерел цих небезпечних явищ. 

У зв‘язку із персоналістичним підходом до процесу виховання людини, у 

тому числі й фізичного виховання, що розуміється як процес особистісного 

розвитку, слід звернути увагу на сутність і специфіку його походження.  

Основною рисою людини є її постійний розвиток. На думку Р. Гвардіні, 

саме цей факт – відкритість до постійного розвитку – дозволяє людині все 

повніше виражати свою сутність. Початок розвитку полягає у прагненні до 

покращення себе. Людське життя постійно розподіляється між собою 

актуальним і собою можливим. У цей розвиток  вписується основне  право 

надання переваги тому, що краще, прагнення до себе кращого. У зв‘язку з цим 
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у людини виникає стан напруги, який викликає цілеспрямований процес 

розвитку від себе, на що звернув увагу Ж. Руссо. 

Процес навчання відбувається в певній напрузі, яка виникає між 

природою, культурою і трансцендентністю. Виховання це методи і процеси, які 

дозволяють людській істоті віднайтися у людстві. Людина є природною і 

культурною істотою і, в той же час, істотою надприродною і надкультурною 

(тією, що перевершує природу і культуру). 

За словами Р. Гвардіні, у ході аналізу процесу виховання особистості стає 

очевидним, як процес розвитку людини відокремлюється від природної 

очевидності, рівень якої підвищується внутрішньою цінністю цього процесу, і 

як його структура набуває все більшої напруги, стає небезпечною, підлягає  

знищенню. У результаті цього все менше і менше стає можливим описати 

процес виховання за допомогою натуралістичних понять і використання 

природних критеріїв (Guardini, 1991). 

Стан досконалості не можливий для людини, але можливе поступове 

вдосконалення людини. Таке вдосконалення супроводжується набуттям 

особистісних рис, як це зазначав E. Муньє, у процесі персоналізації. 

Удосконалення особистості досягається як інтимний досвід, але шляхом набуття 

характеристик і навичок, у тому числі з фізичної культури, які мають на меті 

ввести в дію складну картину культури в кожній людській істоті. Це поступове 

засвоєння реальності тим більшу відіграє роль у процесі персоналізації, чим 

більше людина стає незалежною у  здійсненні вільного і спільного вибору. 

Підготувати вихованця до просування у напрямку персоналізації є 

основною метою усіх виховних заходів. Сутність виховання – у не прийнятті 

певних понять або навичок, і не може бути обмежена набуттям культури, 

звичаїв, суспільних норм. Вона актуалізується шляхом реалізації і відновлення 

унікальної структури людської особистості. 

Основною цінністю суспільства є людська особистість, її цілісна 

реалізація як особистості, а також налаштованість на нові цілі. Найвищою 
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метою виховання є підготовка вихованцядо здійснення контролю над власним 

процесом розвитку. 

Ідеться про таке трактування виховання, яке наближає його до процесу 

пробудження особистості у вихованцеві. Останній не вважається річчю для 

наповнення її чимось, він також не є істотою для тренування (підготовки), але є 

особистістю, яку слід у ньому розбудити. Тільки якщо ми визнаємо цінність 

людської особистості як власника цінностей, тоді можна перейти до процесу 

розвитку особистості, у тому числі фізичного. 

Окрім цінностей в індивідуальному вимірі, персоналізм підкреслює й 

цінності суспільного характеру життя і виховання, акцентуючи, зокрема, на 

проблемі спільного блага. Таке благо є сукупністю індивідуальних благ людей, 

але становить нову і вищу цінність. Персоналізм визнає цінність загального блага 

як основи для суспільного життя, але підкреслює, що воно не може порушувати 

блага людини як особистості. Сенсом суспільного життя є всебічний розвиток 

людської особистості, над якою не може бути вищих цілей, через які вона могла б 

трактуватися як засіб. Особистість завжди є метою. Варто погодитися з В. Худим 

(Chudy 2006), який стверджує, що основу персоналістичної педагогіки, тобто тієї, 

для якої основним об'єктом є особистісне виховання, треба шукати у поглядах 

Є. Муньє, Ж. Марітена, К. Войтили. Один із головних представників 

персоналізму, французький філософ Емануель Муньє, уже в 1947 році пояснював 

основні непорозуміння, пов‘язані з цією течією філософії, пишучи: «Потрібно тут 

відразу відкинути неправильні інтерпретації, які весь час заново виникають 

навколо персоналізму. Персоналізм не є новою формою індивідуалізму. Навпаки, 

прагнення до розвитку особистого життя й індивідуалістичні прагнення 

зорієнтовані в протилежних напрямках».  

На помилки у сучасному мисленні про людину, що виникали  в 

результаті нерозуміння концепції людини як особистості, помилки, що 

переносяться потім на сучасне виховання (у т.ч. недооцінка і помилкове 

формулювання цілей виховання), вказував у 50-х роках один із французьких 

персоналістів XX століття – Жак Марітен (Maritain, 1959). Значну увагу у 
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своїх публікаціях Марітен приділив проблемам персоналістичного 

виховання. Він вивів свою концепцію особистості з філософії Св. Фоми. У 

дусі цієї філософії людську особистість він вважав такою, яка найвище 

розташована «на сходах буття», є неповторною цілісністю, мікрокосмосом, 

всесвітом у собі. Він стверджував, що людська суб‘єктність є чимось 

сильнішим і важливішим, ніж «я». В одній із його статей, присвячених 

аналізу людської суб'єктність, читаємо: «Особистість є вільною і має, у 

повному розумінні цього слова, внутрішність і суб'єктність тільки тоді, коли 

контролює і вивчає себе»
 
(Maritain, 1988). У той же час Марітен звертав 

увагу на інше непорозуміння: протиставлення особистості одиниці, видимої 

в біологічно-психологічних структурах. На рубежі 20 – 30-х років ХХ 

століття,Наслідки виховання через різні інтерпретації «особистості» і її 

розвитку (в тому числі, помилкова нейтралізація і натуралізація особистості, 

з метою підкреслення аксіологічної, а отже,  педагогічної автономії 

виховання)  аналізував  італійський християнський персоналіст Романо 

Гвардіні. Він стверджував, що розвиток вільної істоти, якою у світі є лише 

людина, особистості, що має «дух», самосвідомість і свободу, не може 

здійснюватися через аксіологічно-нейтральне виховання, яке опирається 

лише на природні закономірності і механізми. Необхідний  особливий 

духовний імпульс суб'єкта розвитку, імпульс в людині, яка розвивається. За 

такий імпульс, у першу чергу, відповідальною є релігія, тому, виховання має 

опиратися на релігію (Guardini, 1991). 

Аналіз педагогічних підходів щодо різних трактувань персоналізму, 

здійснив Мар‘ян Новак, який, посилаючись на погляди Р. Гвардіні і 

Ж. Марітена, вказав на помилкові у своїй однобічності підходи до 

«особистості», що проектуються на неповноту заснованих на них виховних 

концепцій. У цьому контексті він відзначив помилки інтелектуалізму, 

волюнтаризму, обмеження виховання до діалогу, підготовки людини лише до 

визначених ролей, а також трактування її як одиниці, визначеної 

психологічними і соціологічними чинниками (Nowak, 1999).  
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У польській педагогіці II половини XX століття, впровадженням у 

виховання персоналістичних ідей, зайнялися професори Тереза Куколович і 

Францішек Адамський.  Ці автори представили широкі погляди на різні сфери 

суспільного життя з точки зору персоналізму. Щодо  T. Кулкович, цстосувалося, 

перш за все, виховання в сім‘ї та опікунсько-виховної діяльності. Ф. Адамський – 

разом із вихованням у сім‘ї, глибоко займався також вихованням у культурі 

(Adamski, 1993b). Сучасна польська педагогічна думка завдячує Францішку 

Адамському ширшим доступом до основних джерел – текстів для розуміння 

персоналістичної педагогіки, які, з ідеологічних міркувань, були відсутні у 

польській педагогічній літературі упродовж багатьох років (Adamski, 1993a). У 

2005 році Ф. Адамський  відредагував і видав збірник статей сучасних польських 

авторів, які займаються персоналізмом і персоналістичним вихованням (Adamski, 

2005).
 
Том під назвою «Персоналістичне виховання» включає в себе дослідження 

ключових напрямів цього виховання, відповідно до концепції Ф. Адамського, яку 

також там широко представлено. За цією концепцією, «формування людської 

особистості стосовно кінцевої мети і в той же час на благо суспільства, у якому 

вона живе і досягненнями якого користується», має здійснюватися шляхом 

надання учням усіх цінностей, які можуть розкрити у них виховний фізичний, 

інтелектуальний і моральний потенціал. Необхідно поважати автономію і свободу 

людини, тому виховання зводиться до створення сприятливих умов для 

вивільнення цих потенціалів. Автор пише: «Персоналістичне виховання є 

вихованням для свободи – свободи вибору блага. Свобода тут розуміється не як 

сваволя, нездатність до прийняття яких-небудь зобов‘язань, але як здатність до 

вибору блага і його реалізації: постійного пошуку того, що було пізнане і визнане 

гідним наших устремлінь, бо є засобом нашого особистого вдосконалення»
 

(Adamski, 2005).  

Глибокий аналіз персоналістичного виховання, його умовностей і 

контекстів знаходимо у багатьох працях Войцеха Худого. У 2006 році він 

опублікував у «Етосі»  статтю, де представив свого роду синтез елементів теорії і 

практики виховання, що є предметом персоналістичної педагогіки (Chudy, 2006). 
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В усіх представлених трактуваннях сутність персоналістичного 

виховання виявляється в такій діяльності, яка готує людину, спрямовує,  

забезпечує доступ до цінностей, які можуть сприяти цій меті, створює умови 

для самовиховання, шляхом пошуку правди, вільного прагнення до відкритого 

справжнього блага. Підкреслюється важливість роботи над собою всіх 

учасників процесу виховання – вихованців–вихователів. Вихователь є не тільки 

гарантом достовірності знань, які він передає, а, перш за все, прикладом 

реалізації головних цінностей для особистості. Невід‘ємною частиною 

персоналістичного виховання є діалог, та у більш широкому плані – особистісні 

стосунки між учасниками. 

 

4.3.2. Сутність рухової освіти як фізичного виховання  

Виховання завжди належить до більш великих структур у межах впливу 

на  людську особистість, навіть тоді, коли виховна діяльність зорієнтована на 

формування лише окремої якості особистості. Так само, як необхідна 

класифікація і систематизація цілей виховання, виникає також необхідність у 

виокремленні конкретних галузей виховання (Muszyński, 1981). Виокремлення 

різних галузей виховання  необхідне для організації виховної діяльності та 

оцінки її результатів. Виховання як цілеспрямовану діяльність можна 

класифікувати по-різному. Серед багатьох можливих дві системи класифікації в 

теорії виховання є рівноправними. Згідно з першою, класифікація відбувається 

за сферами дійсності, у рамках яких здійснюється процес виховання 

(Suchodolski, 1983). Друга система класифікації полягає у виокремленні галузі 

виховання відповідно до основних здібностей особистості, які формуються 

(Muszyński, 1981).
 
Отже, тут йдеться про ідейно-моральне, інтелектуальне, 

естетичне  і фізичне, тобто рухове, виховання.  

Фізичне виховання раніше розумілося як загальні заходи, які мають на 

меті забезпечення здоров‘я, витривалості і фізичної підготовки учнів. Сьогодні 

до цього поняття додалося ще й формування фізичної культури людини. Під 

культурою слід розуміти все, що стосується ставлення людини до власного тіла 
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і має характер свідомого й активного піклування про власний фізичний 

розвиток, здоров'я, а також вміння відновлюватися у спосіб, корисний для 

біологічного і психічного здоров‘я (Demel, M., & Skład, 1986).
 
Рухова освіта є 

складовою широкого поняття «фізичне виховання» і охоплює діяльність, 

спрямовану на формування здорової молодої людини за допомогою рухових 

вправ. Можна вважати, що фізичне виховання є навчанням правильно рухатися, 

що сприяє виробленню звичок здорового способу життя.  

У програмних положеннях щодо виховання у польських школах 

акцентується увага на персоналістичному підході до виховних заходів, 

пов‘язаних із формуванням, навчанням  і вихованням в усіх галузях, у тому 

числі в контексті фізично-оздоровчого виховання. Освіта у сучасній школі має 

різноспрямований характер: учень здобуває знання (навчання), формує свою 

здатність використовувати отримані знання на практиці (освіта) і формує своє 

ставлення (виховання). Діяльність школи на цьому етапі здійснюється у 

навчально- виховному процесі, орієнтованому на майбутнє, тобто школа готує 

до майбутнього (проспекція). Школа як установа, що підтримує сім‘ю, 

орієнтується на цінності повсякденного життя. Освітня діяльність охоплює усі 

цінності, починаючи від екзистенціальних і гедоністичних до пізнавальних, 

суспільно-моральних, етичних. Зміни, які відбуваються у шкільній системі, 

крім нових організаційних рішень шкільної справи, стосуються також змін у 

концепціях дидактичної роботи. Прийняття персоналістичної ідеї навчання і 

виховання як педагогічного принципу викликає необхідність змін у 

дидактичній роботі. Зокрема, це стосується розуміння сутності і завдань уроку, 

а особливо трактування його цілей і підходів до учнів. Виникає картина 

великого диференціювання в розумінні уроку, а особливо у формулюванні його 

цілей. Існує значна довільність у цій сфері; спостерігається змішування 

усталеної класики з не до кінця зрозумілою сучасністю або її проявами. 

Теорія фізичного виховання є основною у процесі підготовки вчителів 

фізичного виховання. Це сукупність знань про фізичне виховання, або ширше – 

про фізичну культуру, а також невід‘ємна частина теорії виховання. Це 
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вузькоспеціалізована галузь педагогіки, яка використовує власні методи, що 

дозволяють досліджувати реальність, збирати і класифікувати факти, 

встановлювати зв‘язки та  відношення і на цій основі формулювати об‘єктивні 

закономірності процесу фізичного виховання (Demel, M., & Skład, 1986). У 

сучасному трактуванні сутністю фізичного виховання, як усебічного виховання 

у широкому розумінні цього поняття, є вплив на особистість вихованця, таким 

чином, формування його як аксіологічних компетенцій (що належать до 

емоційно-вольової  сфери), так і технологічних (інтелектуальних та фізичних 

здібностей) (Grabowski, 1997). Виховання є спільним обов‘язком 

інституціонального виховного середовища, тобто сім‘ї, школи, різних 

товариств і громадських організацій. 

Сім’я (інститут сім'ї) – це перша людська спільнота, тому батьки є 

першими і головними вихователями. Сім‘я впливає на особистість найдовше, 

іноді упродовж усього життя. Вона покликана до виконання функцій, у яких 

жоден інший суб‘єкт не може її ефективно замінити, зокрема, у функції 

продовження роду і виховання людини,  прищеплення їй етичних, духовних, 

культурних і суспільних цінностей. Це школа любові і солідарності, 

справедливості і діалогу усіх людських і християнських чеснот. 

Школа (педагогічно-організаційно-громадська установа) повинна 

допомагати сімейному вихованню. Школа силою своєї місії формує розум, 

розвиває здібності, навчає робити правильні судження, ознайомлює з 

культурною спадщиною попередніх поколінь, формує почуття гідності, готує 

до професійного життя, формує здатність до взаєморозуміння шляхом 

створення дружелюбної атмосфери серед вихованців, які мають різні характери 

і різне походження. Отже, при створенні програми необхідно враховувати факт, 

що школа покликана, давати шанс кожному формувати власну 

індивідуальність, своє моральне життя, а також право входження у суспільство. 

Для всіх (учителів, учнів, батьків) школа повинна бути спільнотою, великою 

родиною, у якій кожен, у тому числі і молода людина, користуватиметься 

повагою, незалежно від своїх інтелектуальних здібностей і можливостей. Це 
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головна умова розвитку індивідуальних талантів кожного учня. Окрім цього, 

школа має забезпечити цілісне виховання особистості. 

Процес самовиховання  (інституція самовиховання дозрілого вихованця – 

учня) головним чином підтверджує те, що було сформоване в дитині через 

виховання у сім‘ї і в школі. Безперечно, сім‘я виховує, а школа навчає і виховує. 

Ця  одночасна діяльність не матиме користі, якщо кожна молода людина 

самостійно не візьметься за своє виховання через роботу над собою, а також 

участь у фізичній і професійній культурі. 

Таким чином, фізичне виховання може здійснювати як сім‘я, школа (і 

різні соціально-освітні установи), так сам вихованець–учень. Важливим тут є 

особистісний – персональний підхід до людини,  вихованням якої займається 

певна інституція залежно від її віку. У фізичному вихованні використовуються 

рухові ігри та фізичні вправи на фізичну активність і координацію всього тіла; 

правильне використання назв частин тіла; підняття духу спортивного 

суперництва; ознайомлення із принципами охорони  здоров‘я та дотримання їх, 

вміле визначення власного самопочуття, розуміння проблем людей з 

обмеженими фізичними можливостями. Під час рухових занять дитина вчиться 

новим рухам, вправам, іграм. Спостерігає також, як їх виконують інші діти. У 

вправах домінує ігрова і наслідувальна форма завдань, застосовується також 

форма «рухової розповіді». Звичайні рухові вправи раптом перероджуються в 

драму – дуже цікаву форму, яка всебічно розвиває кожного учня (вихованця).  

Метою рухової освіти є розвиток у дітей сили і точності рухів, у тому 

числі і моторних навичок. Навчальні програми передбачають організацію 

рухових вправ на відкритому повітрі (прогулянки, ігри, довільні – 

безперешкодні ігри) і у приміщенні (загальнорозвивальна гімнастика, 

релаксаційна гімнастика, рухові  ігри тощо). За допомогою вправ формується 

усвідомлення власного тіла, почуття напрямку, розвивається рівновага і зорово-

рухова координація, підвищується орієнтація у просторі, вміння працювати в 

групі, стійкість до стресу і витривалість. 
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В організаційному плані, як правило, третя або четверта година занять є 

факультативною. Такі заняття є рекреаційними і позбавлені навчальної функції, 

проте забезпечують емоційні переживання і фізичну активність. Іноді  

відбувається перенесення цих методів на уроки фізичного виховання і зведення 

їх тільки до радісної гри. З точки зору психічного здоров‘я це добре – дитина 

бореться із різними стресовими ситуаціями і в той же час є фізично активною. 

У сучасному трактуванні фізичного виховання і оздоровчої діяльності 

особливо важливими стають інноваційні тенденції, на які звертає увагу 

М. Демель. Формулюючи сучасну концепцію фізичного виховання і 

оздоровлення, автор наголошує на необхідності застосування освіти упродовж 

усього життя, прогнозування, самоосвіти, інтелектуалізації, гуманізації, 

індивідуалізації та відкритості шкіл для оточення, особливо до співпраці з 

батьками (Demel, 1998). 

Основним елементом організації процесу фізичного виховання – рухової 

освіти – є урок, інколи тренувальні заняття. На цих заняттях, окрім головних 

завдань із рухової освіти, повинні реалізуватися виховні завдання, теоретичні 

елементи і знання з фізкультури, що сприяють виробленню відповідних 

правильних звичок в учнів (вихованців). Виховні завдання, теоретичні елементи і 

знання з фізкультури є вихідною точкою для подальших дій батьків і 

самовиховання. Тому на заняттях із фізичного виховання необхідно підбирати 

відповідний зміст навчання, добре формулювати цілі цих занять і виховні 

завдання. Тут згодиться формула: немає завдання без виховання, чи точніше, 

немає рухової освіти без виховання. Таким чином, урок фізичного виховання має 

відповідати широким вимогам та дидактичним функціям. Не варто це  плутати з 

так званим «руховим дидактизмом», що означає переважання або обмеження 

заняття виключно навчанням рухової діяльності. Урок має додатково збагачувати 

учнів уміннями, що корисні для життя, пов‘язані з формуванням гарного здоров‘я, 

фізичної активності і домінуванням позитивних емоцій. Щоб урок реалізував свої 

завдання, він має відповідати певним принципам. У дидактичній літературі існує 

багато визначень уроків і, залежно від педагогічної концепції, по-різному 



303 
 

окреслено їхні особливості. На нашу думку, найбільш повною, цілісною і 

сучасною є сутність уроку, сформульована З. Клеменсевичем: «Урок розуміємо як 

своєрідний акт навчання і учіння, який є цілісною і замкненою єдністю, 

цілеспрямованою і правильно структурованою, наділеною визначеним і бажаним 

навчально-виховним результатом. (...) Урок охоплює одну тему і є закритою 

формою дидактичної розробки (Klemensiewicz, 1959).  

Незважаючи на специфіку фізичного виховання, вищезгадані критерії 

мають стосуватися уроку фізкультури. Урок фізичного виховання, з огляду на 

свою специфіку, є перш за все гігієнічно-оздоровчим заходом, у ході якого 

задіюють основні фізіологічні функції і зміцнюють психічний стан учнів, 

протидіючи стресам, які викликає навчання в школі, а також деяким впливам 

сімейного і суспільного середовища. Однак із перспективної точки зору, урок 

фізичного виховання є підготовкою  до участі у фізичній культурі в її різних 

проявах: це здобуття знань та навичок, пов‘язаних із турботою про власний 

розвиток, здоров‘я, фізичну активність і гарне психічне самопочуття, яке 

реалізується в різних контекстах повсякденного життя, на різних етапах 

особистого життя. 

Особливо важливим є розвиток здатності до самореалізації у цих сферах. 

Саме тоді, коли припиняється вплив занять із фізичного виховання і родини, 

залишаються закріплені самоосвітні навички і вміння, а також усвідомлена 

необхідність постійної фізичної активності і турбота про власне здоров‘я.  

Урок у сучасній школі має, перш за все, особистісно-творчий аспект. 

Важливим є не тільки те, чому дитина навчиться, головне – якою вона стає. У 

сучасній школі, людина повинна навчитися планувати і реалізовувати своє 

власне майбутнє, повинна бути готова до самоосвіти, самовиховання і володіти 

навичками самонавчання. Потрібно навчитися працювати, вчитися розв‘язувати 

проблеми, створювати нові цінності, а не просто запам‘ятовувати  факти і теорії 

(Faur‘e, 1975). У контексті вищесказаного можна відзначити, яке важливе місце 

посідає урок як основна ланка у процесі навчання (див. рис. 4.9).  
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Рис 4.9. Фізкультурна освіта як фізичне навчання і виховання (Grabowski, 

1997) 
 

Отже, велике значення мають підготовка і проведення уроків. Серед 

багатьох елементів, які враховують у плануванні і проведенні вдалого уроку, 

головним є окреслення його цілей. Цілі та завдання – це норми, які 

обумовлюють  певний стан речей, тобто виховні стандарти, що вказують на 

бажані особистісні риси, фізичні характеристики, ставлення та поведінку. Вони 

визначають деякі загальні зміни або перетворення у цій сфері (Łobocki, 1992).  

Цілі виховання змінювалися в окремих історичних епохах, оскільки вони 

випливають з домінуючих ціннісних систем у певних спільнотах. Окрім 

цінностей, поштовхом для визначення цілей може бути релігія, філософські та 

політичні системи, закони природи і моральні норми. У класифікації цілей 

фізичного виховання виділяють 5 категорій, які утворюють ієрархічну систему 

(Strzyżewski, 1990), а саме:  

І. Провідна мета – підготовка до участі у фізичній культурі. 
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II. виховні цілі, які спрямовують – формування глибокого, міцного і 

позитивного ставлення до власного тіла і його потреб, розвиток аксіологічних 

компетенцій. 

ІІІ.  Інструментальні цілі (навчальні) – формування фізичних і рухових 

здібностей; формування технологічних компетенцій.  

IV. Поетапні цілі – уточнення, що стосуються спрямовувальних та 

інструментальних цілей, відносно періодів (освітніх етапів), визначених 

часовим відрізком. 

V. Операційні цілі – подальше уточнення спрямовувальнихт та 

інструментальних цілей, що стосуються практичної діяльності – завдань. 

Цілі, представлені на позиціях з І по IV називають загальними цілями 

навчання і виховання. Натомість операційні цілі, що реалізовуються в ході 

уроку, називаються цілями уроку. Заміну загальних цілей операційними 

(уточнювальними) називають операціоналізацією цілей (Niemierko, 1991). 

Операційні цілі становлять опис результатів, які мають бути отримані і 

сформульовані як заплановані досягнення учнів (результативне планування). 

Таким чином, вони повинні бути чітко визначеними, деталізованими, 

конкретизованими і предметними. Тільки цілі, окреслені як заплановані 

досягнення, дають можливість перевірити, чи були вони досягнуті. 

Відповідно до сучасних тенденцій, що ґрунтуються на новій освітній 

доктрині (Bielski, 1998), формулювання цілей уроку повинно мати результативний 

характер і відповідати систематиці, тобто визначати точний рівень результатів, 

досягнутих учнями. Тому запис цілей повинен стосуватися учнів і виражатися 

оперативним  дієсловом, наприклад: учень уміє на достатньому рівні поєднати  

окремі фази стрибка. У цьому місці слід окреслити етап (фазу) формування 

рухових навичок або інших компетенцій, які формуються на певному уроці. Запис 

оперативних цілей щодо розвитку знань і навичок буде легким, якщо здійснити 

відповідний аналіз руху або іншої діяльності, що є цілями уроку. Дуже корисним 

тут є дотримання принципу градацій труднощів. 
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У формулюванні цілей виховних занять  часто зустрічаються дуже 

загальні фрази у вигляді кліше, які не відображають того, на що звертатиметься 

увага на уроці, наприклад: навчати дружелюбності, соціалізації, дотримання 

правил безпеки і гігієни праці, формувати шанобливе ставлення до приладів і 

знарядь. На уроці фізкультури, виникає багато виховних ситуацій, які 

невідкладно слід розв‘язувати. Натомість, запланувати можна якусь окрему, 

тісно пов‘язану з уроком ситуацію, яка  є головним акцентом занять, напр.: 

безпечне користування приладами, ознайомлення з розпорядком плавального 

басейну, безпечне тренування з жердиною, формування якостей гарного 

спортсмена тощо. У визначені цілей фізичного виховання необхідно звернутися 

до найвищих цінностей, оскільки, як показує практика, може статися так, що 

мета, до якої  прагне вчитель, не є цінністю, гідною найвищого визнання, а 

іноді є «антицінністю» на певному етапі навчання. Цінності надають більш 

глибокого сенсу виховним цілям і в той же час обґрунтовують необхідність їх 

реалізації. Таким чином, правильний хід освітнього процесу визначають набуті 

цінності, а не цілі виховання у загальному розумінні (Bielski, 2004).  

Цілі виховання можна аналізувати на декількох рівнях, а саме: найвищий 

рівень – ідеал виховання, нижчий – загальні цілі виховання, ще нижчий –  

своєрідні цілі окремих видів виховання, за ними – більш вузько окреслені 

поетапні цілі і, нарешті, оперативні цілі, що стосується окремих частин занять. 

Метою виховання можуть бути певні психічні і фізичні здібності 

вихованців або певні стани суспільного середовища, у якому вони живуть. У 

першому випадку йдеться про певні інтелектуальні компетенції учня, навички, 

вміння та особистісні характеристики.  У другому – про фізичні і соматичні 

здібності. У третьому випадку мета виражається соціологічними категоріями. 

Тоді мова йде про ролі, соціальні норми, зразки культури, які повинні 

характеризувати клас або  школу (Bielski, 2005). 

У психологічних категоріяx можна виділити чотири різні групи цілей 

(Bielski, 2005): 
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1) творчі цілі: «викликати…», «сформувати…» (наприклад, нові інтереси 

чи переконання).  

2) оптимізуючі цілі: «збільшити…», «закріпити….», «розширити…» 

(наприклад, фізичні здібності).  

3) мінімалізуючі цілі: «послабити..», «обмежити…» (напр., агресію).  

4) коригуючі цілі: «змінити…» (напр., ставлення, погляди). 

У методиці фізичного виховання виділяють такі функції виховних цілей 

(Bielski, 2005): 

1. Цілі є відправною точкою, з якою узгоджується і за якою оцінюється 

навчально-виховний процес. 

2. Цілі є регуляторами, які стримують надмірне використання ресурсів. 

3. Цілі виконують організаційну функцію щодо змісту, методів, 

організаційних форм підготовки вчителів і предмета освітніх досліджень. 

4. Цілі мають координуючий характер. Вони інтегрують і мобілізують, а 

викликають ентузіазм лише тоді, коли є справжніми і привабливими. 

5. Цілі виконують проспективну функцію, передбачають і переносять у 

таке близьке майбутнє, якого прагнемо. Переносячи у завтрашній день, 

надихають на сьогоднішній день. 

6. Цілі забезпечують  тривалість цінностей. Належать до минулого, 

теперішнього і майбутнього. Посилюють почуття  безпеки. 

Роль цілей зводиться до трьох функцій: відокремлювальної, 

структуризаційної (функція моделювання) і контролюючої функції. Від 

сформульованих цілей навчання і виховання залежать критерії оцінювання учня. 

Сфера виховних уі пливів досить широка, починаючи від правил безпеки і 

правильної поведінки, закінчуючи зразками поведінки видатних спортсменів та 

системами цінностей. Найчастіше вживають оперативні дієслова, серед яких: 

загострити, показати, застерегти, привернути увагу, допомогти, оцінити, 

розрізнити, знати, розуміти, застосувати. Дуже важливим є показати сутність і 

важливість уроку фізичного виховання, звернути увагу на необхідність 
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узгодження і формулювання цілей відповідно до чинної педагогічної концепції 

навчання і виховання. 

Метою фізичного виховання є процес виховання дітей та молоді у 

руховій сфері, що передбачає підготовку молодого покоління до прийняття на 

себе відповідальності за своє здоров‘я, фізичний стан, будову і красу власного 

тіла після завершення шкільної освіти. Це пов‘язане не тільки з формуванням 

тіла, а й  з формуванням особистості крізь призму догляду за тілом, яке після 

завершення шкільної освіти не залежить від рівня фізичної підготовки тіла, і від 

ступеня усвідомленості його важливості. 

КУЛЬТУРА
СУКУПНІСТЬ УСТАЛЕНИХ 

ЦІННОСТЕЙ І ЗРАЗКІВ 

ПОВЕДІНКИ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
СУКУПНІСТЬ УСТАЛЕНИХ ЦІННОСТЕЙ 

І ПЕРЕКОНАНЬ ЩОДО ТІЛА

ВИХОВАННЯ
ЦІЛЕСПРЯМОВАНА 

ПЕРЕДАЧА ЦІННОСТЕЙ І 

ПЕРЕКОНАНЬ

ФІЗИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ

РУХОВА ОСВІТА
ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ПЕРЕДАЧА 

ЦІННОСТЕЙ І ЗРАЗКІВ 
ПОВЕДІНКИ  ЩОДО ТІЛА

 

Рис. 4.10. Фізичне виховання – рухова освіта (Grabowski, 2000) 

 

Рухова освіта в оздоровчому аспекті
 
(Kowalski, & Famuła-Jurczak, 2009) 

Трактування здоров‘я, запропоноване М. Ковальським, особливо 

відповідає сучасній шкільній оздоровчій освіті, поєднаній із фізичним 

вихованням, у тому числі й з руховою освітою. Приймаючи концепцію автора і 

використовуючи її у  формуванні позитивного ставлення учнів до охорони 

здоров‘я, вчитель реалізує навчально-виховний процес, який базується на таких 

положеннях здоров‘я (Kowalski, & Famuła-Jurczak, 2009): 
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1) цінність здоров‘я є реальністю; здоров‘я є екзистенційною цінністю, а це 

означає, що воно має істотне значення в житті людини (Popielski, 1994); 

2) цінність здоров‘я виявляється завдяки властивостям процесу формування 

особистості (це спостерігається у сферах, пов'язаних із регуляцією суспільного і  

групового життя, а також в індивідуальній поведінці); 

3) цінність здоров‘я зобов‘язує (відповідальність за  прийняття конкретних 

рішень у сфері охорони здоров‘я); 

4) цінність здоров‘я сприяє творчому розвитку особистості; 

5) цінність здоров‘я мотивує і мобілізує; 

6) цінність здоров‘я активізує способи пізнання про себе та інших, а також 

оцінку навколишньої дійсності; 

7) цінність здоров‘я активізує уяву, асоціювання та інтуїцію, волю і 

рішучість особистості; 

8) цінність здоров‘я надає сенсу життю особистості (Kowalski, 2006). 

Вищезгадане трактування здоров‘тя в аксіологічних площинах і 

прийняття такої структури у шкільній освіті передбачає реалізацію навчально-

виховного процесу з опертям на визнання здоров‘я як найважливішої цінності 

життя людини. Це дозволяє всебічно підготувати вихованця до здорового життя 

(в усіх аспектах здоров'я: фізичному, психічному, суспільному і духовному). 

Визнання учнем здоров‘я як цінності (прийняття, визнання як найвищої 

цінності,  здійснення в повсякденному житті) сприяє розвитку відношень на 

різних рівнях функціонування людини (особистості): на внутрішньому (щодо 

себе – пізнання самого себе, свого внутрішнього світу), далі у контексті 

відношень: людина – людина,  людина – соціальна група; людина – соціальне 

середовище (Kowalski, 2006). 

Теоретики фізичного виховання, крім визначення  характеристик 

ідеального вихованця, займалися також окресленням цілей виховання, які 

можна представити так (Znaniecki, 1973): 

 гігієнічна мета (ознайомити індивіда з основними правилами  гігієни,  

привчити його дотримуватися їх з метою збереження свого здоров‘я та чистоти 
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довкілля; це також є важливим для вагітних, які винні дбати про власне 

здоров‘я і здоров'я своєї дитини); 

 геномна мета (розвиток генетичної свідомості, зважаючи на генетичну 

якість майбутніх поколінь); 

 традиційно–естетична (урахування суспільних запитів щодо 

естетичного вигляду; йдеться про стиль одягу, естетичний вигляд тіла; турбота 

про вигляд власного тіла); 

 гедоністична (ставлення до позитивного і негативного досвіду 

(приємного і неприємного); можна виділити дві позиції: перша позиція 

характеризується униканням мирського задоволення, це  так званий пасивний,  

аскетичний тип; другий підхід – це користування благами життя, які прийняті 

суспільством, у якому людина існує; це активний тип); 

 фізично-утилітарна мета (формування необхідних рис характеру з 

точки зору суспільних і професійних потреб); 

 спортивна (прагнення до досягнення якнайкращих важливих 

результатів у спортивній галузі). 

 

4.3.3. Прикладне спрямування концепції 

Фізичне виховання, рухова освіта, – це фізичне виховання і навчання, 

яке повинно включати в себе як негайні цілі, так і завдання, пов‘язані з 

отриманням відповідних компетенцій. Щоб оволодіти компетенцією  у якійсь 

діяльності, людині необхідні певні аксіологічні якості, які допомагають 

визначитися, чи варто займатися чимось (наприклад, власним тілом), а також 

інструментальні, які створюють можливість дій (наприклад, участь у різних 

формах фізичної активності). 

Освіта у сучасній школі має різносторонній характер: учень здобуває знання 

у ході навчання, формує свою здатність використовувати отримані знання на 

практиці (освіта) і формує поставу й фігуру (виховання). Актуальна діяльність 

школи, що здійснюється у навчально-виховному процесі, спрямована на 

майбутнє, школа готує до майбутнього (проспекція). Школа як установа, що 
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підтримує сім'ю, є відкритою до  цінностей щоденного життя. Освітня пропозиція 

опирається на трактування цінностей, починаючи від екзистенціальних і 

гедоністичних, до пізнавальних і суспільно-моральних, етичних (Chałas, 2006). 

Набуття учнем відповідних компетенцій становить також мету освіти. Ці 

компетенції, помилково названі «досягненнями», зазначені у програмних 

положеннях, а пізніше у шкільних програмах, і вони повинні стати поясненням 

до програмування і планування роботи, реалізації запланованих дій і 

оцінювання учня, у тому числі у виховному аспекті. 

Метою навчання є розвиток інструментальних можливостей, що 

дозволяють учневі розуміти і змінювати себе та своє оточення, а метою 

виховання є розвиток спрямовувальних можливостей, що орієнтують учня в 

тому, чим слід керуватися у своїй поведінці, до яких цінностей і слід прагнути. 

Сутністю виховання завжди є прагнення до здійснення якихось цінностей 

і ідеалів, які мають значення для індивіда або для суспільства. До компетенцій 

учня належать відповідні інструментальні і спрямовувальні здібності. Таким 

чином, як пише  Г. Грабовський у своїй праці, «...фізичне навчання і виховання 

є невід‘ємними елементами  фізичної освіти, яка несе відповідальність за 

культурні компетенції людини у сфері піклування про тіло» (Grabowski, 1997).  

Слід орієнтуватися на особистий приклад сучасної людини. 

Найважливішою метою освіти є виховання розумної, здорової, щасливої, 

вправної, творчої людини, яка матиме гарну фізичну форму, буде знаходити 

спільну мову з іншими людьми та добре функціонувати в сьогоденні і в 

майбутньому (Ossowska, 2000). 

Компетенції і першочергові цілі повинні відрізнятися на різних ступенях 

освіти, оскільки розвиток і потреби учнів різняться на різних етапах навчання. 

Власне такі відмінності вимагають персоналістичного підходу до вихованця  

(учня). 

Для персоналістичного підходу вчитель має володіти філософською 

рефлексією, знаннями про останні наукові досягнення у педагогіці та 

психології, теорії фізичного виховання й освіти, щоб мати можливість глибоко 
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досліджувати світ позитивних і негативних цінностей у фізичному вихованні. 

Перспективи успіху і ризики, виховні цілі та ідеали, здатність переконати 

молодих людей у цих цінностях, не вдаючись до примусу – це напрямок 

персоналістичного підходу до кожного вихованця (учня). Також слід пам'ятати, 

що примус і виховання є взаємовиключними. 

Найважливішою метою освіти, у тому числі рухової, є виховання розумної, 

здорової, щасливої, вправної, творчої людини, яка матиме гарну фізичну форму, 

буде знаходити спільну мову з іншими людьми та добре функціонувати в 

сьогоденні і в майбутньому (Ossowska, 2000). Найважливішою метою фізичного 

виховання (рухової освіти) є вдосконалення тіла і психомоторних функцій 

вихованця, формування у нього такої системи знань, умінь, навичок, яка на 

практиці буде виражатися у прагненні до діяльності для утримання упродовж 

життя гарної фізичної форми і здоров‘я (Strzyżewski, 1990). 

Аби узагальнити роздуми про сутність персоналістичного виховання, 

необхідно систематизувати викладене. Безсумнівно, що особливості окремих 

течій виховання можна розглядати на різних рівнях: на рівні антропологічних 

припущень і пов‘язаної з ними концепції людського розвитку; на рівні цілей 

діяльності і програм, які відображають виховні принципи і зобов‘язують  

учасників виховного процесу дотримуватися визначених форм, методів, 

організаційних механізмів, поведінки учасників тощо; на рівні зовнішніх 

чинників, що зумовлюють очікувані результати. Місце, яке відводиться  окремим 

рівням, може бути різним, яке часто навіть не усвідомлюється, особливо у 

природному виховному середовищі – у сім'ї. Таким чином, визначення того, що є 

сутністю певного напрямку чи концепції виховання, вимагає ретельного аналізу 

відповідної освітньої теорії і практики виховання. Це стосується також 

персоналістичного виховання, яке вимагає особливої рефлексії, щоб не 

перетворитися значною мірою на інтуїтивну діяльність, яка прийнятна на рівні 

загальних гасел, але за своєю суттю не зрозуміла, відтак – не результативна. 

Персоналістична педагогіка є важливим напрямом сучасної педагогіки. В 

її основу покладено концепцію світу і людини, яка приймає взаємозалежність 
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таких елементів, як відносний індетермінізм, свобода, трансценденції. У 

гносеологічному контексті  персоналістична педагогіка розглядається як 

концепція виховання, яка ґрунтується на теорії пізнання, що визначає різні 

ступені пізнання людини, здатної шукати істину. 

У теоретичному плані персоналістична педагогіка має конкретне 

завдання – створення критичного сприйняття освіти і виховання. Відтак, 

персоналістична педагогіка вступає у педагогічні дискусії, з одного боку, для 

захисту прав та гідності особистості, а з іншого – щоб привернути увагу і 

стимулювати пильність щодо різних тверджень, які з‘являються у педагогіці, і 

проаналізувати їхню значущість. 

Таким чином, персоналізм у педагогіці стає тим «войовничим 

мисленням» з особистістю в центрі, яке у педагогіці намагається краще 

зрозуміти сам процес виховання людини. 

Узагальнимо положення персоналістичної педагогіки: 

 виховання розуміється як важливий фактор у сприянні «особистісному 

всесвіту» або спільнотам; 

 найвищою метою виховання є надання можливостей суб‘єкту (учневі) 

взяти на себе управління процесом власного розвитку; 

 вихованець не вважається предметом чи річчю, яку необхідно 

наповнити чим-небудь, він також не є суб‘єктом  для тренування (підготовки), 

вихованець є особистістю, яку потрібно у ньому «формувати»; 

 як особистість, вихованець не є власністю ані сім'ї, ані держави і 

нікому не  належить у цій сфері перевага; 

 важливими є місце і роль школи, що визначають її завдання серед 

інших виховних установ, підкреслено зв‘язок між навчанням і вихованням, 

відкидається концепція «нейтральної школи»; 

 змістом шкільної освіти має бути «цілісний гуманізм», а отже, не 

тільки літературний або мистецький, але й технічний і науковий; 
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 наголошено на виховній функції сім‘ї. Окрім того, ураховано  загрози, 

пов'язані з авторитаризмом, який може проявлятися у сімейному вихованні; 

 акцентовано на повазі до «таємниці дитини», яка стає особистістю під 

впливом різноманітних стимулів, що виходять від різних виховних інститутів. 

Персоналістичне виховання є виховною концепцією, що випливає з 

однозначної концепції людини як особистості, істоти фізично-психічно-

духовної, яка розвивається у процесі активного становлення себе як 

особистості. Персоналістичне виховання не окреслює якісь специфічні методи і 

форми діяльності, не визначає передбачених до його реалізації інститутів.  Усе 

залежить від ситуації, потреб, особистості учасників процесу виховання. Однак 

персоналістичне виховання висуває чіткі вимоги щодо ставлення педагогів і 

поступового формування ставлення учнів. 

Персоналістичне виховання передбачає підготовку до життя і діяльності 

серед інших і для інших, одночасно прищеплюючи учням цінності, сформовані 

на всьому просторі людської історії, у різних місцях і  умовах, які сприятимуть 

розвитку особистості. Цим забезпечується нерозривний зв‘язок з культурою. 

Виховання відбувається не окремо від культури, а в ній, на її території. У цьому 

сенсі його сутністю є культурний вимір, тобто виховання людей, які хотітимуть 

і вмітимуть творити культуру, яка сприятиме особистісному розвитку людей.  У 

той же час вони зможуть захистити себе від впливів, що ведуть до деградації 

людства, критично ставитися до впливів опредмечування людини, спроб 

змусити її погодитися на роль єдиного учасника ринку або пасивної робочої 

сили, що продає не тільки свої навички та час, але й особистість і гідність. Цей 

вимір набирає особливого значення в ситуації домінування у сучасних медіа 

зразків і антиособистісних цінностей, які знижують або послаблюють відчуття 

людської гідності. Персоналістичне виховання у цьому контексті має 

підготувати до рефлексійного, критичного використання медіа ресурсів, але, 

перш за все, до постійного звернення уваги на особистісне ставлення, повагу до 

особистих цінностей, до впливу медійної інформації, а також заохочувати і 
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готувати до активної участі у творенні культури, яка поважає особистісні 

цінності і створює умови для особистісного розвитку. 

Школа не може виховувати поза цінностями: «виховання в аксіологічній 

порожнечі є будуванням на піску. Сучасна школа – це гарна школа, відкрита 

для усієї шкільної спільноти: учнів, батьків і вчителів. Це така школа, яка, 

реалізовуючи процес всебічної освіти, не забуває про значущість усіх галузей 

виховання, рівною мірою забезпечує інтелектуальний, фізичний, оздоровчий, 

суспільний і духовний розвиток. Це школа «дружелюбно вимоглива» (Chałas, 

2006), у такій школі учні сприймаються суб‘єктивно і водночас суб'єктивно 

сприймають своїх учителів (подвійна суб‘єктивність), здобувають усебічні 

знання, розвивають свої таланти і зацікавленість у різних сферах (у тому числі, 

дуже важливій для здоров‘я – руховії діяльності), трактуються індивідуально, 

знають свою цінність і розуміють значення шкільної освіти в підготовці їх до 

життя у дорослому суспільстві. 

Варто підкреслити, що перед сучасною школою стоїть надзвичайно 

важливе завдання – спрямувати поточну діяльність на майбутнє, ведення 

освіти, що збагачуює життя людини, у якій учителі пам‘ятають, що 

«інформація – це не знання, знання – це не мудрість, а мудрість – це не вміння 

передбачувати. Кожна з них випливає з іншої, а людині для життя необхідні всі 

вони» (Rosenberg, 2006). 

 

4.4. Конформістська концепція соціалізації в  спорті 

 

4.4.1. Суть конформістської концепції соціалізації в спорті 

Конформістська концепція пов‘язана з німецьким підходом до фізичної культури, 

для якого характерні знижені вимоги до освіти в плані формування характеру, цілі 

формуються відповідно до фізичної форми і технічних, тактичних здібностей, 

потрібних для участі у популярних видах спорту (Crum, 1994). 

Німецькою термін звучить ―das konformisierende konzept der 

Sportsozialisation‖, що в перекладі означає «конформістська концепція 
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спортивної соціалізації» і розуміється як «адаптація до соціальних норм і 

цінностей» (Лях, 2009).  Метою застосування цієї концепції є навчання через 

спортивні дисципліни (Kurz, 1977). До уваги беруться соціальні аспекти, які 

засвоюються у процесі спортивних дисциплін.  

Є дві причини формування цієї концепції. По-перше, йдеться про розвиток 

таких шкільних програм, які наголошують на готовності молодого покоління до 

функціонування у суспільстві. По-друге, йде мова про важливість організаційних 

форм спорту, кількість яких постійно зростає. У деяких країнах, наприклад, у 

Німеччині, зміст шкільних програм із фізичного виховання розробляється за 

активної участі представників спортивних організацій. Ця концепція вимагає 

адаптації шкільного фізичного виховання  та спорту до функціонування світу 

спорту. Наприклад, біг опановується тут як техніка з прискоренням, різними 

типами старту і участю у змаганнях. Болгарські дослідники розуміють під 

конформістською концепцією спортивної соціалізації адаптацію до соціальних 

норм і цінностей засобами спортивних дисциплін, на які поширюються механізми 

соціальної взаємодії у світі спорту (Peneva, & Bonacin, 2011). 

На конформістське ставлення перш за все впливає тип особистості, а 

також тип суспільних відносин, у яких перебуває особистість, структура групи, 

аксіонормативна система, що в ній існує, різновид завдань, які особистість 

реалізує в групі, спосіб санкціонування дій і форми суспільного контролю. 

Особистість зазнає сильного тиску через необхідність конформістської 

поведінки у групі, яка намагається контролювати більшу частину її життя. 

Спорт – це форма активності людини, що має на меті вдосконалення її 

психофізичних сил в індивідуальному чи груповому порядку згідно з 

прийнятими правилами. Спорт є однією з форм участі у фізичній культурі 

разом із фізичним вихованням, рекреацією, туризмом і медичною 

реабілітацією. Основною метою спорту є вплив на особистість спортсмена, 

якому повинні бути підпорядковані всі речі і справи. 

Фізична культура – це сукупність видів поведінки, згідно з визнаними в 

певному суспільному середовищі нормами і правилами поведінки, що мають на 
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меті турботу про здоров‘я людини, про її поставу, правильний психофізичний 

розвиток, а також результати відповідної поведінки (Grabowski, 1997). 

Поняття «соціалізація» визначають по-різному. Деякі автори у своїх 

працях наголошують на її окремих аспектах. Наприклад, на часі тривання, 

інтерактивному характері, суспільному навчанні, формуванні суспільної 

особистості, переданні культури тощо. Всі згодні з Франкліном Г. Гіденксоном 

і Емілем Дюркхеймом, що соціалізація відіграє ключову роль із точки зору 

підтримки зв‘язків у суспільстві й культурі. Суспільство існує в окремих 

особистостях і живе через ці особистості. Брак суспільної ідеї в думках окремих 

людей, у встановлених нормах і цінностях неухильно веде до його занепаду. 

Соціалізація (socialis–суспільний) – це процес розвитку людини як суспільної 

істоти, формування її особистості, передання системи цінностей, норм, зразків 

поведінки, необхідних для співжиття з іншими людьми, а також необхідні для 

цього вміння. Соціалізація відбувається через вплив суспільного середовища 

(родини, друзів, окремих людей (наприклад, учителя) або інституцій 

(наприклад, школи)) (Smolski, Smolski, & Stadtmüller, 1999). 

Соціологія спорту – це субдисципліна, яка досліджує системи цінностей, 

ієрархію, ролі, суспільні норми і стосунки, що панують у спортивних 

організаціях і закладах, та вплив спорту, спортсменів і спортивних організацій 

на інші сфери суспільного життя, а також його вплив на формування 

громадської думки (Olechnicki, & Załęcki, 1997). 

Конформізм (від лат. «conform» – надавати форму, підлягати впливам) – 

це поведінка, що відповідає загальнообов‘язковим нормам, цінностям і 

поглядам. Отже, суспільний конформізм – це поводження особистості згідно з 

нормами і зразками поведінки, нав‘язаними суспільною групою, до якої ця 

особистість належить чи вважає себе належною (Encyklopedia Powszechna, 

1984). У соціології – це один із способів пристосування особи. На думку 

Роберта Мертона, це означає згоду на реалізацію суспільних цілей групи за 

допомогою суспільно визнаних засобів чи, у ширшому значенні, реалізацію 
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суспільних норм і цінностей цієї групи (Morawska, 2002). Конформістська 

поведінка у групах є ознакою значної подібності цих груп. 

У 50-х роках ХХ ст. було опубліковано дослідження Соломона Аша 

(Asch) (Hock, 2003), де доведено, що на конформізм особистості значний вплив 

мають інші члени групи. А в подальших дослідженнях встановлено, що деякі 

особистості мають більшу схильність до підпорядкування авторитету. На 

противагу їм у групах можуть бути нонконформісти, які не так просто 

піддаються впливу авторитетів. На конформістську поведінку перш за все має 

вплив сформована у процесі соціалізації особистість, що виражається через тип 

суспільних відносин, у яких вона бере участь, структура групи, наявна в ній 

аксіонормативна система чи вид завдань, котрі вона реалізує в групі, спосіб 

санкціонування дій чи форми суспільного контролю. Особистість зазнає 

сильного тиску, що забезпечує конформістську поведінку в групах, які 

намагаються контролювати більшу частину її життя, якщо йдеться про групи, 

названі Ервінгом Гофманом тотальними інституціями (Szulżycka, 2006).  

 

4.4.2. Рівні і мотиви конформізму.  

Виділяють три рівні конформізму: підпорядкування, ідентифікація та 

інтерналізація. 

Підпорядкування характеризує таку конформістську поведінку, коли існує 

конфлікт між переконанням особистості і тиском групи, унаслідок якого 

особистість їй підлягає. Підпорядкування з‘являється лише тоді, коли група 

тисне на особистість. Коли групи немає, особистість повертається до своїх 

попередніх переконань чи поведінки. Мотивом такої поведінки є страх перед 

неприйняттям групою чи страх перед покаранням. За певних умов  цілком 

імовірно, що особистість буде підпорядковуватися цій групі. Ці чинники 

найчастіше пов‘язують із рисами групи, яка завдає тиску, або рисами 

особистості, на яку цей тиск здійснюється. Так відбувається, коли: 
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1) особа не впевнена у собі, має низьку самооцінку, не задіяна у 

справі, об‘єктом якої вона є, не має союзників (хоча б уявних), а завдання, 

довірене людині групою, дуже важливе;  

2) група складається зі спеціалістів і є великою (згідно з Е. 

Аронсоном, коли існує однодумство, то тенденція до підпорядкування натиску 

групи приблизно однакова, незважаючи на кількість:  чи більшість становить 

три особи, чи шістнадцять), група об‘єднує однодумців, а особистість важлива 

для групи або в групі відчуває зовнішню загрозу; 

3) легшим є конформізм у групі, де цінності і норми не суперечать 

нормам і цінностям особистості. 

4) підпорядкованість стосується поведінки у віддаленому 

майбутньому, а не у певний  момент; 

5) особистість не має почуття компетентності, необхідного для 

виконання завдання, має слабку позицію в групі; для неї участь у групі є 

важливою, або за особистістю спостерігають ззовні. 

Про ідентифікацію йдеться, якщо людині важливо бути подібною до 

групи або іншої особи (особистість ідентифікує себе з групою). У цьому 

випадку вона пристосовується до поведінки групи або іншої особистості. 

Ідентифікація – це глибша форма конформізму, пристосування до групи існує 

навіть за умови фізичної неприсутності групи, її фізичної відсутності. Коли 

група змінює думку,  людина також її змінює.  

Найглибшою формою конформізму є інтерналізація, що полягає у 

визнанні певних норм і цінностей групових, як власних. Якщо група зникне або 

змінить свою точку зору, особистість все одно продовжить поводитися згідно з 

інтерналізованою нормою. Інтерналізація є одним із завдань соціалізації. 

Виділяють три основні мотиви конформістської поведінки: 

- страх перед неприйняттям: люди бояться, що їх висміють, 

відштовхнуть, а тому пристосовується до поведінки в групі; 
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- прагнення бути правим – у тих ситуаціях, коли люди не знають, яка 

поведінка є слушною, вони наслідують інших осіб, вважаючи: якщо хтось так 

чинить, то слід так робити; 

- до конформістської поведінки людей мобілізує існування санкцій 

дотримання (позитивні санкції) чи недотримання (негативні санкції) групових 

норм. У деяких суспільних групах санкції, що змушують людей до 

підпорядкування, можуть набувати крайніх форм, наприклад, у деяких сектах.  

Девіаційний конформізм стосується ситуацій, які можуть привести до 

нав‘язаних спортсменам дій ззовні. Так, наприклад, досить часто спорту 

надають надмірного значення як аматори, так і професіонали.  

У дійсності можуть існувати різні підходи. Деякі вважають, що спорт 

найважливіший, а інші сфери життя мусять бути йому підпорядковані. До 

девіаційного конформізму серед спортсменів відносять також випадки 

надмірних хвилювань, ігнорування захворювань і вправ, а також шкідливі для 

організму практики харчування (наприклад, для швидкої втрати чи навпаки 

набирання маси тіла) тощо (Lenartowicz, 2011). 

Існують різні підходи до девіації у спорті: зокрема, конформізм під 

впливом конкретних осіб, наприклад, спортсменів, гравців, тренерів, різних 

діячів, які задіяні, наприклад, у корупційній діяльності. Крім того, може йтися 

про девіацію  в рамках системи, створеної через тих, хто має владу (спонсорів, 

ЗМІ, власників клубу). Уже ті, хто змушений підпорядковуватися системі, є 

жертвами і часто не можуть розраховувати на зміну ситуації без зміни системи. 

 

4.4.3. Сутність процесу соціалізації і її виявів у спортивній діяльності.  

У суспільних науках, у тому числі, соціології, для цілей, пов‘язаних з 

аналізом перебігу процесу соціалізації, під час якого формується особистість та 

ідентичність людини, використовується схематичний поділ людського життя на 

певні характерні періоди (Bykowska, 2007). Це означає, що тривалість і риси 

окремих етапів життя (наприклад, суспільні ролі, які виконує особистість, 

підпорядковується суспільній організації) бувають різними. Послідовність цих 
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етапів має циклічний характер, тобто повторюється в багатьох поколіннях. 

Засадничим є твердження, що «у кожному суспільстві перебіг життя 

особистості суспільно структурований» (Tilmann, 2005). Протягом кожного 

періоду відбуваються певні характерні зміни особистості й ідентичності 

людини. Найчастіше в так званому «циклі життя» виокремлюють такі етапи 

(Bykowska, 2007): 

- раннє дитинство (0–3 роки життя); 

- середнє дитинство (дошкільний період (3–6 років); 

- пізнє дитинство (6–12 років, початок навчання у школі); 

- підлітковий вік (період дозрівання, 13–18 (20)); 

- рання дорослість (20–35 років);  

- середня дорослість (35–65 років) (Hawars-Napierała, & Trempała, 2004); 

- пізня дорослість (період старіння, розпочинається від 60–65 років). 

Безвідносно до того, як сприймається і визначається розвиток людини і 

яких сфер він стосується (розумової, емоційної, міжособистісної, фізичної 

чи ін.), він пов‘язаний зі змінами, які відбуваються в особистості.  

Нескладно помітити, що виховна дійсність, а в її рамках і виховна 

діяльність, може відбуватися лише на перетині людини із суспільною 

дійсністю. Це стосується періоду, який починається появою людини на світ (акт 

народження) до безпосереднього виходу з цієї дійсності (акт смерті). Отже, 

процес соціалізації реалізуються протягом усього людського життя, а окремі 

його етапи характеризуються різним наповненням.  

Можна виокремити декілька моментів.  

Перший стосується пренатального періоду (визнання людською істотою). 

Однак слід виходити із припущення, що в процесі соціалізації істотними є 

тільки дії, безпосередньо спрямовані на конкретну особистість, натомість вплив 

на людину у пренатальний період може бути скерований безпосередньо на 

матір, тобто на іншу особу. Отже, формування людської особистості в 

пренатальний період можна вважати або маніпуляцією (зважаючи на 
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неможливість безпосереднього реагування плоду на вплив), або 

опосередкованою діяльністю. 

Другий стосується відносно невеликої групи людей, які перебувають у 

стані виключеної свідомості, наприклад, у стані сну. У цьому випадку треба 

зважати на  потенційні можливості виходу з цього стану і повернення до 

нормального функціонування у суспільній дійсності. Зважаючи на кількісне 

співвідношення з рештою людей, якщо не брати до уваги перелічені дві 

категорії, межі соціалізації окреслюються народженням і смертю. 

Отже, людина набуває людської подоби, функціонуючи в окресленій 

суспільній дійсності, яка впливає на неї, а сама вона також бере участь у 

власному формуванні і навчанні під дією певних умов, середовища, різних 

суспільних впливів, що мають більш чи менш істотне значення для її життя, 

організму та характеру. Цю сукупність впливів більшість авторів називають 

впливом середовища (Szczepański, 1967). Цей вплив може сприяти або частково 

чи значною мірою перешкоджати розвитку людини. Під розвитком (у тому 

числі і фізичним) розумітимемо процес – перебіг змін, що відбуваються з 

певною періодичністю. Ці зміни демонструють відмінності об‘єкта під різним 

кутом зору, причому кожна наступна зміна є якісно вищою від попередньої. 

Цей процес керований (у спорті ним управляють у процесі тренінгу). Отже, всі 

чинники, які не перешкоджають процесу розвитку, а також ті, які посилюють 

чи прискорюють цей процес, вважають сприятливими. Несприятливими 

чинниками є ті, що перешкоджають, сповільнюють або змінюють напрям 

розвитку. Кожна соціальна група (у тому числі і спеціалізована група у спорті) 

характеризується певною більш чи менш виразно означеною культурною 

моделлю її члена, тобто уявленням, яким повинен бути характер його поведінки 

в окреслених суспільних ситуаціях (наприклад, під час тренувань чи 

спортивних занять), які риси характеру він повинен мати. Ця модель (у нашому 

випадку – модель спортивного тренінгу) часто передається з покоління в 

покоління, становлячи елемент культурної традиції, і водночас зі змінами в 

групі також змінюється (Szczepański, 1967).  
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Група одночасно окреслює цілу систему правил і заборон, що визначають 

межі допустимої поведінки і санкції за вихід них. Ця модель визначає напрям 

процесу соціалізації і дає змогу окреслити відповідність її перебігу, а також 

чинники, які сприяють чи перешкоджають її розвитку. Це дає підстави для 

твердження, що кожна група задля групової вигоди зацікавлена у гармонійному 

перебігу змін у її окремих членів, і тому конструює і стимулює чинники, які 

сприяють їхньому розвитку. Це важлива сфера людської дійсності, що дає 

змогу вирізнити людину як особистість.  

У межах загального впливу середовища залишаються також процеси 

фізичного і біологічного розвитку особистості. Слід пам‘ятати, що з цієї 

біологічної структури формується сутність людини. Біологічний і фізичний 

прояви людини перебувають у тісному зв‘язку із формуванням і розвитком, а 

отже, і з її участю і співтворенням суспільної реакції. У свою чергу, середовище 

впливає на розвиток особистості. 

Група визначає напрям змін особистості, а також і те, чому сприятиме цей 

процес розвитку чи регресії. Цей напрям чітко визначений культурою певної 

суспільної групи, під якою розуміють «сукупність продуктів людської 

діяльності (…), цінностей і визнаних способів поведінки, конкретизованих і 

прийнятних у будь-яких спільнотах, що передаються іншим спільнотам і 

наступним поколінням. Кожна людина, народжена природним шляхом, входить 

до складу певної суспільної групи, яка разом зі своєю культурою становить для 

новонародженої особистості цілий світ. Ця культура окреслює зразки і норми 

поведінки, за дотриманням яких спостерігають дорослі члени групи. 

Відбувається характерний процес формування особистості дитини і її 

пристосування до життя у спільноті, що полягає у навчанні і введенні в 

культуру, і дає змогу зрозуміти, як їй діяти в окреслених рамках» (Szczepański, 

1967). У цьому процесі формуються нові члени групи, яких навчають 

відповідних способів поведінки. Цей діапазон групових упливів, що готують 

особистість до участі у суспільному житті, навчаючи її поведінці і виконанню 

різних суспільних ролей, і називається соціалізацією (Szczepański, 1967). Ці 
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впливи існують у суспільних групах, які володіють певною культурою, 

ступенем організації групового життя, моделями і нормами поведінки, 

спрямованими на особистість. Отже, іншими словами, соціалізація у спорті – це 

набуття особистісних рис у процесі участі в суспільних групах і їхніх 

культурах, що готує людину до суспільного життя і гарних спортивних 

результатів. 

Більшість авторів тлумачить соціалізацію, як процес, що відбувається в 

період раннього розвитку особистості, у дитинстві (Szczepański, 1967). 

Безсумнівно, соціалізація особливо помітна і сильна в ранньому дитинстві і 

молодості. Проте з віком і розвитком особистість входить до нових суспільних 

груп, які меншою чи більшою мірою відрізняються, а отже, накладають 

відповідні способи поведінки, норми і приклади. Особистість, входячи до нової 

суспільної групи (у нашому випадку – пов‘язаної із тренуваннями), стає її 

новим членом і бере участь у її функціонуванні, різною мірою піддаючись 

навчанню відповідних для тієї групи форм поведінки і виконанню нових 

відповідних суспільних ролей. Особистість людини формується упродовж усієї 

життєвої активності, тому упродовж усього життя піддається різноманітним 

впливам суспільних груп, у яких меншою чи більшою мірою бере участь 

особистість. Соціалізація – це процес, що відбувається в різні періоди життя 

особистості – між актом народження і смерті, а отже, упродовж усього життя. 

Особистість входить у панівний світ культури і приймає його, 

пристосовуючись до цього світу. Так відбувається упродовж соціалізаційних 

процесів, які стосуються дітей та молоді. Однак, з розвитком особистості,  

збагаченням її новим досвідом, вона може почати помічати недосконалість 

наявної в цьому світі культури, може навіть бунтувати проти дій і цінностей, 

характерних для певної групи; цей бунт може бути обґрунтований, якщо 

особистість входить до групи не за власним бажанням. У такому випадку 

процес соціалізації певною мірою є вимушеним; прийняття визначених групою 

способів поведінки стає певним маніпулюванням особистістю. Цей свідомий 

бунт може схилити особистість до пошуків зміни соціальної групи на таку, до 
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якої вона хотіла би належати. Очевидно, цей вибір буде визначатися первинною 

соціалізаційною групою. Водночас новообрана група трактуватиме особу як 

свого нового члена і піддаватиме її своїм соціалізаційним процесам. Без 

сумніву, у цьому випадку особа братиме активну участь у процесі свідомої 

соціалізації. З другого боку, такий самий бунт може виявитися у тому випадку, 

якщо дії людини спрямовані на модифікацію культури групи, уведення нових 

цінностей. Меншою чи більшою мірою подібний процес може відбуватися ц в 

інших членів тієї ж групи. Таким чином, характер цієї групи,  її культура будуть 

змінені, що вестиме не лише до змісту соціалізаційних впливів, яким 

підлягатимуть інші нові члени групи, але й до модифікації поведінки уже 

повноправних членів групи. Так відбувається соціалізація. Тут слід зауважити, 

що такий процес вестиме до зміцнення модифікованої поведінки в культурі цієї 

групи, а бунт для групи матиме істотний розвивальний характер. Певною мірою 

саме на такому бунті і базується ідея розвитку і поступу. 

Варто зауважити, що основою для розвитку особистості завжди буде світ, у 

якому вона існує, і саме він визначатиме її подальші дії. Маємо справу із 

процесом, у якому між усіма елементами встановлено причинно-наслідкові 

зв‘язки. Пошуки нової групи базуватимуться на одній із двох засад: або це буде 

група з вищим рівнем розвитку, або кардинально протилежна. Внутрішні зміни 

групи полягатимуть на використанні чи перенесенні найуспішніших механізмів, 

які уже панують в іншій групі. Усвідомлення цих взаємозв‘язків дасть підстави 

для уникнення досить поширеної помилки, що полягає в наріканні на важку або 

гіршу молодь, – так званої дискримінаційної помилки педагога. Кожне покоління 

молоді  не є ані гіршим, ані важчим – воно просто інше, тому що молоді люди 

зростали в іншій, аніж дорослі, дійсності, а ту нову дійсність співтворили власне 

дорослі, серед яких і педагоги, тренери різних спортивних дисциплін.  

Розгляд соціалізації становить поле зацікавлення багатьох дослідників 

суспільного життя, соціологів, соціальних психологів, очевидно, і педагогів 

(тренерів та інструкторів, які проводять спортивні тренування). Звичайно ж, 

можна зробити висновок про важливе значення соціалізації для виховання і 
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взаємозв‘язків між суспільними явищами. Ф. Знанієцький (Znaniecki, 1973) і 

Ф. Пауерс (Powers, 1971) пояснюють соціалізацію як процес входження, 

вростання особистості в культуру, що полягає у пізнанні і прийнятті нею 

культурних зразків, що визначають спосіб її поведінки під час виконання 

різних соціальних ролей, визначених групою.  

Соціалізація – це складний процес засвоєння знань, умінь, цінностей і 

норм, які є найважливішими для участі у суспільному житті. Її окреслюють як 

процес усуспільнення, що полягає у перетворенні людського індивіда в особу, 

позначену суспільною свідомістю. «Через соціалізацію навчаємося різним 

суспільним ролям – сексуальним, кар‘єрним, рекреаційним тощо, - а також 

розвиваємо почуття власного я» (McPherson, Curtis, & Loy, 1989).  

Соціалізація – це процес, що триває все життя, але «його критичний етап 

припадає на період дитинства, коли дитина засвоює цінності, вміння і ролі, які 

формують її особистість і приносять результат у вигляді інтеграції із 

соціальним середовищем» (Theodorson, & Theodorson, 1969).  

Соціалізація зумовлює (Lenartowicz, 2011): 

- набуття схильності до функціонування в суспільстві чи у певній групі; 

- підготовка до виконання соціальних ролей; 

- формування соціальної особистості; 

- акультурація; 

- процес впливу групи на особу; 

- соціалізація як процес, що має джерело поза особистістю; 

- соціалізація як частина впливу на середовище, яке вводить особистість 

у суспільне життя, учить її культурі і виконанню окреслених суспільних ролей 

(Szczepański, 1967); 

- безумовний чи умовний вплив внутрішніх чинників. 

Виділяють три етапи спортивної соціалізації: 

- соціалізація до спорту – це впровадження й ініціація в заняття спортом; 

- соціалізація у спорті – продовження заняття спортом; 
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- відхід від виконання спортивних ролей як елемент міграції у 

спортсменів. 

Типи спортивних мігрантів: 

- вигнанець (the exile) – з особистих чи політичних причин, із власної чи 

невласної волі залишають Батьківщину; такі рішення можуть бути, наприклад, 

результатом блокування розвитку спортивної кар‘єри через національні 

спортивні асоціації; 

- знаменитість (celebrity superstar) – мігрант, який шукає слави і прагне 

уваги ЗМІ на новому місці. 

Існує більша вірогідність травматичного перебігу процесу виходу зі 

спорту й проблем з адаптацією для таких людей:  

- тих, кому заняття спортом ускладнило чи унеможливило здобуття 

належної освіти і професії, як і інші особи того ж віку і походження мають і 

можуть розвивати свою професійну кар‘єру. 

- тих, хто обмежив соціальні контакти лише іншими членами команди та 

людьми, зацікавленими спортом, з суспільними заняттями, обмеженими лише 

спортом; 

- тих, хто не має підтримки родини в занятті спортом; 

- тих, чиє соціальне походження, не дає змоги досягнути професійного 

успіху поза спортом; 

- ті, хто не має достатнього фінансового забезпечення та ширших 

соціальних контактів, які могли би сприяти успішному виконанню професійних 

ролей поза спортом. 

 

4.4.4. Соціальна група як група, що займається спортом.  

Спортивна соціалізація – це процес, який триває упродовж життя, але її 

засадничий етап припадає на період пізнього дитинства, підліткового віку і 

дорослості, коли вихованець (учень, спортсмен) набуває вмінь, які формують 

його як особистість і приносять результати у вигляді високих спортивних 

здобутків, інтеграції із суспільним середовищем та соціальним середовищем, а 
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також суспільного визнання.  Уже зазначалося, що спортивна соціалізація – це 

процес, який відбувається протягом усього життя, але на особливу увагу 

заслуговує період середньої дорослості (35–40 років), коли люди починають 

менше займатися фізичною активністю. Цей процес у соціальній групі слід 

розглядати в більш широкому контексті. Перш за все, слід розмежувати 

поняття професійного і рекреаційного спорту.  У досліджені ми орієнтуємося 

на спортивну групу як малу спільноту для занять шкільним і рекреаційним 

спортом і розглядаємо фізкультурну освіту як психологічне та суспільне явище. 

Психологічно-суспільний сенс спорту має багато проявів, тому що спорт – 

це єднання в команді, а також і суперництво між особами та групами. Під 

спортивною групою розуміємо дві чи більше особи, які співпрацюють між собою і 

займаються діяльністю, що базується на певних принципах, вимагаючи фізичної 

активності (Malczewski, 1971). Спортивна група має ті ж характеристики, що й 

інші суспільні групи, а специфіка її визначається саме характером спільної 

діяльності, пов‘язаної із фізичною активністю її членів.  

У процесі діяльності спортивної групи як агента соціалізації постають 

такі завдання: 

- суспільно-виховні, що мають важливе значення для підготовки, 

функціонування в групі ровесників, виконання окреслених ролей у процесі 

спортивного суперництва; 

- освітні, що пов‘язані з інтелектуалізацією процесу фізкультурної шкільної 

освіти (загальні і спеціальні знання, розвиток навичок, поглиблення знань); 

- здоров‘язбережувальні, спрямовані на підтримку і поліпшення фізичного 

і психічного здоров‘я вихованців; 

- тренувальні, у межах яких вихованець систематично тренує функції 

організму, а також опановує й удосконалює навички і вміння за вимогами 

певної спортивної дисципліни (Sozański, 1993). 

Спортивний розвиток вихованців відбувається під впливом тренінгу, під 

яким розуміють організований процес цілеспрямованого вдосконалення 

функцій організму і адаптації до вимог програми. Спортивна підготовка дітей і 
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молоді в комплексній системі спортивної підготовки людини є лише фазою 

довготривалого процесу, зумовленого віковими біологічними особливостями. 

Організація шкільної фізкультурної освіти залежить від таких умов: 

- організації системи освіти в країні в цілому і здоров‘язбережувальної 

освіти  зокрема; 

- культурних традицій і функцій спортивної та фізкультурної освіти, 

визнаних у країні;  

- населення країни, з якого відбувається селекція для подальших занять 

спортом на початкових етапах шкільної фізкультурної освіти; 

- спортивної бази та обладнання для занять із фізичної культури, а також 

медичного забезпечення; 

- кількості кваліфікованих учителів. 

Групи, у яких перебувають з різними цілями під час занять з фізичної 

культури, служать також для селекції вихованців для подальших занять 

спортом на основі їхніх потенційних можливостей, під кутом морфологічних, 

психічних і фізичних характеристик. Процес кваліфікації в різних країнах 

відбувається відповідно до програмних завдань спорту дітей та молоді на 

основі таких теоретико-методологічних засад: 

- відбір до певної спортивної групи в межах певної спортивної дисципліни 

має бути реалізований у процесі багаторічного тренування, систематично і 

поступово; 

- об‘єктивність оцінювання потенційних можливостей вихованців значною 

мірою залежить від комплексної характеристики, яка виявляється під час занять 

із фізичної культури; 

- комплексна оцінка психічної і фізичної підготовки вихованців, крім 

загальноприйнятних індикаторів, повинна включати індивідуальний темп 

розвитку спортивних результатів у перспективі (Sozański, 1993). 

У країнах ЄС існують різні підходи до відбору й селекції дітей, котрі є 

талановитими у спорті. Відмінності в діях педагогів і тренерів пояснюються 

об‘єктивними причинами, пов‘язаними із соціально-економічною ситуацією та 
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ефективністю системи фізкультурної освіти в країні. Як правило, виділяють три 

основні способи діагностики: 

1) природна селекція (спонтанна), котра особливо розвинена в країнах із 

високим розвитком фізкультурної освіти, яка підкріплена належною 

спортивною рекреаційною інфраструктурою. При такій селекції до спортивних 

груп приймають усіх зацікавлених, покладаючись на те, що відбудеться 

природний відбір і менш успішні вихованці добровільно залишать спортивну 

групу. На цьому етапі домінує «гра у спорт» як елемент спорту для всіх; 

2) інтуїтивна селекція, що здійснюється педагогами і тренерами з багатим 

досвідом у певних спортивних дисциплінах.; 

3) комплексна (керована) селекція, у якій домінує комплексна оцінка стану і 

функцій організму разом із психічними процесами за допомогою 

морфологічних, фізіологічних, психологічних і педагогічних індикаторів 

(Sozański, 1993). 

Отже, конформістська концепція соціалізації у спорті базується на таких 

засадах: 

- людина приходить у світ як біологічна істота і лише через контакт з 

іншими людьми і під їхнім впливом (зокрема, і під час фізкультурної освіти і 

спортивної підготовки) набуває типово людських рис і вмінь; 

- в процесі соціалізації у спорті формуються соціальні характеристики 

особистості, яка під час занять фізичною культурою і спортом перебуває у групах, 

що мають відносно сталі властивості, риси і функції. Результати групової 

соціалізації впливають на її всебічний розвиток у фізичній, суспільній, культурній, 

інтелектуальній і моральній площинах. Через ідентифікацію людини з певними 

рисами і властивостями суспільної дійсності, зокрема фізичною культурою і 

спортом, відбувається інкорпорація цінностей особистістю; 

- важливе значення для особистості має процес підпорядкування 

суспільним цінностям у процесі занять фізичною культурою і спортом у період 

шкільного навчання; 
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- процес соціалізації залежить від функціонування груп під час занять 

фізичною культурою і спортом, а також від системи прийнятих у суспільстві 

підходів до формулювання суспільної політики; 

- селекція і відбір до певної спортивної групи полягає не на визначенні 

придатності до спортивної дисципліни, а перш за все, на визначенні 

потенційних можливостей і перспектив реалізації таланту особистості у 

наступні роки; 

- спортивне тренування – це багаторічний, спеціально зорганізований 

педагогічний процес, під час якого вихованець не лише навчається технологіям 

і тактиці спортивної дисципліни та фізично вдосконалюється, а й розвивається 

як особистість, набуває пізнавальних і творчих навичок; 

- невідповідна соціалізація у спорті веде до виникнення девіацій, що 

виражаються в діях, що суперечать загальноприйнятій аксіонормативній системі; 

- активні спортивні заняття спортом вимагають соціальної інтеграції; 

- девіації виявляються в ситуаціях, коли держава і суспільство не надають 

засобів, за допомогою яких можна реалізувати суспільні цілі засобами спорту і 

фізичної культури. Суспільний контроль – це інституція (внутрішня або 

зовнішня), за допомогою якої суспільство запобігає девіаціям або організовує 

ресоціалізацію, тобто повторну соціалізацію). 

У підсумку, можна стверджувати, що згідно з конформістською 

концепцією соціалізації у спорті, високі спортивні результати в дитячому віці 

не є гарантією успішної соціалізації у подальшому житті. Тому, слід 

використовувати різноманітні діагностичні методики, які збільшують 

вірогідність успішної соціалізації вихованців. Предметом реалізації цієї 

концепції у європейських школах є:  

- організація групових видів діяльності у процесі занять фізичною 

культурою; 

- медичний супровід занять; 

- комплексний підхід до відбору і селекції талановитих вихованців для 

занять спортом на вищому рівні; 
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- обґрунтований прогностичний аналіз, що базується на індивідуальному 

комплексному підході до вивчення соціалізації особистості під час періоду 

навчання у школі. 

Зважаючи на свою масовість, спорт став предметом зацікавленості 

виробництва, торгівлі, ЗМІ, а також різноманітних наукових дисциплін. Рухова 

активність як під час занять із фізичного виховання у школі, так і в контексті 

спорту має фундаментальне значення для гармонійного розвитку дитини. 

Відповідно, дозований педагогами і тренерами рух стимулює розвиток 

молодого організму у фізичній, психічній і соціальній сферах. Відповідно 

підібрані методики і педагогічні принципи дають змогу формувати організм 

вихованця за відповідними зразками, суспільними нормами і моделями як на 

індивідуальному, так і на груповому рівнях. Таким чином, можна спрямувати 

ставлення особистості до здоров‘язбережувальних видів діяльності через 

систематичне практикування, у процесі якого вона набуває компетентностей, 

що полягають у ціложиттєвій турботі про власне тіло і власний організм. 

 

4.5. Критично-конструктивістська концепція рухової соціалізації  

4.5.1. Сутність критично-конструктивістської концепції рухової 

соціалізації.  

Німецькою мовою ця концепція називається ―das kritisch constructive 

konzept der wegungssozialisation‖. Її головною метою є опанування технічними, 

соціальними, моторними й інтелектуальними компетенціями, що будуть 

потрібні вихованцям для майбутньої участі у різних формах рухової і 

спортивної діяльності. Ця концепція базується на теоретичних ідеях 

символічного інтеракціоналізму, гуманістичної психології, когнітивної 

психології і загальних теорій освіти. Формування моторних, рухових, 

інтелектуальних та соціальних компетенцій учнів є необхідним для їхньої 

участі у різних формах рухової активності (Crum, 1994). 

Послідовники цієї концепції більше приділяють увагу значенню реальної 

практики і користі фізичних вправ. Як і попередні, ця концепція також 
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підтримує ідею соціального значення фізкультурної освіти. Але тут роль 

соціального значення має значно глибший зміст. У процесі навчання учні не 

лише виконують вправи за інструкціями, які їм запропоновані. Розглядається 

баланс між розвитком здібностей в адаптації до суспільства і розвитком 

індивіда. На практиці це означає, що учні повинні не лише оволодіти техніками 

і тактиками вправляння, теоретичними і методологічними знаннями тощо, а 

також знати і використовувати цінності з емоційної та інтелектуальної сфер – 

щастя, здоров‘я, відпочинок тощо.  

Заохочується вирішення проблемних ситуацій і вплив на інтелектуальні та 

рефлексивні характеристики учнів протягом уроків, ігор, танців та інших форм 

фізичної активності. Зміст програми фізичної освіти у відношенні до 

критичного конструктивного руху концепції соціалізації систематизується у 

темах,  оволодіння якими є добре описаними у плані методології. «Рух» як тема 

спочатку проходить як правильна техніка, але пізніше практикують різні 

варіанти бігу, тому відчуття учнів розвивається. У кінці встановлюються умови 

раціоналізації і дискусії.  

Діти і молодь шкільного віку значну частину дня проводять на навчанні, 

працюючи розумово, що пов‘язано із тривалим перебуванням в сидячому 

положенні у закритому приміщенні. Зважаючи на це, важливим є проведення 

вільного часу у формі рухової активності, що дає змогу зберегти баланс між 

розумовим і фізичним навантаженням.  

Поняття «фізична культура», «рухова соціалізація», «фізичне виховання» 

давно використовуються в науках про фізичну культуру. Проте у критично-

конструктивістській концепції рухової соціалізації стан, дії й функції людини, 

що позначаються цими поняттями, розглядаються також із погляду 

гуманітарних наук, що займаються дослідженням людської поведінки в різних 

контекстах: географічному, культурному і на рівні малих суспільних груп. 

Відтак, фізичний вияв людини перестає становити цінність саму в собі, я є 

однією зі складових особистості людини, що піддається комплексному аналізу.  
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Активність у цій концепції розглядають як «здатність до інтенсивних дій, 

вияву ініціативи, дієву участь у чомусь» (Szymczak, 1998, c. 25).
 
Активність 

можна розглядати зі співвіднесенням її з біологічною сферою життя людини і 

аналізувати через функції організму, спрямовані на забезпечення її потреб. У 

психологічній сфері активність означає індивідуальні властивості особистості, 

які характеризуються більшою частотністю і інтенсивністю в певних діях 

(Okoń, 2007, c. 19).
 
М. Тишкова пише, що «активність – це дієвийстан 

організму, а його протилежність окреслюється як бездіяльність, брак реакції; 

під нею розуміється як конкретна дія, так і здатність до чогось. Активність 

регулює стосунки людини з довкіллям» (Tyszkowa, 1990, c. 6).  

З початку життя кожен входить в інтеракцію з найближчим оточенням і 

реагує на його стимули, шукаючи оптимальне для себе середовище (Brzezińska, 

2005, c. 666). Кожна дія людини свідчить про її активність. Завдяки активності 

можемо брати участь у набутті нового досвіду, впливати на довкілля і 

перетворювати його. Сучасна цивілізація, крім незаперечних позитивів, таких 

як зростання рівня життя, повніше і досконаліше використання сил природи для 

потреб людства, розширення пізнавальних горизонтів людини, зростання 

кількості вільного часу та ін., – несе багато загроз для людського здоров‘я.  

Вони спричинені деградацією природного середовища, пришвидшеним 

темпом життя, що виснажує нервову систему, обмеженням фізичного 

навантаженнями і рухової активності. Розвиток техніки, переваги цивілізації 

звужують необхідність щоденних фізичних навантажень. Дефіцит руху 

негативно впливає на функціонування людського організму і його систем. Це 

призводить до зниження фізичної витривалості навіть у щоденному помірному 

навантаженні, що спричиняє швидку втому і зниження рівня імунітету. 

Сучасна людина має все більше труднощів у пристосуванні до 

швидкозмінного середовища, на яке не встигають реагувати адаптаційні 

механізми. Швидкий темп життя, поспіх, відчуття того, що людина нічого не 

встигає, загроза безробіття, конкуренція, економічні проблеми – це лише кілька 

проблем, що ведуть до напруги, стресу і фрустрації. У сучасних розвинутих 
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суспільствах усебічно розвинута фізична активність і спорт є виразними 

культурними цінностями, що мають впливати на розвиток людини, її здоров‘я і 

якість життя. Вони є важливою площиною освітніх і соціалізаційних процесів, 

що чинять вплив на життя й функціонування в суспільстві. Рухова соціалізація 

є такою ж важливою, як і інші види соціалізації, і увагу на неї слід звертати 

якомога раніше – якщо не на етапі раннього дитинства, то, принаймні, на етапі 

дошкільної освіти.  

На думку Епіктета, людина підпорядковується не речам, а поглядам на 

них. Звідси ідея суспільного конструктивізму про те, що фізкультурна освіта є 

настільки важлива, наскільки її значення підкреслене у наукових дослідженнях 

відповідного фізичного розвитку і популяризоване в інших джерелах 

інформації. 

Згідно з Вайгінгером (Vaihinger, 1924), роль розумових функцій полягає у 

діях і конструюванні значень. Тут виразно простежується співвіднесення між 

наданням відповідного значення питанням фізичної культури і спорту і їхнім 

значенням для відповідного фізичного розвитку особистості у процесі її 

підготовки до функціонування в суспільстві.   

 

4.5.2. Теорії фізичної культури через призму конструктивізму.  

«Фізичне виховання умовно є окремим елементом процесу виховання» 

(Demel, & Skład, 1986, c. 34). Приймаючи цю думку, можна стверджувати, що 

цілісність процесу виховання по суті має характер теоретичної конструкції. 

М. Демель і А. Склад вказують на недоцільність поділу соціалізації (на фізичну 

й розумову) і переконань, що людська істота і її розвиток можуть розглядатися 

з різних точок зору. У наслідок такої поляризації автори вказують на 

можливість хибної інтерпретації етапів розвитку, результатом чого можуть 

стати такі переконання (Demel, & Skład, 1986, c. 35): 

 особистість людини складається зі «сторін» (фізичної, інтелектуальної 

тощо), які можна чітко розмежувати; 
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 ці «сторони» можна виховувати окремо, і це мають робити спеціалісти, 

котрі вміють впливати суто на цей аспект; 

 виховання є сумою виховання розумового, суспільно-морального, 

фізичного, естетичного і політехнічного (Krawczyk, 1978, c. 39–42); 

 кожен з окремих елементів виховання ототожнюється з окремим 

дидактичним представництвом, наприклад, фізичне виховання ототожнюється з 

предметом «фізичне виховання». 

Критика такого підходу є очевидною – виховання слід трактувати як цілість, 

так само як ціліснысть є й особистість вихованця. З цією думкою погоджується З. 

Кравчик, цитуючи В. Осмольського: «Дійсна цінність руху, який раціонально 

використовується в навчальних цілях і пропонується громадськості у формі 

розваг, як у формі гімнастики, так і у спорті, була випробувана і визнана в усьому 

цивілізованому світі. Попри все, сьогодні, незважаючи на попередні заяви про 

неминуче виродження людської раси, засоби освіти не використовують повною 

мірою для розвитку фізичних і моторних особливостей людини. З‘ясувалося, що 

низку тілесних та духовних вад можна пояснити неадекватною фізичною 

культурою» (Jeziorowski, & Osmolski, 1928, c. 14). З. Кравчик, підтверджуючи 

думку В. Осмольського, вказує на те, що причиною вказаних вище недоліків є 

шкідливий і застарілий поділ людської істоти на тіло і розум (Krawczyk, 1978, c. 

32–42). Проти такого поділу виступав і Ф. Знанецький, який визнавав, що «в 

окремих особистостей може бути ієрархія цінностей, що стосуються тіла і розуму, 

але, завдяки застосуванню гуманістичного підходу, у якому весь змінний світ є 

об‘єктивним, незалежно від його специфіки, між матерією і свідомістю, душею і 

тілом немає розмежування, оскільки природа і людське тіло для людини є 

цінністю, можливо, вище або нижче цінованою, проте все одно цінністю. З цієї 

точки зору догматичний поділ світу на дійсність природну і культурну не має 

сенсу» (Krawczyk, 1978, c. 42).
 
 

При визначенні понять, що стосуються значення фізичної культури для 

цілісного розвитку особистості, З. Кравчик наводить думку про те, що «згідно з 

марксистською філософською традицією, натуралізуючи суспільство і 

https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_contributor%3A%22Jeziorowski%2C+Henryk.%28Red.%29%22
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культуру, не розглядав денатуралізації людської істоти, а застосовував до неї 

суспільно-економічний підхід, що керується такими явищами, як приватна 

власність, класова нерівність і гроші. Деградація людського тіла стосовно 

духовної культури була для нього прямим наслідком класової системи 

цінностей, які ним розглядалися, як історичне явище, притаманне класовим 

суспільствам, де внаслідок поділу праці на розумову і фізичну остання як 

заняття для нижчого класу була дискримінована, що водночас призвело до 

дискримінації фізичного вияву людської особистості» (Krawczyk, 1978, c. 43).
 

Кожне з розглянутих тверджень свідомо чи несвідомо містить елементи 

конструктивізму, оскільки в кожній теорії вказується на певний більш або менш 

об‘єктивний чинник, котрий у певний спосіб впливає на сприйняття фізичності 

і духовності особистості. Так, Михалович вказує на економіку і рівень життя, 

Знанецький звертається до браку виразної поляризації між природою і 

культурою, Осмольський виразно критикує ставлення до людської особистості 

з поділом на душу і тіло. Незважаючи на  те, що цими підходами визначаються 

різні чинники впливу, вони не перебувають в опозиції одна до іншої. 

У цьому контексті важливо розглянути також підходи Кубертена і 

Снядецького, хоча вони не використовували термін «конструктивізм». Так, 

теоретик фізичного виховання П. де Кубертен звернув увагу на той факт, що 

фізичне виховання має здатність виявити сильну, стійку, зручну, швидку, 

гнучку людину, але не впливає на її мораль, якщо виховання зосереджене лише 

на фізичній сфері. Натомість важливо звертати значну увагу на умови і 

ситуації, які виникають під час тренувань на стадіоні чи у спортивній залі, щоб 

впливи на фізичну сферу особистості були доповнені її загальним розвитком. 

Польський теоретик фізичного виховання Й. Снядецький уже у ХVIII ст. 

висловлювався щодо відокремленого виховання сили тіла і розуму. Він уважав, 

що у науковому підході можна відділити формування розуму і тіла, проте в 

роботі над тілом не слід забувати про духовну й інтелектуальну сферу людини. 

Крім того, він виступав проти того, щоб фізичне виховання вважалося 

«другосортним» у педагогічній науці.  Він писав, що, незважаючи на значні 
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зусилля, не завжди можна виховати інтелігентну, мудру і моральну людину, 

оскільки завжди існує ризик, що зусилля виявляться даремними. Натомість, у 

фізичному вихованні праця над тілом завжди виявляється результативною. 

Водночас, Й. Снядецький підкреслював значення фізичного здоров‘я для 

розумового розвитку людини (Wychowanie fizyczne, 2015). 

Як П. Кубертен, так і Й. Снядецький підкреслювали ситуативні чинники, які 

не передбачають суто предметного оточення як контексту, у якому відбувається 

освітній, виховний і соціалізаційний процес. Вони також наголошували на 

взаємозв‘язку тіла і думки. Цікавим є підхід Й. Снядецького, який підкреслює, що 

лише продуктивний вплив на мислення вихованця може визначати ефективні 

зміни в його фізичному стані. У цьому конструктивістському положенні 

визначено, що вплив суто на тіло вихованця є неефективним. 

Стосовно фізичної культури, яка є результатом фізичного виховання, її 

варто розглядати в різних площинах і аналізувати з опертям на різні чинники. У 

сучасній науці часто знаходимо зв‘язок із культурою, яку розуміють як ефект і 

площину, у якій відбувається будь-яка діяльність людини.  Культурний підхід до 

теорії фізичного виховання, згідно з думкою М. Демеля, передбачає, що «людина, 

яка працює над власним тілом, входить в інші стосунки, аніж просто змінюючи 

предметну дійсність. Вона стає суб‘єктом, і об‘єктом своїх дій… Як суб‘єкт, що 

усвідомлює зміни свого тіла, людина перебуває в полі духовної культури, а як 

об‘єкт – перебуває в матеріальному полі. Отже, фізична культура є характерною 

формою культури, котру слід визнавати, оскільки культура є витвором людини, 

яка виходить за кордони того, що дала природа» (Demel, 1990, c. 17).  У зв‘язку з 

цим, М. Демель доходить висновку, що фізичне виховання є не єдиним виявом 

фізичної культури. Лише всі її вияви разом є основою для спорту, рекреації і 

реабілітації. «Фізкультурна освіта, – стверджує М. Демель, – це визначена 

педагогічними підходами форма участі молодого покоління у фізичній культурі, 

метою якої є допомога фізичному розвитку, моториці і здоров‘ю, а також 

підготовка до підтримки і примноження  набутих властивостей у подальшому 
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житті» (Grabowski, 1997, c. 42). Результати завжди мають психофізичний 

характер, незалежно від того, які офіційні цілі мав перед собою цей процес. 

Зважаючи на віднесення фізичної культури до широкого поняття 

«культура», можна розглядати її і в інших контекстах. Так, Осіньський окреслює 

фізичну культуру як «сукупність дій матеріального і нематеріального характеру у 

сфері піклування про власне тіло і фізичне функціонування людини, цінностей і 

зразків поведінки, визнаних і прийнятих нею й переданих суспільству» (Osiński, 

2002, c. 38). З. Кравчик, у свою чергу, окреслює фізичну культуру як «інтенсивну і 

закріплену систему поведінки у сфері піклування про фізичний розвиток, рухову 

активність, здоров‘я і красу, фізичну досконалість і самовираження людини, що 

породжують нові зразки поведінки» (Krawczyk, 1995, c. 43)
 
. 

Конструктивістський підхід яскраво виявляється у визначенні З. 

Кравчика, оскільки у ньому наголошено на системі суспільних норм і зразків 

поведінки та ставлення до свого тіла в такий спосіб, щоб відповідати цим 

суспільним вимогам і соціалізуватися у спільноті. Фізичне виховання є 

необхідною умовою подолання дисонансу щодо поведінки в суспільстві.  

В окресленні В. Татаркевича знаходимо певну форму впорядкування 

внутрішньої ієрархії цінностей, яка не повною мірою залежить від внутрішніх 

чинників, що визначають процес соціалізації. Щоб «думка дбала про тіло» 

(Tatarkiewicz, 1986, с. 150), слід збагатити її такими чинниками, які допоможуть 

особистості, опираючись на власні переконання, виявляти відповідну 

активність. У традиційних підходах до фізичної культури вважають, що 

виховна діяльність має впливати на зміни в особистості (формування ставлень), 

завдяки яким людина виявлятиме турботу про власне тіло і власне фізичне 

функціонування (здоров‘я, фізичну справність, фізичну активність, гігієну 

тощо). Щоб досягти позитивних результатів, належить звертати увагу на 

форму, методику і спосіб уведення тих елементів соціалізації, які визначають 

формування відповідних ставлень. 
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Реформа фізичного виховання 2009 року в польських школах  

Спробою реалізації конструктивістських ідей у системі фізкультурної 

освіти є реформа в польській середній освіті 2009 р.. «Фізичне виховання в 

школах – особливо сьогодні – є досить різноманітним. Адже скільки вчителів, 

стільки версій проведення уроку. Деякі уроки проводяться старанно і 

продумано, а деякі з них є хаотичними і невпорядкованими. Те ж стосується й 

учнів. Дехто з них любить спорт і бере у ньому участь із задоволенням, а дехто 

вважає його мукою і непотрібним шкільним предметом. Дуже складно знайти 

«золоту середину». Нова реформа фізкультурної освіти дає відповіді на низку 

запитань у цій дискусії. Її зміст включає елементи пристосування до потреб як 

директорів, так і учнів і вчителів. Проте її реалізація є надзвичайно складним 

завданням» (Sawicka, Majewska, Maćkowiak, & Bronikowski, 2001, c. 54). 

Міністерство освіти і науки Польщі у 2009 р. запропонувало інноваційну 

модель фізкультурної освіти в країні, в основі якої лежить змішана стратегія, 

що ґрунтується на можливості вибору з боку учнів (див. рис. 4.11). 

 

 

Рис. 4.11. Запропонована організаційна модель фізичного виховання. 

(Podstawa programowa, tom. 8, 2009). 

 Кожна спроба реформування фізкультурної освіти має враховувати низку 

чинників, серед яких: 
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 здоров‘язбережувальні потреби учнів, їхні зацікавлення і спортивні 

досягнення в певному виді спорту або фізичної активності; 

 місцеві умови; 

 місце перебування учнів; 

 спортивні традиції середовища або школи; 

 кадрові можливості. 

Розроблена Міністерством програма навчання в галузі фізичної культури 

містить загальні цілі навчання, які поділяє за етапами: 

І етап навчання: безпечна участь у фізичній активності, що має спортивний і 

рекреаційний характер та дає розуміння її значення для здоров‘я. На цьому 

етапі передбачено такі тематичні блоки, як: 

 діагностика рівня фізичного розвитку; 

 здоров‘язбережувальний тренінг; 

 види спорту впродовж життя і відпочинок; 

 безпечна фізична активність і гігієна; 

 спорт; 

 танець. 

ІІ етап навчання: піклування про фізичну справність, правильний розвиток, 

фізичне, психічне і суспільне здоров‘я, а також розуміння зв‘язку фізичної 

активності зі здоров‘ям. На цьому етапі передбачено такі тематичні блоки, як: 

 діагностика рівня фізичного розвитку; 

 здоров‘язбережувальний тренінг; 

 види спорту впродовж життя і відпочинок; 

 безпечна фізична активність і гігієна; 

 спорт; 

 танець; 

  здоров‘язбережувальна освіта. 
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ІІІ етап навчання: підготовка до фізичної активності впродовж життя, а також 

збереження і покращення власного здоров‘я і здоров‘я інших. На цьому етапі 

передбачено такі тематичні блоки, як: 

 діагностика рівня фізичного розвитку; 

 здоров‘язбережувальний тренінг; 

 види спорту впродовж життя і відпочинок; 

 безпечна фізична активність і гігієна; 

 здоров‘язбережувальна освіта. 

Цю програму було запроваджено в усіх польських школах з 2012–2013 

навчального року. Слід звернути увагу на те, що починаючи з другого етапу, 

нею передбачено введення здоров‘язбережувальної освіти. Це галузь знань, 

спрямованих на формування в учнів навичок піклування про власне тіло, а 

також навичок створення середовища, яке сприяє збереженню і покращенню 

здоров‘я. Саме завдяки здоров‘язбережувальній освіті особистість може 

самостійно визначити, що насправді служить розвитку і покращенню якості 

життя, сприймати під певним кутом власні дії, а також дії інших людей, 

створювати для себе відповідний образ світу і довкілля. У контексті 

конструктивізму йдеться про те, що власне здоров‘язбережувальна освіта є 

зв‘язуючою ланкою між фізичним вихованням і соціалізацією.  

Практику фізкультурної освіти в Польщі до 2009 р. не можна було 

назвати оптимістичною. Це було доведено під час масштабного контролю 

польських державних шкіл, проведеного у 2007–2009 рр. Контролю підлягали 

такі позиції: 

1. реалізація програм навчання із фізичного виховання (включаючи початки 

введення нової програми), а також перевірка досягнень учнів; 

2. участь учнів у заняттях із фізичного фиховання, а також у спортивних 

секціях та гуртках; 

3. запезпечення безпечних умов під час занять із фізичного виховання; 

4. кваліфікованість і професійний розвиток учителів фізичного виховання; 
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5. прийом у вищі навчальні заклади на напрям «фізичне виховання», а 

також відповідність фахівців навчальним стандартам.  

Загальна оцінка стану шкільної фізкультурної освіти була негативною, 

оскільки було виявлено багато недоліків. Перш за все, програми з фізичного 

виховання не були пристосовані до спортивної інфраструктури шкіл і до 

індивідуальних особливостей учнів. Крім того, у кожній п‘ятій школі не 

застосовували нової програми фізичного виховання. У більшості з них не 

проводилася жодна робота, яка могла би запобігти продовженню негативної 

тенденції спаду зацікавленості учнів у фізичному вихованні, а умови безпеки під 

час уроків не відповідали мінімальним вимогам. До того ж, обладнання для уроків 

фізичної культури в низці шкіл було в поганому стані  і вимагало заміни. Під час 

контролю було виявлено, що вчителі не перевіряють навчальних досягнень учнів 

із предмета. Також було виявлено відсутність організації змагань із певних видів 

спорту і відсутність занять із гімнастики для дітей із вадами постави. Виявлено 

досить серйозну проблему – незабезпечення школою відповідних умов для 

професійного розвитку вчителів фізичного виховання. Унаслідок контролю було 

зроблено висновок, що виявлені проблеми перешкоджали і обмежували 

можливості належного проведення занять із фізичного виховання і шкільного 

спорту. 11 березня 2011 року було організовано експертну панельну дискусію з 

метою окреслення напрямів усунення вказаних недоліків (Sawicka, Majewska, 

Maćkowiak, & Bronikowski, 2001, c. 7). Після першого року запровадження 

реформи науковці Савіцька, Маєвська, Мацков‘як і Броніковські провели 

дослідження, метою якого було виявлення ставлень директорів шкіл, учителів і 

учнів до реалізації реформи. Учасниками дослідження, які пройшли анкетування, 

стали 4 директори, 15 учителів і 81 учень (Sawicka, Majewska, Maćkowiak, & 

Bronikowski, 2001, c. 11–19). 

Результати дослідження ставлення директорів шкіл виявили, що: 

На запитання «Чи у Вашій школі впроваджується нова реформа фізичного 

виховання?» 25 % директорів дали заперечну відповідь, а 75 % відповіли «так».  
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На запитання «Чи з‘явилися нові шкільні програми з опорою на 

запропоновану базову програму» відповідь була такою ж, як і на попереднє. 

Проте дослідження виявило, що не в усіх школах учням запропонували 

факультативні заняття з фізичного виховання. 

Подібні відповіді дали директори і на запитання «Чи змінилася у Вашій 

школі система оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичного 

виховання?» 

На запитання «Хто займався підготовкою пропозиції до вибору 

факультативних занять?» половина опитаних відповіли, що вчитель фізичного 

виховання, а половина – що директор разом з учителем фізичного виховання.   

При відповіді на запитання про недоліки реформи відповіді директорів 

розподілилися так: відсутність поблизу спортивних клубів, готових до 

співпраці зі школою – 25 %, надмір паперової роботи, що перешкоджає 

практичному проведенню занять із фізичного виховання – 25 %, брак фахівців – 

25 %, труднощі в організації нових форм факультативних занять із фізичного 

виховання – 25 %. 

Опитані вчителі дали такі відповіді на поставлені запитання: 

 На запитання «Чи у Вашій школі впроваджується нова реформа 

фізичного виховання?» 10,5 % вчителів дали заперечну відповідь, а 89,5 % 

відповіли «так».  

На запитання «Чи навчальна програма, яку Ви застосовуєте, відповідає 

вимогам нової базової програми?» ствердно відповіли 84,2 % вчителів. 

Натомість, 15,8 % анкетованих відповіли, що програма не пристосована до 

нових вимог. 

На запитання «Чи реалізується у Вашій школі стратегія «2 години + 2 

години факультативних занять» (у гімназії) або «1 година + 2 години 

факультативних занять» (у ліцеї)?» ствердно відповіли 57,9 % учителів, а 

42,1 % опитаних відповіли, що така стратегію у їхній школі не впроваджується. 

Відповіді на запитання «Чи перед початком навчального року учні 

отримали можливість вибору факультативних форм фізичної активності?» 
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розподілилися так: 52,6 % опитаних відповіли «так», а 47,4 % – що учні не мали 

такої можливості. 

Особою, відповідальною за підготовку пропозиції до вибору 

факультативних занять учнями, на думку 53,3 % учителів, є вчитель фізичного 

виховання; 26,7 % вважають, що це директор і вчитель фізичного виховання, а 

13,3 % опитаних вважають, що це мають бути учні і вчителі. 

На запитання «Чи вважаєте Ви, що учні мають широкий спектр 

факультативних занять у Вашій школі?» 63,1 % учителів відповіли, що не 

мають. Їхня заперечна відповідь довела, що реформа через рік після початку 

впровадження не досягла значного успіху. Однак 31,6 % учителів вважали, що 

школа впоралася з викликом і виконала завдання, поставлені перед нею 

авторами реформи.  

На запитання «Чи використовуєте Ви завдання з усіх тематичних блоків, 

передбачених новою програмою? » 42,1 % учителів дали ствердну відповідь, а 

52,6 % – заперечну (1 учитель не дав відповіді на запитання). 

Відповідаючи на запитання «Чи серед запропонованих факультативних 

занять є такі, які раніше не пропонувалися школою?», 68,4 % учителів 

підтвердили наявність нових вибіркових занять, а 21,1 % ствердили їхню 

відсутність  (1 учитель не дав відповіді на запитання). 

На прохання назвати тематичні блоки з нової програми, за якими вчителі 

працюють на уроках були найчастіше названі здоов‘язбережувальні 

тренування, здоров‘язбережувальна освіта, спорт і відпочинок впродовж життя 

(52,6 %). Найрідше згаданими були такі блоки: безпечна фізична активність та 

особиста гігієна (36,8 %) і танець (26,3 %).  

На запитання стосовно того, хто виставляє оцінку з фізичного виховання 

при поділі на обов‘язкові і факультативні заняття, більшість учителів не дали 

відповіді (57,9 %), а решта 42,1 % повідомили, що немає поділу на заняття і 

виставляється одна оцінка. 

Оцінюючи нову реформу фізичного виховання, 68,4 % опитаних не 

надали жодної відповіді, а  31,6 % вказали на те, що нова реформа веде до 
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розвитку більшої зацікавленості в заняттях фізичного виховання, а також до 

врахування індивідуальних особливостей учнів. Щодо недоліків програми, то 

21,1 % не запропонували власних варіантів відповіді; решта (78,9 %) указали на 

незначну різноманітність вправ, ранню спеціалізацію, поганий вплив на 

індивідуальний фізичний розвиток, надмір теорії, слабку дидактичну базу та ін. 

Характеристика ситуації була б неповною без її оцінки учнями – як тими, 

на кого ця реформа спрямована. Тому їх теж залучили до опитування як 

партнерів у реалізації реформи фізичного виховання.  

Перш за все, польських школярів запитали, чи їхні навчальні заклади 

пропонують факультативні заняття з фізичного виховання. З їхніх відповідей 

видно, що 63 % шкіл забезпечили можливість вибору. Натомість, ще 

залишалися школи (37 %), які не впоралися з викликами реформи через рік 

після початку її впровадження. 

Наступне запитання стосувалося того, як і коли учні обирали факультативи 

з фізичного виховання. Результати відповідей розподілилися так: 6 учнів 

здійснили вибір у перший день навчання, 30 учнів обрали факультатив на уроці 

фізичного виховання, 2 особи вказали на інший варіант відповіді, а 30 учасників 

опитування не обирали, тому що вибір за них зробила шкільна адміністрація, 

поставивши їх перед фактом. Решта 50 учнів не дали відповіді на це запитання.  

На запитання щодо наявності теоретичних занять з фізичного виховання 

39 учнів відповіли ствердно, 39 учнів повідомили про відсутність, і 3 учні не 

дали відповіді.  

На запитання «Чи представлені на уроках фізичного виховання теми, 

пов‘язані зі здоров‘ям?» 42 учнів відповіли «так», 38 учнів – «ні», 1 учень не 

дав відповіді. 

Відповіді на запитання «Чи ти можеш робити те, що ти любиш, на уроках 

фізичного виховання?» розподілилися так: 27 учнів – «так», 16 учнів – «ні», 38 

учнів – інколи можуть. 

Вищеописані результати підтверджують думки Т. Фроловича щодо переваг 

і недоліків реформи (Frołowicz, 2010). Найголовніше, на що він звертає увагу, – це 
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саме розуміння сутності фізичного виховання і представлення його в реформі.  

Незважаючи на значну кількість обов‘язкових годин фізичного виховання, якщо 

учні і вчителі не зрозуміють змісту реформи, вони продовжуватимуть працювати 

за шаблоном. Це веде до низки запитань і роздумів.  

Наскільки модель соціалізації у сфері фізичного виховання в Польщі 

відповідає засадам конструктивізму і як вона співвідноситься з холістичним 

підходом до людської думки і тіла? «Виховання відбувається не через сфери 

виховання і не через навчальні предмети, а через виховні ситуації, які 

виникають. Кожна з таких ситуацій різнобічно впливає на дитину і для 

розв‘язання вимагає цілісного підходу», зазначають М. Демель та А. Склад. 

(Demel, & Skład, 1986, c. 35).  

Наведені результати упродовж реформи демонструють той факт, що підхід 

до цього впровадження не мав тих рис, які б дозволили трактувати фізичну 

соціалізацію як елемент ширшої системи. Створений документ має пені 

позитивні ідеї, але на практиці відірваний від широкого сприйняття. Як 

наслідок, реформа призвела до певної дезінтеграції виховання, про загрозу якої 

М. Демель і А. Склад писали ще в 1986 р. «Дезінтеграція виховання відбувалася 

одночасно з відірваністю школи від життя. У стінах школи залишаються лише 

символи і моделі дійсності. Так, наприклад, геометрія може бути пов‘язана з 

фізичною працею, а географія може вивчатися у формі подорожі з усім 

естетичним і екзистенційним досвідом, що її супрофоджує. Кожен із начальних 

предметів в оригінальному вигляді був частиною аутентичного життя і всебічно 

розвивав людину. Затиснення між кафедрою і шкільною лавою перетворило 

нормальний процес пізнання на тінь (Demel, & Skład, 1986, c. 36). Тому активне 

виховання має проходити цикл: смислове пізнання – думки – дії. Фізичне 

виховання також створює ситуації, у яких мають бути реалізовані всі елементи 

цього циклу. Фізична активність задовольняє не лише біологічні, а також – і це 

надзвичайно важливо – психічні потреби. З. Кравчик відзначає: «Реалізація 

ідеалу всебічно розвиненої людини, який є здобутком європейської культури, 

ідеалу, прийнятого суспільством через домінуючі напрями філософської 



348 
 

антропології, … вимагає турботи про гедоністичні вияви і повне особистісне 

самовираження» (Krawczyk, 1995, c. 147). Людську істоту сприймають у 

суспільному середовищі через призму її стосунків у групі, створених у групі 

норм і цінностей, а також вміння використовувати витвори культури і 

самостійно їх створювати. Кожен із нас, приступаючи до оцінювання іншої 

людини, що є неуникним при інтеракції, оцінює на основі об‘єктивних фактів і 

суб‘єктивних переконань фізичний вияв особистості в поєднанні із психічними 

проявами. У такому розумінні людина є біокультурною цінністю. Відтак, 

«міждисциплінарний характер знань про фізичну культуру, що ґрунтується на 

біологічних, медичних, гуманітарних і практично-технічних науках, не підлягає 

сумніву», як стверджує З. Кравчик (Krawczyk, 1995, c. 151).   

У житті за сучасних цивілізаційних умов зменшена фізична активність, що 

створює загрозу для здоров‘я. Суспільство часто підтримує неактивний стиль 

відпочинку, рухова рекреація є несистематичною, хоча ніхто не піддає сумніву 

її важливості у зниженні цивілізаційних ризиків. 

Отже, вищевказане дає підстави для висновків, що сфера фізичного 

виховання і рухової активності дітей та молоді зазнає впливу різноманітних 

чинників – інституційних і особистих. До найважливіших із них належать: 

 низький рівень усвідомлення важливості здоров‘язбережувальної 

діяльності впродовж життя; 

 недостатність знань і брак зацікавленості у фізичній активності; 

 низький рівень усвідомлення необхідності фізичної активності у 

широкому розумінні, відсутність мотивації; 

 невідповідність пропонованої школою фізичної активності потребам 

дітей та молоді; 

 відсутність доступу або обмежений доступ до організованих форм 

занять із фізичного виховання або відсутність належної інфраструктури, що 

створює умови для самостійної фізичної активності, а також відсутність 

інформації про можливості самостійного використання спортивної бази там, де 

такі можливості існують; 
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 шкідливий для здорового функціонування стиль життя (харчування, 

гігієна, зразки проведення вільного часу тощо.); 

 шкідливий вплив навколишнього середовища. 

Усі чинники мають комплексний характер і мають різний ступінь впливу. 

Вони переважно належать (крім середовищних та інфраструктурних чинників) 

до сфери знань, ставлень і поведінки. Їх формування відбувається у формі 

інституційного (у широкому розумінні) спорту (шкільні заняття, спорт у школі, 

спорт для всіх, спорт дітей та молоді тощо). Кожна з цих форм може мати 

негативний вплив за умови: 

 дії недосконалих програм чи їх невідповідності рівневі розвивальних і 

здоров‘язбережувальних потреб та інтересів дітей і молоді, обмеження доступу 

до інфраструктури і до занять фізичної культури; 

 невластивих і неефективних підходів до фізичного виховання, що 

охоплюють частину населення або спрямовані лише на окремі спеціалізації.  

Метою виховання у сфері фізичного виховання має бути, перш за все, 

підготовка до розумного проведення часу індивідуально або в групах. Фізичне 

виховання є процесом формування вміння усвідомлювати власне «Я», а також 

власних потреб у сфері фізичної активності і способів їхнього задоволення. 

Можливість розвитку фізичної активності значною мірою зумовлена розвитком 

організацій, зорієнтованих на перманентний процес фізичного виховання.  

Вищезазначеним цілям відповідає критично-конструктивістська 

концепція рухової соціалізації, яка найбільшою мірою враховує необхідність 

комплексного впливу на духовну, психічну і тілесну сферу вихованців. Ця 

концепція може бути застосована як в умовах формальної шкільної освіти, так і 

в неформальній освіті поза школою. У своєму застосуванні концепція також не 

має вікових обмежень. Вона включає окремі положення попередньо 

проаналізованих теоретичних концепцій, проте завдяки комплексності має 

реальні можливості до того, щоб бути успішним підґрунтям фізкультурної 

освіти у більшості країн Європейського Союзу.   
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Висновки до четвертого розділу 

 

У розділі розглянуто специфіку реалізації концепцій фізкультурної освіти в 

польських школах за допомогою кейс-методу, що дав можливість з‘ясувати на 

прикладі однієї країни Європейського Союзу, як співвідносяться ідеальні 

концепції та шкільна практика. 

Визначено, що застосування біологічної концепції (нім. «das 

biologischorientierte Konzept», в англомовній науковій літературі – «training 

conception», походить від шведської гімнастичної системи Г. Лінга) ґрунтується на 

використанні фізичних вправ для біологічної адаптації органів і систем організму 

до навколишнього середовища. Навчальні програми з фізичного виховання, що 

базуються на цій концепції, ставлять собі за мету розвиток і покращення 

фізичного стану учнів, надаючи головну увагу таким компонентам, як моторика, 

сила, швидкість, гнучкість, витривалість, мобільність, баланс, координація. На 

уроках за програмами, що підпорядковуються біологічній концепції, вчитель 

виконує функції тренера. Такий підхід розглядається на кількох рівнях: 

морфологічному (будова тіла, жирова тканина та її розміщення, міцність кісток, 

гнучкість тощо); м‘язовому (сила напруження м‘язів, що розвивається через 

витривалість); серцево-дихальному (толерантність до фізичного навантаження, 

максимальна аеробна потужність, механізми метаболічної ефективності); 

моторному (м‘язова сила, спритність, координація і швидкість рухів); 

метаболічному (толерантність до глюкози, механізми дії ліпідів і ліпопротеїдів). 

Аргументовано, що після довготривалого періоду застосування 

біологічного підходу до фізичного виховання постала потреба в застосуванні 

гуманістичної концепції, оскільки біологічна концепція фізичного виховання 

меншою мірою акцентує на вихованні, базуючись переважно на фізичних 

ознаках. З᾿ясовано, що недоліком практичної реалізації біологічної концепції є 

неврахування зв‘язку між розумовим процесом і дією, несвідоме 

відпрацювання рухів, автоматизм. Незважаючи на означені недоліки, 

напрацювання схарактеризованої вище наукової школи важливі для практичної 
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організації фізичного виховання, оскільки вона пропонує цінний підхід до 

таких ключових понять, як здоров‘я і рух. 

Визначено сутність педагогічної концепції освіти через рух (нім. – «das 

bildungs-theoretische-konzept Erziechung durch Bewegung», англ. – «Education 

through movement», походить з ідей філантропістів, передусім Й. К. Ф. Гутс-

Мутса), яка полягає в тому, що рухи вважаються засобом розвитку характеру, 

дисципліни, сили духу, соціальної та естетичної освіти. У ній наголошено на 

здатності самовираження засобами руху, контактування з іншими, порівняння 

власних здібностей зі здібностями інших. Сутність педагогічної концепції 

полягає в тому, щоб реалізувати ідею, яка формулюється слоганом «рухаючись, 

навчайтеся», а не «учіться рухатися». Фізичне виховання в розглядуваній 

концепції вважається важливим і необхідним компонентом загальної освіти 

людей. Констатовано, що навчальні програми з фізичної культури, побудовані 

на засадах аналізованої педагогічної концепції, передбачають застосування 

вправ та ігор, що підходять конкретній віковій групі й рівневі здібностей дітей 

та молоді, з акцентом на виконання завдань у позитивній атмосфері.  

Зосереджено увагу на цілях фізкультурної освіти, визначених 

педагогічною концепцією освіти через рух, серед яких: формування традиції 

здорового фізичного розвитку; здорова адаптація дітей та молоді до 

функціонування в спільноті; підготовка до самореалізації. Визначено головні 

функції фізкультурної освіти, зокрема такі: стимулювальна, адаптаційна, 

компенсаторна й корекційна або терапевтична. Підкреслено, що фізкультурна 

освіта на засадах педагогічної концепції освіти через рух – це процес 

перетворення так званого «природнього» виховання на запланований виховний 

процес – упорядкований і пристосований до сил і потреб вихованця. 

З‘ясовано, що сутність персоналістичної концепції фізкультурної освіти 

засобами руху (нім. – «das personlichkeitsorientierte konzept der 

Bewegungserziehung», англ. – «Personality education through movements 

conception») полягає в розумінні людини як особистості, істоти фізично-

психічно-духовної, яка розвивається в процесі активного самостановлення. 
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Згідно з цією концепцією, фізкультурна освіта є важливим фактором у творенні 

«особистісного всесвіту», а найвищою метою фізкультурної освіти є надання 

учневі можливості управляти процесом власного розвитку. Вихованець не 

вважається об‘єктом для тренування, він не є власністю сім‘ї або держави, він є 

повноцінним суб‘єктом власної фізкультурної освіти. Важливу роль у 

фізкультурній освіті відіграє школа, що координує співпрацю інших інститутів. 

Згідно з персоналістичною концепцією фізкультурної освіти, формування 

людської особистості як кінцевої мети і водночас на благо суспільства, у якому 

вона живе й досягненнями якого користується, має здійснюватися через 

формування в учнів усіх цінностей, які можуть розкрити їхній фізичний, 

інтелектуальний і моральний потенціал. Показано, що здоров‘я вважається 

ключовою цінністю в аксіологічному полі, оскільки має істотне значення в 

житті людини, виявляється завдяки властивим процесам формування 

особистості в суспільному, груповому житті й індивідуальній поведінці, 

зобов‘язує брати відповідальність за прийняття рішень, сприяє творчому 

розвиткові особистості, активізує уяву, інтуїцію, волю і рішучість особистості.  

Показано, що в практиці фізкультурної освіти в контексті реалізації 

персоналістичної концепції використовуються рухові ігри та фізичні вправи; 

види фізичної активності, спрямовані на підняття духу спортивного 

суперництва, форми роботи, що передбачають ознайомлення з принципами 

охорони здоров‘я та дотримання їх, уміле визначення власного самопочуття, 

розуміння проблем людей з обмеженими фізичними можливостями тощо. 

Навчальні програми, побудовані на засадах персоналістичної концепції, 

передбачають організацію рухових вправ на відкритому повітрі (прогулянки, 

ігри тощо) та в приміщенні (загальнорозвивальна гімнастика, релаксаційна 

гімнастика, рухові ігри тощо). За допомогою означених видів фізичної 

активності в учнів формується усвідомлення власного тіла, розвивається 

рівновага й зорово-рухова координація, покращується орієнтація в просторі, 

вміння працювати в групі, стійкість до стресу й витривалість. 
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Виявлено, що сутність конформістської концепції соціалізації у спорті 

(нім. – «das konformisierende konzept der Sportsozialisation», англ. – «Conformist 

sport socialization conception») полягає в адаптації до соціальних норм і 

цінностей засобами спортивних дисциплін, на які поширюються механізми 

соціальної взаємодії у світі спорту. Дослідники виділяють три рівні 

конформізму в спорті: підпорядкування (коли існує конфлікт між 

переконаннями особистості й тиском групи, внаслідок якого особистість їй 

підкорюється), ідентифікація (якщо особистість ідентифікує себе з групою та 

пристосовується до її поведінки навіть за умови фізичної відсутності групи) та 

інтерналізація (визнання певних норм і цінностей групи як власних). Власне 

інтерналізація і є кінцевою метою конформістської концепції соціалізації в 

спорті. Означений процес триває впродовж життя, але його засадничий етап 

припадає на період пізнього дитинства, підліткового віку й дорослості, коли 

вихованець (учень, спортсмен) набуває вмінь, які формують його як 

особистість і приносять результати – високі спортивні здобутки, інтеграцію із 

суспільним і соціальним середовищем та суспільне визнання.   

Встановлено, що, згідно з конформістською концепцією соціалізації у 

спорті, людина приходить на світ як біологічна істота і лише через контакт з 

іншими людьми і під їхнім впливом (зокрема й під час фізкультурної освіти та 

спортивної підготовки) набуває типово людських рис і вмінь. У процесі 

соціалізації у спорті формуються соціальні характеристики особистості, яка під 

час занять фізичною культурою та спортом перебуває у групах, що мають 

відносно сталі властивості, риси й функції. Важливе значення для особистості 

має процес підпорядкування суспільним цінностям у процесі занять фізичною 

культурою та спортом у період шкільного навчання. Соціалізація залежить від 

функціонування груп під час занять фізичною культурою та спортом, а також 

від системи прийнятих у суспільстві підходів до формулювання суспільної 

політики; селекція та відбір до певної спортивної групи не полягає виключно у 

визначенні придатності до спортивної дисципліни, а передусім, у визначенні 

потенційних можливостей і перспектив реалізації таланту особистості в 
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наступні роки. Спортивне тренування – це багаторічний спеціально 

зорганізований педагогічний процес, під час якого вихованець не лише 

навчається технологіям і тактиці спортивної дисципліни, а й фізично 

вдосконалюється, розвивається як особистість. Невідповідна соціалізація в 

спорті веде до виникнення девіацій, які проявляються в діях, що суперечать 

загальноприйнятій аксіонормативній системі; активні заняття спортом 

вимагають соціальної інтеграції; девіації виявляються в ситуаціях, коли 

держава й суспільство не надають засобів, за допомогою яких можна 

реалізувати суспільні цілі засобами спорту й фізичної культури.  

Зазначено, що засобами реалізації конформістської концепції соціалізації 

в спорті в європейських школах є: організація групових видів діяльності в 

процесі занять фізичною культурою; медичний супровід занять; комплексний 

підхід до відбору й селекції талановитих вихованців для занять спортом на 

вищому рівні; обґрунтований прогностичний аналіз, що базується на 

індивідуальному комплексному підході до вивчення соціалізації особистості 

під час періоду навчання в школі. 

Визначено сутність критично-конструктивістської концепції рухової 

соціалізації (нім. – «das kritisch constructive konzept der Bewegungssozialisation», 

англ. – «Critical constructive movement socialization concept»), яка полягає в 

суб‘єкт-суб‘єктному підході до опанування технічними, соціальними, 

моторними й інтелектуальними компетентностями, що будуть потрібні 

вихованцям для майбутньої участі в різних формах рухової та спортивної 

діяльності. Аналізована концепція об‘єднує всі інші, оскільки вона ґрунтується 

на балансі між розвитком здібностей у адаптації до суспільства й розвитком 

індивіда. Активність у критично-конструктивістській концепції розглядається 

як здатність до інтенсивних дій, вияву ініціативи, дієва участь у чомусь. 

Виховання трактується як цілісність впливів, так само як цілісною є й 

особистість вихованця, причому за умови неадекватного використання засобів 

фізкультурної освіти може виникати низка тілесних і духовних вад. Критично-

конструктивістська концепція рухової соціалізації не визнає розмежування між 
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природною та культурною дійсністю, оскільки природа й людське тіло для 

людини є цінністю, яка вписується в загальну ієрархію цінностей.  

Здійснено критичний аналіз реформи фізичного виховання 2009 року в 

польських школах щодо її відповідності критично-конструктивістській 

концепції рухової соціалізації. Зроблено висновок про те, що ця інноваційна 

модель фізкультурної освіти в країні, в основі якої лежить змішана стратегія, 

що ґрунтується на можливості вибору з боку учнів, має низку як переваг, так і 

недоліків. Перевагою визначено те, що починаючи з другого етапу, нею 

передбачено введення здоров‘язбережувальної освіти як галузі знань, 

спрямованих на формування в учнів навичок піклування про власне тіло, а 

також навичок створення середовища, сприятливого для збереження й 

покращення здоров‘я. У контексті конструктивізму йдеться про те, що власне 

здоров‘язбережувальна освіта є сполучною ланкою між фізичним вихованням і 

соціалізацією. На основі анкетування, проведеного польськими науковцями з 

метою виявлення ставлень директорів шкіл, учителів і учнів до реалізації 

реформи, виявлено, що підхід до впровадження реформи не мав тих рис, які б 

дозволили трактувати фізичну соціалізацію як елемент ширшої системи. 

Зазначено, що завдяки комплексності критично-конструктивістська концепція 

рухової соціалізації має реальні можливості до того, щоб бути успішним 

підґрунтям фізкультурної освіти в більшості країн Європейського Союзу. 

Визначено ґрунтування системи фізкультурної освіти в країнах ЄС на 

гуманітарно-культурній (у деяких джерелах – гуманістичній, культуротворчій) 

парадигмі, тобто фізкультурну освіту представлено як максимально дійове 

включення суб‘єкта в культуру людства, значення якої полягає у всебічному 

культивуванні та трансляції ключових цінностей. 

Таким чином, у розділі представлено кейси, що висвітлюють сутнісні 

характеристики та особливості реалізації концепцій фізкультурної освіти в 

Польщі як одній із країн Європейського Союзу та зроблено висновок про 

неможливість практичної реалізації будь-якої з визначених Б. Крумом 

ідеальних концепцій у чистому вигляді. Виявлено необхідність поєднання 
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характеристик різних концепцій із домінуванням критично-

конструктивістського підходу, що відповідає цілям європейської освіти в 

цілому й фізкультурної освіти зокрема.   

Матеріали розділу висвітлено в публікаціях автора (Скальскі, 2018а, 

2018з, 2018ж, 2015а; Moska, Skalski, Makar & Kowalski, 2018, 2018а; Skalski, 

2015, 2015d, 2015c, 2015a, 2015b; Przybylski, Skalski, Krzywińska & Skalska-

Brzoskowska, 2014; Skalski, Stanula, Makar, Pęczak-Graczyk & Kowalczyk, 2018). 
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РОЗДІЛ 5  

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЙ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В 

КРАЇНАХ ЄС 

 

5.1. Системоутворювальні тенденції розвитку концепцій 

фізкультурної освіти в країнах ЄС 

 

Під системоутворювальними тенденціями розвитку концепцій 

фізкультурної освіти маємо на увазі можливість концепцій фізкультурної освіти 

розвиватися задля забезпечення ефективності функціонування фізкультурної 

освіти як системи. Для їх окреслення узагальнимо інформацію попередніх 

розділів з метою демонстрації системи фізкультурної освіти, на яку спрямовано 

дію тенденцій упровадження охарактеризованих вище концепцій. Систему 

фізкультурної освіти представлено на п‘яти рівнях: концептуальному, 

інституційному, парадигмальному, суб‘єктному та засадничому (див. рис. 5.1).  

На парадигмальному рівні її представлено у третьому розділі, де присвячено 

увагу ґрунтуванню системи  фізкультурної освіти у країнах ЄС на гуманітарно-

культурній (у деяких джерелах – гуманістичній, культуротворчій) парадигмі, 

тобто фізкультурну освіту представлено як максимально дійове включення 

суб‘єкта в культуру людства, значення якої полягає у всебічному культивуванні та 

трансляції ключових цінностей (Крисоватий, 2015; Швед, 2014). Ця парадигма 

ґрунтується на таких позиціях: відхід у своєму змісті від репродуктивної 

(відтворювальної) до продуктивної (творчої) освітньої діяльності; навчання не 

шляхом передавання учасникам освітнього процесу виключно суми певних знань, 

а шляхом формування вмінь їх ефективного використання у власній діяльності, 

самостійного пошуку способів розв‘язання поставлених завдань, розвитку 

творчих здібностей людини та критичного мислення. Наслідком такого 

переосмислення є інакше, аніж у попередніх парадигмах, розуміння природи 

людської діяльності: вона мислиться як встановлення етичних та соціально 
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відповідальних відносин із природою та суспільством, із іншими людьми, з 

цінностями інших культур тощо (Колотило, 2013). 

 

Рис. 5.1. Система фізкультурної освіти у країнах Європейського 

Союзу 
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Деякі рівні представленої системи (концептуальний та засадничий) 

деталізовано у додаткових рисунках (див. рис. 5.2 і 5.3). 

  

Рис. 5.2. Концептуальний рівень системи фізкультурної освіти в 

країнах Європейського Союзу 

 

Концептуальний рівень об‘єднує групи підходів, які виражають 

соціально-педагогічну систему поглядів на фізкультурну освіту, що базується 

на інтегруванні суспільного, освітнього, медичного, біологічного, 

психологічного наукового досвіду і має потенціал до практичної реалізації, що 

втілюється у концепціях фізкультурної освіти. Згідно з проаналізованими 

класифікаціями, йдеться про концепції за класифікацією Б. Крума (критично-

конструктивістська концепція рухової соціалізації, біологічна концепція,  

педагогічна концепція освіти через рух, персоналістична концепція; 

конформістська концепція соціалізації у спорті), Векторну класифікацію 
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концепцій фізкультурної освіти за Р. Ноулом (вектор культурної спадщини 

фізкультурної освіти; вектор спортивної освіти; вектор освіти через рух; вектор 

здоров‘язбережувальної фізкультурної освіти) та класифікацію шляхів 

упровадження концепцій у практику шкільної освіти Е. Бальца (програма 

спортивних дисциплін; здатність до дії; тілесний досвід; депедагогізація).  

У попередньому розділі було встановлено, що найбільш цілісно 

відображає комплекс поглядів і підходів до європейської фізкультурної освіти 

критично-конструктивістська концепція рухової соціалізації, яка об‘єднує всі 

інші в межах поданої класифікації, тому концептуальний блок моделі на 

рисунку (див. рис. 5.2) демонструє це включення. Векторну класифікацію 

Р. Ноула продемонстровано на двох рівнях, оскільки вона подає як синхронічну 

класифікацію (спортивна освіта, яка зародилася в Німеччині; рухова освіта, яка 

взяла початок у Нідерландах і Великій Британії; і здоров‘язбережувальна 

освіта, що поширилася у скандинавських країнах), так і діахронічну, що 

визначає вектори динамічних змін у європейській фізкультурній освіті (вектор 

культурної спадщини фізкультурної освіти; вектор спортивної освіти; вектор 

освіти через рух; вектор здоров‘язбережувальної фізкультурної освіти).  

На рисунку деталізовано ключові засади функціонування системи 

фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу, визначені у третьому 

розділі. Як видно з рисунку, нормативними засадами є: введення 

європейського виміру у фізкультурну освіту країн-членів ЄС; нормативно-

законодавча прозорість фізкультурної освіти; підкреслення соціальної та 

економічної  ролі фізкультурної освіти; акцентування на ролі партнерства усіх 

зацікавлених осіб та інституцій в управлінні фізкультурною освітою; залучення 

європейських програм і ресурсів до підвищення рівня соціальної інклюзії та 

інтеграції за допомогою фізкультурної освіти; заохочення до обміну 

інформацією, досвідом і успішною практикою організації фізкультурної освіти; 

заохочення до використання фізкультурної освіти як знаряддя європейської 

політики розвитку; формулювання політики в галузі фізкультурної освіти з 

опертям на емпіричні дані. 
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Рис. 5.3. Засадничий рівень системи фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу 
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Серед основних  організаційних засад визначено такі: посилення уваги до 

шкільної, позакласної та позашкільної фізкультурної освіти; орієнтованість 

шкільної фізкультурної освіти на державні стандарти і куррикулум; тяжіння до 

спільної участі дівчат і хлопців у фізкультурній освіті;  використання 

можливості інтегрування фізичного виховання з іншими видами виховання; 

увага до якісної підготовки вчителів; підвищення ролі початкової школи для 

розвитку рухової активності; зменшення розбіжностей між теорією і реальною 

ситуацією в галузі фізкультурної освіти; обов‘язковість фізичного виховання як 

предмета; застосування крос-культурного підходу до предмета «фізична 

культура» в школі; мінімізація звільнення від уроків фізичної культури за 

рахунок застосування індивідуального підходу.  

До педагогічних засад віднесено:  орієнтування цілей фізкультурної 

освіти на фізичний, особистісний і соціальний розвиток; зв‘язок результатів 

навчання з іншими шкільними предметами; значний рівень шкільної автономії 

у визначенні обов‘язкових видів фізичної активності; урахування національних 

історичних і культурних традицій та міжнародної практики при виборі 

обов‘язкових видів діяльності; виокремлення здоров‘язбережувальної освіти як 

окремого предмета або її інтеграція в інші дисципліни; надання переваги 

поточному оцінюванню навчальних досягнень, що має переважно якісний і 

описовий характер. 

На інституційному рівні (див. рис. 5.1) система включає інституції, які 

беруть участь у фізкультурній освіті дітей та молоді шкільного віку. На 

рисунку представлено шкільну та позашкільну фізкультурну освіту. Під 

шкільною фізкультурною освітою тут розуміємо ту, яка надається школою як 

інституцією. Її видами є урочна фізкультурна освіта (та, яку учні отримують під 

час уроків фізичної культури та інших предметів, у які вона інтегрована) та 

позаурочна фізкультурна освіта, яку учні отримують у школі чи за її межами (за 

умови ініціювання й організації шкільним педагогічним персоналом), беручи 

участь у шкільних спортивних клубах і секціях, шкільних змаганнях, 

екскурсіях, походах, літніх таборах тощо. Під позашкільною  фізкультурною 
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освітою розуміємо діяльність, орієнтовану на фізичну активність і спорт, за 

межами школи, тобто, у позашкільних спортивних клубах, секціях, школах, у 

рамках діяльності організацій фізкультурної та спортивної спрямованості, а 

також у процесі самоосвіти (під час комунікації та спільних видів фізичної 

активності з сім‘єю, друзями тощо).   

На суб’єктному рівні системи фізкультурної освіти враховано усіх 

зацікавлених у ній осіб і соціальних інститутів. Сама назва рівня визначає їх 

активну участь у створенні системи та внесенні у неї змін, що власне передбачено 

гуманітарно-культурною парадигмою фізкультурної освіти. У першу чергу, 

учень/вихованець є ключовим суб‘єктом, оскільки саме його потреби визначають 

її спрямування, зміст та форми. Це доводить низка публікацій про необхідність 

упровадження системи потребо-зорієнтованої навчальної діяльності, що є 

практичним інструментом задоволення психологічних потреб учнів, веде до 

вищого рівня мотивації до шкільної та позашкільної фізичної активності 

(Washburn, Richards & Sinelnikov, 2016); про особливості фінансування потребо-

орієнтованої фізкультурної освіти (Treadwell, 2013), розробляють її моделі 

(Johnson, Bolter & Stoll, 2014) тощо. Не менш важливу роль у фізкультурній освіті 

відіграє і педагог (учитель або тренер). 

Встановлено, що системоутворювальні тенденції забезпечують 

ефективне функціонування фізкультурної освіти як системи на її 

концептуальному, інституційному, парадигмальному, суб‘єктному та 

засадничому рівнях. Розглянемо основні системоутворювальні тенденції 

реалізації концепцій фізкультурної освіти в країнах Європейського Союзу. 

Однією з ключових тенденцій, що забезпечує взаємозв‘язок та 

взаємозумовленість елементів системи є спрямованість на неперервність. Як 

видно з рисунка 5.1., система фізкультурної освіти дітей та молоді шкільного 

віку базується на фізкультурній освіті дітей дошкільного віку і є підґрунтям для 

фізкультурної освіти впродовж життя. Всі структурні елементи системи 

взаємопов‘язані, а зміни або зміщення акцентів на одному з рівнів цієї системи 

призводять до змін на всіх інших. Маємо наголосити, що до найбільш 
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масштабні зміни спричиняють зміни на базових рівнях системи – 

парадигмальному, концептуальному і засадничому.  

Перш за все, неперервність у фізкультурній освіті стосується 

забезпечення наступності між дошкільною, шкільною фізкультурною освітою 

та фізкультурною освітою впродовж життя. Європейські дослідники 

розглядають шляхи забезпечення неперервності у цьому контексті 

першочергово через  наступність у стандартах (Ligozat, Lundqvist, & Amade-

Escot, 2018; MacPhail, O‘Sullivan, & Halbert, 2008; (Lindsey, 2018).  Вони 

підкреслюють важливість емпіричних та теоретичних досліджень, які 

забезпечать розуміння того, як співвідносяться між собою освітня політика і 

фізкультурна практика, тобто, чи забезпечують чинні стандарти можливість 

переходу фізкультурної освіти дітей та молоді шкільного віку у фізкультурну 

освіту впродовж життя (Lindsey, 2018). У першу чергу, йдеться про зв‘язок 

нормативного та засадничого рівнів системи з її суб‘єктним та інституційним 

рівнями. Неперервність часто розглядається дослідниками у контексті 

реформування і змін, що, з одного боку, можуть порушувати стрункість 

усталеної системи фізкультурної освіти, а з іншого – можуть удосконалити її.  

Іншим аспектом, важливим для реалізації тенденції неперервності у 

європейській фізкультурній освіті, є успішність учнів при переході з однієї 

ланки освіти до іншої – з початкової на середню, зі шкільної на післяшкільну 

тощо. Освітні організації (наприклад, Офіс освітніх стандартів (OFSTED, 2002), 

Організація оцінювання шкільного куррикулуму (School Curriculum Assessment 

Authority, 1996), Національний фонд освітніх досліджень (National Foundation 

for Educational Research, 1995), Бірмінгемський центр розвитку освіти 

(Birmingham Education Development Centre, 1975)) та низка дослідників 

(Featonby, 1998; Gorwood, 1991; Howarth & Head, 1988; Jarman, 1990; Lance, 

1994; McCallum, 1996) пов‘язують спад успішності із відсутністю належної 

співпраці між освітніми ланками. Наприклад, відзначають тенденцію до 

зниження співпраці між початковою і середньою школою, коли остання, як 

правило, приймає учнів із декількох закладів початкової освіти і за умови 
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значної кількості учнів не надає належної уваги їхнім попереднім результатам у 

галузі фізкультурної освіти. Якщо в попередні десятиліття наступність і 

неперервність у навчанні інших шкільних предметів (історії, математики, мови) 

була предметом уваги дослідників, то предмети фізкультурного циклу 

залишалися поза сферою їхніх інтересів.  

Для забезпечення цієї тенденції реалізації концепцій фізкультурної освіти 

важливе її врахування на усіх ланках системи. Якщо на концептуальному рівні 

більш детально проаналізувати можливість зміни вектора фізкультурної освіти 

(за векторною класифікацією Р. Наула), можна відзначити, що вектор може 

змінюватися як на різних етапах фізкультурної освіти, так і залежно від цілей 

особистості. Так, наприклад, вектор спортифікації фізкультурної освіти може 

домінувати у певних інституціях середньої фізкультурної освіти (тих, які 

спеціалізуються на спорті) або в індивідуальній навчальній траєкторії 

учнів / вихованців, які пов‘язують свою майбутню кар‘єру зі спортом. Водночас 

загальним вектором фізкультурної освіти може бути здоров‘язбереження.  

Наступною визначеною нами тенденцією реалізації концепцій 

фізкультурної освіти є адаптивність, тобто аврахування потреб основних 

суб‘єктів фізкультурної освіти (учня / вихованця, педагога / вчителя / тренера), 

локального середовища, держави, Європейського Союзу на всіх її рівнях з 

опертям на гуманітарно-культурну парадигму.  

Не слід плутати цю тенденцію реалізації концепцій фізкультурної освіти з 

так званою адаптивною фізичною культурою, оскільки остання має дещо вужчу 

сферу спрямування й орієнтується суто на задоволення потреб 

неповносправних осіб (Lawson, 1998; Martinek, 1997; Martinek & Hellison, 1997). 

Визначена нами тенденція має ширшу сферу застосування і передбачає 

задоволення потреб різних суб‘єктів фізкультурної освіти.   

Розглянемо специфіку реалізації цієї тенденції залежно від названих вище 

суб‘єктів, у першу чергу – учня / вихованця. Йдеться про адаптацію змісту, 

оцінювання і форм фізкультурної освіти до потреб учня, який може навчатися 

як індивідуально, так і в малих або великих групах. Адаптивна тенденція 
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реалізації концепцій фізкультурної освіти передбачає посилення ролі 

діагностичних досліджень і спостереження з метою визначення потреб учня. З 

опертям на такі дослідження мають визначатися необхідні послуги й 

інфраструктура фізкультурної освіти, де вчитель фізичної культури не буде 

основним і єдиним провайдером послуг, оскільки тісно співпрацюватиме з 

іншими суб‘єктами. 

Тенденція адаптивності реалізовуватиметься у чотирьох сферах: 

1) навчальній діяльності, тобто плани занять, зміст і форми навчальної 

діяльності й оцінювання будуть пристосовані до потреб учнів; 

2) у шкільних правилах під час занять фізкультурного циклу, що передбачає 

можливість модифікації у разі появи стресових для учнів ситуацій; 

3) в обладнанні, що дозволить вносити зміни в устаткування стандартної 

спортивної зали або майданчика, якщо вони продиктовані потребами 

учнів; 

4) у навчальному середовищі, яке буде продиктоване необхідністю 

забезпечення комфортної фізичної і психічної атмосфери для 

учнів / вихованців. 

Якщо формальна шкільна фізкультурна освіта не має змоги забезпечити 

всі потреби учнів, то компенсаторну функцію виконує неформальна освіта 

дітей та молоді шкільного віку, яка є повноцінним елементом системи. 

Учитель / тренер також є важливим суб‘єктом фізкультурної освіти, тому 

тенденція адаптивності спрямована й на реалізацію його потреб. Маємо 

зазначити, що дослідження переважно спрямовані на вимоги до вчителя 

фізичної культури (McEvoy, Heikinaro-Johansson. & MacPhail, 2017; Armour, & 

Yelling, 2004; Bain, 1990; Burke & McDonnell, 1992). Проте останнім часом 

з‘явилися праці, спрямовані на дослідження потреб учителів фізичної культури. 

У фокусі уваги дослідників перебувають потреби, задоволення яких допомагає 

вчителям фізичної культури залишитися у професії. Серед них учасниками 

емпіричних досліджень, було названо: задоволеність роботою, статус 

навчального предмета, належне матеріальне забезпечення занять із фізичної 
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культури, комфортні стосунки з колегами, повага з боку учнів, оптимальний 

обсяг роботи з фізичної культури (Mäkelä, Hirvensalo & Whipp, 2014; 

Billingsley, 2004; Boe, Cook & Sunderland, 2008).  

Локальне середовище як суб‘єкт фізкультурної освіти також має потреби, до 

яких мають бути адаптовані концепції фізкультурної освіти. У дослідженнях, 

присвячених вивченню цього питання (Barnes, 2006; Bondy, Ross, Gallingane,  & 

Hambacher, 2007), увагу зосереджено на відповідності локальній культурі, 

причому проглядається чітке розмежування сільського і міського культурного 

середовища. Так, у дослідженнях, присвячених урбаністичним особливостям 

організації фізкультурної освіти (Flory & McCaughtry, 2011; Barrett & Noguera, 

2008; Brown, 2004; Machado-Rodrigues, Coelho-E-Silva, Mota et al., 2014), за 

теоретичну основу взято цикл культурної відповідності, який складається зі 

(a) знань про динаміку спільноти, (b) усвідомлення того, як спільнота впливає на 

освітній процес, (c) застосування стратегій, які відображають знання про локальне 

культурне середовище.  

Відправною точкою у характеристиці тенденції, що полягає в адаптації до 

потреб локальної спільноти, можуть стати дані емпіричного дослідження, 

проведеного у країнах Європейського Союзу в 2017 році на замовлення 

Європейської Комісії (European Commission, 2017). Дані щодо залучення 

європейців до таких позашкільних видів фізичної активності, як катання на 

велосипеді, танець, робота в саду або на городі, демонструють значні 

відмінності між сільськими і міськими школярами (див. табл. 5.1) 

Таблиця 5.1 

Заняття позашкільними видами фізичної активності (за 

характеристикою населеного пункту) (European Commission, 2017, p. 10) 

Населений пункт Регулярно Часто Рідко Ніколи Не знаю 

Село 15 33 19 32 1 

Мале  / середнє місто 14    29 22 35 0 

Велике місто 11     27 20 41 1 
   

Як видно з таблиці, респонденти, які проживають у сільській місцевості, 

більше задіяні у позашкільних видах фізичної активності, ніж міські школярі, 
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оскільки лише 43 % опитаних повідомили, що ніколи ними не займаються, 

порівняно з 52 % міських респондентів, які теж дали таку відповідь. 

Крім того, на увагу заслуговують дані, що демонструють відмінності у 

локаціях, де сільські і міські школярі займаються фізичною активністю (див. 

табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Місця, у яких школярі займаються різними видами позашкільної 

фізичної активності (European Commission, 2017, p. 20) 

Населений пункт Вдома  

(у %) 

У спортивних центрах 

(у %) 

Село 40 13 

Мале / середнє місто 29 13 

Велике місто 27 20 

  

Як видно з таблиці, сільські школярі частіше залучені до різних видів 

позашкільної фізичної активності вдома (40 %), ніж жителі малих / середніх (29 %) і 

великих (27 %) міст. Натомість, жителі великих використовують спортивні центри 

для занять різними видами позашкільної фізичної активності більше, ніж жителі 

малих і середніх міст і сіл (20%, 13% і 13%  відповідно). Як бачимо, існує певна 

суперечність між тим, що з одного боку, у сільській місцевості спосіб життя 

(обробка землі, догляд за тваринами, відсутність / нерозгалуженість системи 

громадського транспорту) передбачає необхідність залучення дітей та молоді до 

різних видів фізичної активності, а з іншого – там не завжди наявна відповідна 

інфраструктура для фізкультурної освіти.  

Отже, серед ключових потреб сільської спільноти можемо назвати 

потребу у відповідній інфраструктурі для фізичної активності і занять спортом. 

Крім того, на рівні Європейського Союзу визнано й наявність інших потреб 

спільноти з сіл і малих міст, серед яких найсерйозніша – нестача вчителів 

фізичної культури. Означені потреби сільського локального середовища 

підтверджені і даними дослідження, проведеного Всесвітньою організацією 

здоров‘я, у висновках якого зазначено, що «люди, які проживають у сільській 

місцевості, мають менше безпечних доступних можливостей і місць для 
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фізичної активності» (World Health Organization, 2018, c. 32), а також 

підкреслено, що «задоволення потреб сільських школярів щодо фізичної 

активності повинно бути віднесено до національних пріоритетів, що відповідає 

глобальним і регіональним стратегіям розвитку» (ibid). Отже, саме тенденції 

адаптивності у реалізації концепцій фізкультурної освіти в Європейському 

Союзі враховує потреби локальної спільноти. 

Урахування потреб держави в реалізації концепцій фізкультурної освіти 

узгоджується з цілями національних стратегій її розвитку, описаних нами в 

підрозділі 3.1, тому не будемо на них детально зупинятися. Зазначимо лише, що 

країни-члени Європейського Союзу вбачають тісний логічний зв‘язок між 

фізкультурною освітою, здоров‘ям громадян і економічним процвітанням та 

безпекою держави. 

Щодо потреб Європейського Союзу, пов‘язаних із фізкультурною освітою 

держав, які є її членами, то вони визначаються глобальним цілями сталого 

розвитку, визначеними ООН (United Nations Organisation, 2017), серед яких: 

(1) подолання бідності; (2) подоланням голоду, розвиток сільськогогосподарства; 

(3) міцне здоров'я і благопоолуччя; (4) якісна освіта; (5) гендерна рівність; 

(6) чиста вода і належні санітарні умови; (7) доступна та чиста енергія; (8) гідна 

праця та економічне зростання; (9) промисловість, інновації та інфраструктура; 

(10) скорочення нерівності; (11) сталий розвиток міст і громад; (12) відповідальне 

спожживання та виробництво; (13) пом‘якшення наслідків зміни клімату; 

(14) збереження морських ресурсів; (15) захист та відновлення екосистем суші; 

(16) мир, справедливість та сильні інститути; (17) партнерство заради сталого 

розвитку. Якщо третя, четверта і п‘ята цілі прямо пов‘язані з фізкультурною 

освітою, то всі інші є її похідними, оскільки фізичне і психічне здоров‘я 

особистості є ключовою цінністю, яка визначає її моделі поведінки.  

Реалізація тенденції адаптивності сприяє позитивному ставленню до 

фізкультурної освіти всіх її головних суб‘єктів. Як наслідок, це сприятиме до 

ефективному функціонуванню системи фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу. 
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Тісно пов‘язана з адаптивністю фізкультурної освіти наступна визначена 

нами тенденція – інклюзивності, що передбачає створення умов для 

забезпечення участі всіх учнів / вихованців у фізкультурній освіті, особливо 

осіб із особливими потребами. Сучасний стан надання інклюзивної 

фізкультурної освіти в окремих країнах Європейського Союзу проаналізовано в 

підрозділі 3.4. У цьому підрозділі висвітлюємо інклюзивність як тенденцію 

реалізації концепцій фізкультурної освіти, тобто можливість до розвитку в 

напрямі забезпечення ефективності функціонування фізкультурної освіти як 

системи, серед суб‘єктів якої є учні / вихованці з особливими потребами. 

Окремі дослідники вивчають це питання, беручи до уваги точку зору дітей та 

молоді  з особливими потребами (Goodwin & Watkinson, 2000; McDonald & 

Topper, 1988; Packer, 1985 та ін.), інші – думки вчителів, залучених до 

інклюзивної фізкультурної освіти (Block, Oberweiser & Bain, 1995; Garvar-

Pinhas & Schmelkin, 1989), та батьків (An & Goodwin, 2014).  

Згідно з їхніми узагальненнями, створенню позитивного навчального 

середовища для учнів з особливими потребами не приділено належної уваги ні в 

теорії, ні на практиці. Потреба таких дітей, яка полягає у повноцінному включенні у 

регулярну фізичну активність, належним чином не задоволена. Гібсоном 

запропоновано екологічний підхід до дослідження відповідності навчального 

середовища потребам учнів з особливими потребами (1977, 1979). Його теорія 

передбачає розгляд особи і довкілля як «нерозлучної пари» (Gibson, 1979, с. 8), де 

довкілля створює відповідні умови, так звану «нішу» для особистісного 

самовираження через фізичну активність (і не лише через неї). Гібсон демонструє 

логічний зв‘язок і взаємопов‘язаність між наявністю можливостей і усвідомленням 

цих можливостей, що, у свою чергу, веде до дій і до регулярної фізичної активності. 

Якщо існують можливості для включення неповносправних осіб у регулярну 

фізичну активність, існує значно більша вірогідність, що вони почнуть її 

практикувати. Відсутність таких можливостей породжує суперечності, які, у свою 

чергу, приводять у рух механізми до їх подолання, що і закладено в аналізовану 

нами інклюзивну тенденцію реалізації концепцій фізкультурної освіти.  
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За екологічним підходом, запропонованим Гібсоном, існує 6 основних 

рівнів у наданні можливостей: (1) навколишнє середовище (наприклад, 

повітря); (2) поверхні і їхня конструкція (пандуси, конструкція спортивних 

снарядів тощо); (3) речовини (наприклад, вода); (4) об‘єкти (фізкультурні 

снаряди, обладнання, інвентар тощо); (5) тварини (наприклад, коні, собаки, 

дельфіни); і люди (інші учні, вчителі, тренери, батьки тощо): (6) місця 

(пристосовані до потреб учнів роздягальні, зали).    

Розглянемо приклади застосування цих рівнів у наданні дітям і молоді з 

особливими потребами можливостей щодо включення у фізичну активність. Це 

допоможе деталізувати спрямованість інклюзивної тенденції розвитку концепцій 

фізкультурної освіти у країнах ЄС. Наприклад, повітря як елемент навколишнього 

середовища має особливе значення для осіб із проблемами дихальної системи. 

Для реалізації їхніх потреб може бути просто необхідним чисте, цілюще повітря в 

натуральному вигляді або у специфічних пристроях (аквалангах, боксах тощо). 

Роль відповідних поверхонь і їхню спеціально пристосовану конструкцію важко 

переоцінити для реалізації інклюзивної тенденції, адже наявність пандусів, ліфтів і 

підйомників забезпечує неповносправним учням доступ до фізкультурної освіти, і 

це є першочерговою умовою включення до неї. Використання води сприяє 

включенню осіб з особливими потребами, адже вона може виступати 

середовищем як для плавання, так і для навчання ходити, що є особливо важливим 

для осіб із порушеннями опорно-рухового апарату. Прикладами об‘єктів, що 

дають учням із особливим потребами можливість включитися у фізкультурну 

освіту, є спеціально пристосовані фізкультурні снаряди, обладнання й інвентар, 

тому для впровадження інклюзивної тенденції у країнах ЄС може бути 

необхідним розвиток їхнього відповідного промислового виробництва. 

Наступним виміром передбачено участь істот (як людей, так і тварин) у створенні 

необхідних умов для фізичної активності учнів з особливими потребами. Так, 

наявність спеціально навчених тварин (наприклад, коней, собак, дельфінів) 

створить умови для відповідної терапії (іпотерапії, каністерапії, зоотерапії тощо). 

Безсумнівно, найважливішими у включенні осіб з особливими потребами у 
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фізичну активність є люди, серед яких значну роль відіграють інші учні, вчителі, 

тренери, батьки тощо. І, нарешті, при розгляді специфіки місць маємо звернути 

увагу на необхідність неповносправних осіб усамітнитися, до чого зовсім не 

пристосовані сучасні загальні роздягальні, спортивні та тренажерні зали. 

Отже, інклюзивна тенденція реалізації концепцій фізкультурної освіти у 

країнах Європейського Союзу передбачає створення відповідних умов для 

дітей з особливими потребами на всіх  названих вище рівнях, що пов‘язані з 

навколишнім  середовищем, поверхнями і їхніми конструкціями, речовинами, 

об‘єктами, тваринами, людьми, місцями.    

Щодо тенденції узгодженості стратегічних завдань формальної і 

неформальної фізкультурної освіти, то її практичне впровадження є можливим 

лише за умови координування роботи партнерських інституцій, що забезпечують 

фізкультурну освіту, і визначені нами на інституційному рівні системи 

фізкультурної освіти.  Проблемі партнерства в галузі формальної і неформальної 

фізкультурної освіти присвячено праці низки європейських дослідників (Tozer, 

2013; Baker, El Ansari & Crone, 2017; Peralta & Marques, 2013). Згідно з 

результатами проаналізованих досліджень, практичне впровадження цієї тенденції 

передбачає вироблення відповідної комунікаційної стратегії, що дасть змогу 

координувати роботу формальних і неформальних інституцій у галузі 

фізкультурної освіти, а також забезпечить наступність у їхній діяльності.  

Тенденцію крос-дисциплінарності розглянуто з двох позицій: як 

інтегрування фізкультурної освіти до змісту різних шкільних предметів, з 

одного боку, і як формулювання стратегій її розвитку з опертям на поєднання 

методологій різних наукових дисциплін, – з іншого. Інтегруванню фізичної 

культури до інших шкільних предметів присвячено низка досліджень, які 

розглядають загальні особливості реалізації тенденції крос-дисциплінарності 

(Konukman & Marx, 2009), специфіку поєднання фізичної культури з іншими 

шкільними предметами, наприклад, фізичної культури, математики і фізики 

(Hatch & Smith, 2004), фізичної культури і математики (Wade, 2016; Kitchen & 

Kitchen, 2013; Vazou & Skrade, 2017), фізичної культури і природничих 
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дисциплін (Buchanan et al., 2002), дисциплін гуманітарного циклу (Solomon & 

Murata, 2008) тощо. Для реалізації означеної тенденції важливо враховувати 

такі позиції: підготовка вчителів до застосування крос-дисциплінарного 

підходу до фізичної культури і до командного навчання, розроблення 

відповідного навчально-методичного забезпечення, надання школі значного 

рівня автономії для можливості прийняття рішень щодо імплементації 

тенденції крос-дисциплінарності. Крім того, тенденція крос-дисциплінарності 

простежується і в наукових дослідженнях, спрямованих на різні рівні системи 

фізкультурної освіти, оскільки вони перебувають на стикові різних наукових 

дисциплін (педагогіки, психології, хімії, медицини, біології тощо).   

Тенденція крос-культурності має особливе значення на теренах 

Європейського Союзу, що поєднує представників різних культур. Ця тенденція 

у фізкультурній освіті простежується як у застосуванні крос-культурного 

підходу до фізичної культури як навчального предмета  (Zachopoulou, 

Liukkonen & Kokkonen, 2013), так і в проведенні крос-культурних порівнянь у 

наукових дослідженнях з метою  урахування позитивного досвіду реалізації 

національних концепцій фізкультурної освіти (Cothran et al., 2005). З цією 

метою створюються крос-культурні команди дослідників і реалізуються 

масштабні міжнародні проекти.  

Тенденції крос-концептуальності присвячено матеріали підрозділу 1.4 і 

четвертого розділу, де продемонстровано поєднання елементів концепцій 

фізкультурної освіти для досягнення її цілей. Ідеться про охоплення критично-

конструктивістською концепцією рухової соціалізації всіх інших концепцій 

(біологічної та ін.) (за класифікацією Б. Крума), а також зміщення векторів 

фізкультурної освіти у бік спортифікації, рухової активності і 

здоров‘язбереження залежно від цілей суб‘єктів фізкультурної освіти (за 

класифікацією Р. Наула).  

Тенденція орієнтування концепцій фізкультурної освіти на майбутнє 

пов‘язана з підвищенням активності міжнародних та національних інституцій 

та дослідників у  науково-обґрунтованому аналізі ризиків і перспектив розвитку 
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фізкультурної освіти (Pühse, 2005; Kirk, 2009). Науковці окреслюють різні 

сценарії розвитку фізкультурної освіти – від значного зниження якості через 

неналежну підготовку фахівців і невідповідне матеріальне забезпечення до її 

переходу у «стиль життя».  

Підсумовуючи, зазначимо: на нашу думку, майбутнє фізкультурної освіти 

залежить від ефективності її функціонування як системи, у якій на всіх  рівнях 

(парадигмальному, концептуальному, засадничому, суб‘єктному і 

інституційному) мають простежуватися окреслені нами системоутворювальні 

тенденції. 

 

5.2. Організаційно-інституційні тенденції розвитку концепцій 

фізкультурної освіти у країнах ЄС 

 

Організаційно-інституційні тенденції розвитку концепцій фізкультурної 

освіти визначають особливості її організації та інституційного забезпечення. 

Йдеться про такі тенденції: обов’язковість, інституціалізація, диверсифікація, 

динамічність мережі освітніх послуг, варіативність моделей управління і 

функціонування, а також шляхів розвитку та підвищення її ефективності. 

Тенденція обов’язковості стосується функціонування фізкультурної освіти 

як нормативної частини шкільного куррикулуму, про що йшлося в підрозділі 3.1. 

Доведено, що на сьогодні предмет «фізична культура» є обов‘язковим в усіх 

країнах Європейського Союзу із щонайменше двома уроками на тиждень. Маємо 

зазначити, що існують точки зору, що заперечують необхідність надання фізичній 

культурі статусу обов‘язкового шкільного предмета. Основні аргументи 

противників необхідності фізичної культури в школі такі: 

 діти та молодь мають право контролювати роботу над власним 

тілом; 

 учні мають право обирати, які предмети вивчати в школі; 

 під час обов‘язкових уроків фізичної культури учні ризикують 

отримати травму; 
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  уроки фізичної культури краще проводити для відібраних дітей; 

 шкільний спорт – це марнування часу і коштів (Physical Education in 

Schools Should Be Compulsory, 2017). 

Прибічники обов‘язковості предмета «фізична культура» у школі 

висловлюють свої аргументи. З метою обґрунтування тенденції обов‘язковості 

у розвитку концепцій фізкультурної освіт у країнах Європейського Союзу 

розглянемо їх детальніше, супроводжуючи науковим аналізом, представленим 

у деяких публікаціях за останні десятиліття.  

1. Аргумент 1. Уроки фізичної культури в школі покращують фізичне, 

психічне і ментальне здоров’я учнів. У країнах ЄС фізична культура є 

обов‘язковим предметом, проте час, виділений на неї, значно відрізняється у 

різних країнах *Marshall & Hardman, 2000). Близько половини країн виділяють 

10 % навчального часу на фізкультурну освіту. Угорщина, Хорватія і Словенія 

виділяють 15 %, у той час як в Ірландії предмети фізкультурного циклу 

займають лише 4 % навчального часу (Physical Education in EU Schools, 

2016). У 2007 році у Резолюції Європейського парламенту щодо спорту в освіті 

зазначено, що «фізична культура є єдиним шкільним предметом, що готує учнів 

до здорового способу життя і зосереджує їх на їхньому цілісному фізичному, 

психічному і ментальному розвитку, а також прищеплює їм такі важливі якості, 

як справедливість, самодисципліна, командний дух, солідарність, толерантність 

і чесність…,; вона також є важливим засобом соціальної інтеграції» (European 

Parliament resolution, 2008).  Європейська асоціація фізкультурної освіти 

(European Physical Education Association) рекомендує щоденні уроки з фізичної 

культури в початкових класах (для вікової групи до 11 – 12 років) і 3 години на 

тиждень для учнів середньої школи (Matejek, 2014). 

Такі пропозиції є науково обґрунтованими, оскільки регулярна фізична 

активність знижує ризик серцево-судинних захворювань, діабету, поліомієліту, 

остеопорозу, високого артеріального тиску, ожиріння і метаболічного 

синдрому, покращує різні аспекти здоров‘я і фізичної форми, включаючи 

аеробну здатність, силу кісток і м‘язів, гнучкість, вироблення інсуліну, а також 
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знижує загрозу стресу, тривоги і депресії. Крім того, шкільні програми з 

фізичної культури у країнах Європейського Союзу спрямовані на покращення 

соціальної поведінки, орієнтовані на досягнення мети і покращення самооцінки. 

Ці висновки зроблено у масштабному дослідженні, результати якого були 

опубліковані у 2013 році  (Educating the Student Body, 2013). На підтримку 

обов‘язковості уроків фізичної культури опубліковано низку емпіричних 

досліджень (Fairclough & Stratton, 2015). Інші дослідження доводять важливу 

роль шкільної фізкультурної освіти у профілактиці і боротьбі з надмірною 

вагою (Ahn & Fedewa, 2011; Brambilla, Pozzobon & Pietrobelli, 2010 та ін.), а 

також для підтримання ментального і психічного здоров‘я (Biddle & Asare, 

2011; Janssen & LeBlanc, 2010 та ін.).  

Аргумент  2. Під час уроків фізичної культури в школі розкривають 

таланти дітей. У першу чергу, йдеться про спортивні таланти, які 

впливатимуть на розвиток національного і загальноєвропейського спорту. У 

дослідженнях із цього питання підкреслено неузгодженість політики в галузі 

спорту й освітньої політики, унаслідок чого ускладнюється робота з виявлення 

талановитих дітей і організації індивідуальної роботи з ними. Намагання 

деяких європейських країн зменшити кількість годин фізичної культури у 

початковій і середній школі на користь інших предметів суперечить цілям 

політики в галузі спорту, що спрямована на поліпшення фізичної форми дітей 

та молоді. Тому науковці відстоюють необхідність об‘єднання зусиль з метою 

створення програм роботи з талановитими й обдарованими в галузі спорту 

учнями задля якісної фізкультурної освіти для всіх (Abbott & Collins, 2004; 

Athanasios & Eleftherios, 2009). Як доводять дослідники (Bailey & Morley, 2006; 

Bailey, Morley & Dismore, 2009; Fernandez-Rio & Méndez-Giménez, 2012), 

головна мета таких програм – якісно відповідами потребам учнів: «якщо ми 

хочемо покращити якість нашого спорту, ми повинні покращити якість його 

основи – фізичного виховання у початковій і середній школі» (Bailey & Morley, 

2006). Якщо не буде обов‘язкових уроків фізичної культури, буде набагато 

важче виявити спортсменів, які згодом презентуватимуть країну на світовому 

https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Mendez-Gimenez
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рівні. Навіть досвід роботи австрійської спортивної академії (яка застосовує 

різні механізми для виявлення і відбору спортивних талантів) доводить, що 

доцільніше покладатися  на результати опанування обов‘язковою шкільною 

програмою з фізичної культури в кожній школі.   

Аргумент 3. Шкільна фізкультурна освіта формує здорові звички. Діти і 

молодь у країнах Європейського Союзу під час уроків фізичної культури задіяні у 

видах діяльності, які при регулярному повторюванні можуть перерости у звичку і 

стати основою для фізкультурної освіти впродовж життя. Якщо відповідна 

фізична активність під час уроків фізичної культури адаптована до індивідуальних 

потреб, здібностей, стану здоров‘я, статі і віку, то вона позитивно впливає на 

когнітивний і фізичний розвиток і дорослішання дитини, а також служить 

предиктором кращого здоров‘я у дорослому віці. Цю ідею закладено в 

дослідженнях низки науковців, які вивчають взаємодію між успішністю під час 

здобуття фізкультурної освіти в школі і ставленням до фізичної активності 

впродовж життя (Bauman, Reis, Sallis et al., 2012; Butt, Weinberg, Breckon et al, 

2011; Bailey et al., 2009), роль фізкультурної освіти у прищепленні дітям здорового 

способу життя (Bailey, 2006;Kostecka & Stoma, 2017; Kwak et al., 2009), у 

психосоціальному розвитку дітей та молоді (Busch et al., 2017), а також у розвитку 

здорових звичок у таких аспектах, як здорове харчування (OECD, 2011; Holmberg, 

2018; ), здоровий сон (Ruiz-Pérez, Gómez-Ruano & Navia- Manzano, 2017; Kirby, 

Maggi & D‘Angiulli, 2011; Carskadon, Harvey & Dement, 1981; Noland, 2009), 

подальші академічні успіхи  (Díaz-Morales & Escribano, 2015; Donnelly & 

Lambourne, 2011), відсутність таких шкідливих звичок, як паління, наркоманія 

тощо (Holmberg et al., 2018; Jonsson et al., 2017). 

Отже, зважаючи на те, що шкільна фізкультурна освіта покращує фізичне 

і психічне здоров‘я, розкриває таланти дітей і формує здорові звички на 

подальше життя, підтверджуємо, що у розвитку концепцій фізкультурної освіти 

повною мірою виявлятиметься тенденція обов‘язковості, яка 

поширюватиметься не лише на шкільну фізкультурну освіту, а й на 

позашкільну. 
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Визначення тенденцій ґрунтується на сучасному стані справ у 

фізкультурній освіті, тому тенденцію інституціалізації, що передбачає 

повноцінне інституційне забезпечення формальної і неформальної 

фізкультурної освіти, визначено нами на основі низки сучасних 

загальноєвропейських нормативних документів і міжнародних порівняльних 

досліджень, у першу чергу, Рекомендацій ЄС щодо здоров‘язбережувальної 

фізичної активності в різних секторах (Council of the European Union, 2013) , які 

рекомендують країнам-членам ЄС використовувати крос-секторальний підхід 

до фізичної активності, ставлячи її на чільне місце у національних стратегіях 

розвитку спорту, охорони здоров‘я, освіти, довкілля і транспорту. У вересні 

2015 р. міністрами 53 країн, які є членами Всесвітньої організації здоров‘я, 

було прийнято  першу Стратегію фізичної активності у європейському регіоні 

на 2016 – 2025 рр. (World Health Organization, 2016), яка спрямована на те, щоб 

громадяни Європейського Союзу жили довше у доброму здоров‘ї.   

У 2018 році було проведено дослідження, результати якого опубліковані в 

праці «Підтримка здоров‘язбережувальної фізичної активності в Європі: 

сучасний стан інспектування, розвитку політики і впровадження» (Promoting 

health-enhancing physical activity in Europe: Current state of surveillance, policy 

development and implementation) (Bredaa, et al., 2018). Групою дослідників було 

зібрано дані про впровадження Рекомендацій ЄС щодо здоров‘язбережувальної 

фізичної активності в різних секторах (Council of the European Union, 2013) на 

основі розробленого ними опитувальника, що ґрунтувався на 23 індикаторах 

упровадження здоров‘язбережувальної  фізичної активності. У дослідженні 

взяли участь 27 країн-членів  ЄС, тому його дані, що стосуються інституційного 

забезпечення фізкультурної освіти, можуть бути взяті до уваги при описі 

тенденції інституціалізації. 

Із цих індикаторів обираємо ті, що стосуються необхідності створення 

певних інститутів на різних рівнях системи, діяльність яких 

спрямовуватиметься на забезпечення якості фізкультурної освіти (див. 

табл. 5.3). Крім того, поняття «інституціалізація» розуміємо ширше – як 
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спрямованість на методологічну упорядкованість фізкультурної освіти, а також 

її залежність від організаційних форм, у яких вона набуває якостей 

спеціалізованої суспільної практики; становлення різноманітних органів 

фізкультурної освіти – інституцій, що відбувається в ході перетворення теорії у 

галузі фізичної культури у практичну діяльність.  

Таблиця 5.3 

Вияви тенденції інституціалізації у розвитку концепцій 

фізкультурної освіти 

Індикатор  Вияв тенденції інституціалізації у розвитку 

концепцій фізкультурної освіти 

Національні урядові координаційні 

механізми заохочення 

здоров‘язбережувальної фізичної 

активності 

Розроблення національних урядових 

координаційних механізмів заохочення 

здоров‘язбережувальної фізичної активності 

Фінансування здоров‘язберігальної 

фізичної активності 

Виділення фінансування на  

здоров‘язбережувальну фізичну активність 

Програма «Спортивні клуби для 

збереження здоров‘я» 

Створення спортивних клубів для 

збереження здоров‘я 

Програма підтримки проектів, 

спрямованих на збільшення доступу до 

здоров‘язбережувальної фізичної 

активності для соціально обмежених 

груп населення 

Створення координаційної сртуктури для 

підтримки проектів, спрямованих на 

збільшення доступу до 

здоров‘язбережувальної фізичної активності 

для соціально обмежених груп населення 

Моніторинг здоров‘язбережувальної 

фізичної активності 

Сторення відповідної наглядової інституції 

для моніторингу здоров‘язбережувальної 

фізичної активності 

Дорадництво у галузі 

здоров‘язбережувальної фізичної 

активності 

Створення дорадницьких структур у галузі 

здоров‘язбережувальної фізичної активності 

Введення відомостей про  

здоров‘язбережувальну фізичну 

активність до програм підготовки 

фахівців для медичної галузі 

Розроблення навчальних курсів зі 

здоров‘язбережувальної фізичної активності 

і включення їх до програм підготовки 

фахівців для медичної галузі 

Механізми заохочення до 

здоров‘язбережувальної фізичної 

активності у шкільній фізкультурній 

освіті 

Розроблення механізмів заохочення до 

здоров‘язбережувальної фізичної активності 

у шкільній фізкультурній освіті 

Здоров‘язбережувальна фізична 

активність у підготовці вчителів 

фізичної культури 

Розроблення навчальних курсів зі 

здоров‘язбережувальної фізичної активності 

і включення їх у програми підготовки 

вчителів фізичної культури 
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Продовження таблиці 5.3 

Загальноєвропейські рекомендації з 

покращення інфраструктури для 

фізкультурної освіти 

Покращення інфраструктури для 

фізкультурної освіти з дотриманням 

Загальноєвропейських рекомендацій 

Національна інформаційна кампанія 

щодо здоров‘язбережувальної фізичної 

активності 

Організація і проведення національної 

інформаційної кампанії щодо 

здоров‘язбережувальної фізичної активності 

 

Як бачимо з таблиці, тенденція інституціалізації стосується як створення 

спеціальних координаційних і моніторингових організацій на 

загальноєвропейському і національному рівнях, так і кадрового й 

інфраструктурного забезпечення фізкультурної освіти (World Health Organization, 

2013; World Health Organization, 2010; European Commission, 2014; Hallal et 

al, 2012).  

З охарактеризованою вище тенденцією пов‘язана також і тенденція  

диверсифікації, тобто розширення мережі інституцій надання фізкультурної 

освіти (WHO Regional Office for Europe, 2007; Currie et al., 2008; Loring 

& Robertson, 2014; Wijnhoven et al., 2010; World Health Organization, 2015). Цю 

тенденцію реалізації концепцій фізкультурної освіти також пов‘язуємо із крос-

секторальним підходом, оскільки в кожній сфері діяльності, яка впливає на 

фізкультурну освіту, виникає потреба в інституціях, які відповідатимуть за 

виконання низки функцій – навчання, управління, моніторингу. Крім того, 

диверсифікація може стосуватися наявності різних механізмів оцінювання 

якості фізкультурної освіти. З іншого боку, фізкультурна освіта може 

вважатися засобом, який допомагає виробити вміння співжити в 

диверсифікованому середовищі, тобто середовищі, яке поєднує представників 

різних верств населення, різних національностей, різних культур.  

Тенденція динамічності мережі освітніх послуг пов‘язана з 

орієнтуванням на потреби суб‘єктів фізкультурної освіти при формуванні 

пропозиції освітніх послуг. Цій тенденції присвячено низку публікацій (Chopra, 

Galbraith & Darnton-Hill, 2002; Burgeson, Wechsler, Brener, Young & Spain, 2001; 

Cecchini, Sassi, Lauer, Lee, Guajardo-Barron & Chisholm, 2010; Chin, Edginton, 
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Fleming, Flack & Ruan, 2013). Зокрема, міжнародне видання «Фізкультурна 

освіта і здоров‘я: глобальні перспекиви і найкращі практики» (Chin & Edginton, 

2014) пропонує аналіз нових напрямків у фізкультурній освіті у світі та огляд 

сучасних моделей, представлених більш ніж 100 авторами. Необхідність 

динамічності мережі послуг у сфері фізкультурної освіти доводиться 

дослідниками за допомогою таких аргументів:  

1). Усвідомлення взаємопов‘язаності фізкультурної освіти зі збереженням 

здоров‘я зростає в усьому світі. Водночас сучасні технології надають 

можливості для обміну інформацією і створення професійних мереж із 

колегами з усього світу для вивчення й адаптації найкращих практик 

фізкультурної освіти з інших країн за умови врахування культурного контексту 

(Castells, 2011; Chin, Edginton & Tang, 2012; Chin, Yang, Edginton, Tang & Phua, 

2010; A global response, 2012; Corbin, Lindsey, Welk & Corbin, W., 2010). 

2). Надмірна вага й ожиріння визнані світовою епідемією, що створює 

серйозні проблеми для здоров‘я людей (Sanders, Baum, Benos, & Legge, 2011; 

Davis, Tomporowski, McDowell, et al., 2011).). Кошти, які витрачаються країнами 

на систему охорони здоров‘я, постійно зростають, проте не простежується 

помітного покращення у стані здоров‘я людей (Cecchini et al., 2010; Wang, 

McPherson, Marsh, Gortmaker, & Brown, 2011). Як наслідок, урівноваження 

ситуації можливе лише за умови забезпечення динамічної мережі надання 

послуг у системі фізкультурної освіти, починаючи із дошкільного віку 

(Edginton, 2007; Edginton & Chin, 2012; Edginton & Chin, 2013; Gut, 2011). 

3). Існує негативна тенденція щодо якості надання послуг у шкільній 

фізкультурній освіті в усьому світі (Hardman, 2011; Hardman & Marshall, 2000, 

2009), що стає суперечністю, яка спонукає до пошуків шляхів забезпечення 

добробуту й здоров‘я молодого покоління європейців.  

Відповіддю на ці виклики є поява низки неурядових організацій та 

тимчасових об‘єднань науковців і громадських діячів для реалізації проектів, 

що мають на меті виявлення, наукову перевірку і впровадження у фізкультурну 

освіту окремих країн найкращих світових  практик. Прикладом такої організації 
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може бути соціальний рух «Глобальний форум здоров‘я і фізкультурної 

педагогіки» (The Global Forum for Health and Physical Education Pedagogy) 

(Edginton, Chin, Geadelmann & Ahrabi-Fard, 2011; Edginton, Chin & Naul, 2012).  

Тенденція варіативності моделей управління і функціонування, а також 

шляхів розвитку та підвищення ефективності фізкультурної освіти  пов‘язана 

із забезпеченням прозорості і відкритості управління та наданням інституціям 

фізкультурної освіти вищого рівня автономії. Для забезпечення реалізації цієї 

тенденції важливо, щоб європейська фізкультурна освіта мала такі 

характеристики: 

1) світськість, а це означає, що фізкультурна освіта відіграє роль у 

особистісному і соціальному зростанні, а не релігійному чи політичному; 

2) справедливість, тобто рівні можливості для участі і досягнення 

успіху;  

3) відсутності суворої спеціалізації, що дасть змогу спробувати себе у 

різних видах фізичної активності з метою вибору однієї або кількох на більш 

пізніх етапах (Bronikowski, 2010, р. 12).   

Незалежно від обраної моделі управління фізкультурною освітою, вона 

має базуватися на таких основах:  

 зосередженість на здоров‘язбережувальних аспектах, зокрема 

витривалості і силі, а не на швидкості і кількості; 

 увага до особистої участі і зростання, а не до порівняння з іншими;  

 стимулювання інтересу до навчання через усвідомлення користі від 

фізичної активності; 

 збільшення рівня розуміння здоров‘язбережувальних видів фізичної 

активності; 

 заохочення до позитивного ставлення й усвідомлення необхідності 

ціложиттєвої фізкультурної освіти (Bronikowski, 2010, р. 11).  

Для прикладу розглянемо модель управління фізкультурною освітою, що 

ґрунтується на співвіднесенні її структури, процесу і результатів навчання 

(автор – А. Донабедіан) (Donabedian, 2003). Як видно з рисунка (див. рис. 5.4), 
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структурні індикатори якості включають людські (кількість учнів на одного 

вчителя), навчально-методичні (відповідність навчально-методичного 

забезпечення стандартам) і матеріальні (наявність відповідного обладнання і 

засобів) ресурси, що разом відтворюють умови, за яких надається фізкультурна 

освіта. Ці ресурси впливають на процесуальні індикатори якості і на результати 

навчання, що було доведено науковцями. У запропонованій моделі у 

процесуальному блоці зосереджено увагу на часі, присвяченому на управління 

класом, а у результативному блоці – на часі, безпосередньо присвяченому 

фізичній активності. 

 

 

Рис. 5.4. Структурно-процесуально-результативна модель управління 

фізкультурною освітою (автор – А.Донабедіан) 

 

Групами науковців (Bevans, Fitzpatrick, Sanchez, Riley & Forrest, 2010; 

Zach, Shoval & Lidor, 2017; MacFarlane, Higgins & Naylor, 2017) було проведено 

дослідження стосовно того, як означена модель може впливати на оцінювання 

якості шкільної фізкультурної освіти та її вдосконалення. Ними було доведено, 

що слід враховувати як структурні, так і процесуальні характеристики. 

Наприклад, якщо для покращення кадрового забезпечення, навчально-

методичних ресурсів та матеріально-технічної бази важливим чинником є 
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фінансування фізкультурної освіти, то для процесуальних характеристики 

необхідним є надання вчителям можливостей для відповідного професійного 

розвитку, що дасть змогу збільшити час, безпосередньо присвячений фізичній 

активності. Дослідженнями доведено, що менша кількість учнів у класі під час 

занять із фізичної культури значно збільшує час на фізичну активність; іншим 

чинником, що сприяє цьому, є зменшення часу, витраченого на управління 

класом. Отже, підвищення якості фізкультурної освіти, що насамперед полягає 

у наданні учням часу, ресурсів і можливостей для заняття фізичною 

активністю, можливе лише за умови підвищення якості людських, навчально-

методичних і матеріальних ресурсів.   

За умови підвищення рівня автономності значну роль в управлінні 

фізкультурною освітою відіграє самооцінювання шкіл. Ця процедура проходить 

за чітким алгоритмом та за окресленими інструкціями. Для прикладу 

розглянемо ірландську модель шкільного самооцінювання якості фізкультурної 

освіти (див. рис. 5.5) (Professional Development Service for Teachers, 2018). 

За цією моделлю, перший крок передбачає визначення фокусу 

самооцінювання. Це дасть школам змогу визначити, на які аспекти 

фізкультурної освіти слід спрямувати дослідження, щоб зрозуміти, на що 

звернути увагу. У цьому випадку навчання і викладання сприймаються через 

чотири аспекти:  

 результати навчання; 

 досвід учнів;  

 індивідуальна практика вчителя; 

 колективна практика вчителів.  

Кожен із цих аспектів розглядається через чотири стандарти, визначені за 

поведінкою і атрибутами, характерними для ефективного навчання і 

викладання (див. табл. 5.4). 
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Рис. 5.5. Модель управління фізкультурною освітою на основі 

самооцінювання шкіл  

 

Таблиця 5.4 

Відповідність атрибутів навчання і викладання стандартам 

 Атрибути навчання і 

викладання 

Стандарти 

Н
ав
ч
ан
н
я
 і
 в
и
к
л
ад
ан
н
я
 

результати навчання Учні 

 отримують задоволення від навчання і мотивовані 

навчатися; 

 мають необхідні знання і навички для 

самоусвідомлення і розуміння стосунків з 

оточенням; 

 демонструють знання, навички і розуміння, 

передбачені програмою; 

 досягають результатів навчання 
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досвід учнів Учні: 

 залучені до значущих видів фізичної активності; 

 розвиваються у процесі інтеракції і набуття 

досвіду; 

 рефлексують щодо власного прогресу у навчанні 

і відчувають відповідальність за власне навчання; 

 використовують можливості для розвитку 

навичок і ставлень, необхідних для навчання 

впродовж життя; 

 

 

індивідуальна 

практика вчителя 

Учитель: 

 володіє знаннями зі свого предмета, методики 

його викладання і навичками управління класом; 

 обирає і використовує відповідні підходи до 

навчання й оцінювання учнів; 

 обирає і використовує методи, що відповідають 

цілям навчання й освітнім потребам учнів; 

 задовольняє індивідуальні навчальні потреби 

учнів і використовує індивідуальний підхід до 

вибору видів фізичної активності 

колективна практика 

вчителів 

 

Учителі: 

 усвідомлюють цінність професійного розвитку; 

 працюють разом, створюючи навчальні 

можливості для учнів у рамках програми і поза 

нею; 

 колективно працюють над удосконаленням 

практик оцінювання навчальних результатів 

учнів; 

 діляться власним досвідом 

 

Наступним кроком є збір інформації щодо того, які з аспектів потребують 

удосконалення. Використовують прозорі і об‘єктивні інструменти, прикладами 

яких можуть бути анкетування батьків, учнів і вчителів, фокусовані групові 

інтерв‘ю, листки індивідуальної рефлексії вчителів тощо. 

Третій крок передбачає аналіз даних, на основі яких роблять висновки 

щодо якості досліджуваного аспекту. Кількісні дані можуть бути візуалізовані у 

вигляді таблиць і графіків, якісні (квалітативні) дані (наприклад, результати 

фокусованих групових інтерв‘ю та індивідуальних рефлексій) можуть бути 

згруповані за темами. Ключове питання на цьому етапі – визначити, наскільки 

близькою є шкільна практика до стандартів. 
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На четвертому етапі увагу школи зосереджено на розробленні плану 

вдосконалення фізкультурної освіти, який має бути представлений у 

письмовому вигляді. Після ознайомлення усіх зацікавлених осіб (учнів, 

вчителів, батьків тощо) зі змістом цього документа розпочинають наступний 

етап, що передбачає реалізацію розробленого плану. Він не є фінальним, 

оскільки за ним є обов‘язковим оцінювання ефективності планованих дій і, 

якщо це необхідно, внесення змін. 

Нами представлено лише кілька шляхів забезпечення варіативності 

моделей управління і функціонування, а також шляхів розвитку та підвищення 

ефективності фізкультурної освіти, проте маємо переконання, що в 

майбутньому це буде стійка тенденція, яку визнаватимуть не лише ті, хто 

визначає освітню політику на загальноєвропейському і національному рівнях, я 

й шкільні адміністратори, вчителі, учні, батьки і громада.  

Отже, у підрозділі продемонстровано власне бачення тенденцій реалізації 

концепцій фізкультурної освіти, які стосуватимуться її організації та 

інституційного забезпечення. 

 

5.3. Змістовно-процесуальні тенденції розвитку концепцій 

фізкультурної освіти у країнах ЄС 

 

Систематизовано змістовно-процесуальні тенденції реалізації концепцій 

фізкультурної освіти, що регламентуватимуть її зміст та форми.  До них 

включено такі тенденції: особистісної зорієнтованості, однакової 

зорієнтованості на процес і на результати навчання, регулярності, підвищення 

частотності, динамічності, компетентнісної зорієнтованості, практико-

зорієнтованості, інноваційності.  

Тенденція особистісної зорієнтованості визначає спрямування розвитку 

концепцій фізкультурної освіти на визнання потреб учня / вихованця 

пріоритетними. У цьому контексті науковцями Т. Трендовські і А. Вудз 

(Trendowski & Woods, 2015) було проведено дослідження, метою якого було 
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визначення ключових принципів особистісно зорієнтованої фізкультурної освіти. 

Ними було запропоновано такі ключові принципи: (1) орієнтування на попередні 

знання; (2) орієнтування на індивідуальні особливості сприйняття інформації; (3) 

постійне мотивування учнів; (4) розвиток майстерності; (5) самокерована 

практика; (6) сприйняття учнів як соціальних, емоційних і інтелектуальних 

суб‘єктів; (7) ставлення до учнів як до суб‘єктів фізкультурної освіти.  

Ця тенденція може бути реалізована при використанні персоналізації 

навчання і його диференціації. Диференційоване навчання є комплексною 

моделлю і філософією, що застосовується у школах країн ЄС. У фокусі 

диференційованого навчання перебуває персоналізація навчального процесу, 

що бере до уваги відмінності між учнями залежно від ступеня готовності, 

зацікавленості і навчальних особливостей. Учителі повинні  застосовувати різні 

види оцінювання до учнів із різним ступенем готовності і обирати навчальні 

стратегії з урахуванням їхніх інтересів. Ефективному впровадженню 

персоналізованого навчання сприяє створення навчального профілю учня, який 

базується на розумінні індивідуального стилю навчання, множинності 

інтелекту, віку, статі і культури. Всі ці особливості мають значний вплив на 

особливості навчальної діяльності учня і визначають характер взаємодії 

вчителя й учня. До сьогодні персоналізоване навчання частіше застосовували в 

адаптивній фізкультурній освіті для роботи з учнями з особливими потребами, 

проте не можна ігнорувати нагальну потребу у його використанні у загальній 

середній освіті (Colquitt, et al., 2017). 

Крім того, тенденція особистісної зорієнтованості має підґрунтям 

дослідження, які спрямовані на гендерні, расові відмінності учнів та їхній 

різний соціальний статус, і активізуються в останні десятиліття як засіб 

реконцептуалізації фізкультурної освіти (Azzarito, & Solomon, 2005; Hills, L. & 

Croston, A. (2012); Chepyator-Thomson & Ennis, 1997; Butler, 2004; Derry, 2002). 

Ця тенденція набуває особливої ваги, тяжіючи до спільної участі дівчат і 

хлопців у фізкультурній освіті як однієї з її організаційно-інституційних засад. 
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Вона спрямована на подолання ексклюзії і повноцінне включення 

представників обох статей у фізкультурну освіту.    

Тенденція однакової зорієнтованості на процес і на результати навчання 

полягає у приділенні однакової уваги як процесу набуття фізкультурних 

компетентностей, так і результатам навчальної діяльності учнів.  

Наявність цієї тенденції певною мірою доводять публікації у наукових 

часописах. Аналіз статей, предметом яких є процесуальний і результативний 

підходи до фізкультурної освіти, було зроблено науковцями К. Шатупісом і 

Дж. Вагенасом (Chatoupis & Vagenas, 2011). Головною метою статті було 

визначити, категоризувати і проаналізувати дослідження, що стосувалися  

процесу і результатів навчання у фізкультурній освіті. Цей проект був 

продовженням попередніх досліджень (Silverman & Skonie, 1997; Silverman & 

Manson, 2003), у яких увагу було зосереджено на окремих категоріях, 

розкритих у матеріалах, що були опубліковані в таких журналах: «Журнал 

психології спорту і вправ» (Journal of Sport and Exercise Psychology), «Журнал 

спортивної психології» (Journal of Sport Psychology), «Європейський журнал 

науки про спорт» (European Journal of Sport Science), «Спортивний психолог» 

(the Sport Psychologist), «Студії з фізичної культури і туризму» (Studies in 

Physical Culture and Tourism), «Міжнародний журнал науки про спорт» 

(International Journal of Sport Science), «Журнал соціальної психології» (the 

Journal of Social Psychology), «Журнал наук про спорт» (Journal of Sport 

Sciences), «Педагогіка фізкультурної освіти і спорту» (Physical Education and 

Sport Pedagogy), «Спортивна освіта і суспільство» (Sport Education and Society). 

Висновки, зроблені цими дослідниками, а також аналіз, здійснений 

К. Шатупісом і Дж. Вагенасом (2011), дають змогу визначити перспективи 

тенденції однакової зорієнтованості на процес і результати навчання у розвитку 

концепцій фізкультурної освіти.  Крім того, вони дають можливість зрозуміти 

прогрес у цій сфері і виявити нові підходи до процесу і результатів навчання у 

фізкультурній освіті.  
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Авторами було досліджено період між 1960 і 2009 роками, який було 

поділено на десятиліття. Дослідниками було проаналізовано 138 статей з таких 

міжнародних журналів: «Журнал навчання у фізкультурній освіті» (Journal of 

Teaching in Physical Education), «Щоквартальник досліджень у галузі вправ і 

спорту» (Research Quarterly for Exercise and Sports), «Фізкультурник» (The 

Physical Educator), «Перцептивні і рухові навички» (Perceptual and Motor Skills), 

«Європейський огляд фізкультурної освіти» (European Physical Education 

Review), «Міжнародний журнал фізкультурної освіти» (International Physical 

Education Journal); журнали, у яких було опубліковано менше п‘яти статей з 

означеної тематики, було включено до категорії «Інші» (див. табл. 5.5). Нами 

було продовжено аналіз за період із 2010 до 2019 року, у результаті чого 

доповнено таблиці, наведені К. Шатупісом і Дж. Вагенасом (Chatoupis & 

Vagenas, 2011).  

Таблиця 5.5 

Кількість публікацій про процес і результати навчання у фізкультурній 

освіті за період із 1960 до 2019 р. 

Журнал Кількість 

публікацій  

% від усіх 

проаналізованих 

публікацій 

«Журнал навчання у фізкультурній освіті» 45       23 

«Щоквартальник досліджень у галузі вправ і 

спорту» 

30 16 

«Фізкультурник» 20 10 

«Перцептивні і рухові навички» 22 11 

«Європейський огляд фізкультурної освіти» 12 6 

  «Міжнародний журнал фізкультурної освіти» 9 5 

 Інші журнали 55 29 

Всього 193 100 

 

Як видно з таблиці 5.5, найбільше публікацій, присвячених процесу і 

результатам навчальної діяльності, було надруковано в таких журналах: 

«Журнал навчання у фізкультурній освіті» (23 %), «Щоквартальник досліджень 

у галузі вправ і спорту» (16 %), «Фізкультурник» (10 %) і «Перцептивні і рухові 

навички» (11 %). Вони зосереджують увагу на стратегіях і методах навчання та 

інноваціях у фізкультурній освіті в Європі та у світі. 
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У таблиці 5.6 подано дані щодо кількості публікацій з аналізованої тематики 

за десятиліттями, починаючи з 1960 року. Дослідниками К. Шатупісом і 

Дж. Вагенасом (Chatoupis & Vagenas, 2011) було зазначено, що до 1964 року 

досліджень з цієї тематики в аналізованих часописах опубліковано не було, тому у 

першому рядку представлено дослідження з 1964 до 1969 року (див. табл. 5.6).    

Таблиця 5.6 

Кількість публікацій про процес і результати навчання у фізкультурній 

освіті з 1960 р. до 2019 р. за десятиліттями 

Десятиліття Кількість статей   % від усіх проаналізованих 

публікацій 

1960 – 1969  7  4 

1970 – 1979  10 5 

1980 – 1989  33 17 

1990 – 1999  39 20 

2000 – 2009  49 25 

2010 – 2019  55 29 

Всього 193 100 

Показники демонструють стале зростання інтересу до проблематики, 

пов‘язаної із співвідношенням процесу навчання і результатів навчальної 

діяльності у європейській фізкультурній освіті (див. рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Динаміка публікувальної активності з проблематики 

процесу і результатів навчальної діяльності у фізкультурній освіті 
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Зміст публікацій з означеної проблематики з проаналізованих журналів та 

інших наукових джерел можна поділити за такими напрямами: формулювання 

результатів навчальної діяльності, оцінювання процесу і результатів навчальної 

діяльності, прихований зміст куррикулуму фізкультурної освіти, методи 

навчання, навчальні стратегії, організація процесу навчання, зв‘язок між 

процесом навчання і його результатами. Висновки, зроблені авторами, 

засвідчують наявність яскраво вираженої тенденції до однакової уваги як до 

процесу, так і до результатів навчальної діяльності у сфері фізкультурної освіти 

з урахуванням індивідуального підходу до учнів і диференціації у підборі видів 

фізичної активності. 

Наступна означена нами тенденція – регулярності – передбачає включення 

фізичної активності до формальної і неформальної освіти на регулярних засадах. 

У низці досліджень регулярність у фізкультурній освіті розглядається не лише як 

шлях до покращення фізичного і психічного стану, здоров‘я і відчуття щастя 

(Mishu, et al., 2019; Sallis, McKenzie & Alcaraz,1993; Bailey & Fernando, 2012) і сну 

(Hartescu & Morgan, 2019), а й як засіб зниження агресії і стресу (Park, et al, 2017). 

З огляду на наукове обґрунтування необхідності регулярної фізичної активності 

вважаємо тенденцію регулярності перспективним напрямком розвитку концепцій 

європейської фізкультурної освіти. 

Тенденція підвищення частотності у розвитку концепцій фізкультурної 

освіти, пов‘язана із збільшенням кількості обов‘язкових занять із фізичної 

культури у школі, викликає низку суперечок між тими, хто формулює 

європейську освітню політику з опертям на науково обґрунтовані висновки, і 

представниками шкільної адміністрації на місцевому рівні. Європейська 

політика в галузі фізкультурної освіти, що має рекомендаційний характер і 

зазнає змін при впровадженні на національному і локальному рівнях, визначає 

необхідність підвищення частотності занять із фізичної культури впродовж усіх 

років навчання в школі. Кількість годин, виділених на фізичну культуру 

шкільним куррикулумом в окремих країнах-членах Європейського Союзу, 

детально зазначено у третьому розділі. Маємо зауважити, що в країнах ЄС 
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існує тенденція до збільшення кількості уроків з академічних предметів як 

«більш потрібних для учнів» за рахунок уроків фізичної культури, хоча у цьому 

випадку не враховано точку зору самих учнів. Зважаючи на це, було проведено 

низку досліджень з метою з‘ясувати ставлення і переконання учнів щодо 

кількості уроків фізичної культури в школі (Annerstedt, 2008; Bailey, et al.; 2009, 

Bernstein, Phillips & Silverman, 2011; Biddle, Atkin, Cavill & Foster, 2011; 

Cardinal, Yan, & Cardinal, 2013; Chen, Sun, Zhu & Chen, 2014; Downs & 

Hausenblas, 2005).  

Так, наприклад, у Швеції було проведено подібне дослідження серед 

учнів дев‘ятих класів (Kougioumtzis & Patriksson, 2011), що ставило перед 

собою такі завдання: a) описати поведінкові, нормативні і контрольні ставлення 

до уроків фізичної культури і здоров‘я; б) встановити зв‘язки між цими 

групами ставлень і практикою фізкультурної освіти; в) проаналізувати вплив 

частотності уроків з фізичної культури і здоров‘я на ставлення учнів. Отже, 

проведене дослідження мало на меті «встановити зв‘язки між деякими 

аспектами педагогіки (Dudley et al., 2011) і дидактики (Amade-Escot & 

O'Sullivan, 2007) з урахуванням точки зору учнів (Kirk & Haerens, 2014)». У 

його результаті було виявлено, що  «більша кількість уроків фізичної культури і 

здоров‘я впливає на більш позитивні поведінкові і контрольні ставлення. Крім 

того, учні демонстрували позитивне ставлення до збільшення кількості уроків 

фізичної культури і здоров‘я, причому і ті, хто мав один урок на тиждень, і ті, 

хто мали два і більше уроків» (Kougioumtzis & Patriksson, 2011, р. 11). Отже, 

якщо врахувати позитивне ставлення учнів, дослідників та європейських 

освітніх політиків, то можемо сподіватися на розвиток концепцій фізкультурної 

освіти у напрямі збільшення частотності уроків фізкультурного циклу у школі. 

До зацікавлених осіб відносимо головних стейкхолдерів та суб‘єктів 

фізкультурної освіти (див. табл. 5.7). 

З урахуванням позиції зацікавлених у фізкультурній освіті осіб та 

інституцій висловлюємо припущення щодо виявлення тенденції динамічності, 
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тобто реагування на потреби суб‘єктів фізкультурної освіти при визначенні її 

змісту і форм (MacPhail, Tannehill &Avsar, 2019).  

Таблиця 5.7 

Особи та інституції, зацікавлені у фізкультурній освіті 

 Стейкхолдери Суб‘єкти  

С
в
іт
о
в
и
й
 

р
ів
ен
ь
 Всесвітня організація охорони здоров‘я 

Міжнародна федерація адаптованої фізичної 

активності 

ЮНЕСКО тощо 

 

З
аг
ал
ь
н
о
єв
р
о
п
ей
с

ь
к
и
й
 р
ів
ен
ь
 

Європейське регіональне бюро ВОЗ 

Європейська комісія 

Європейський парламент 

Рада Європи 

Європейська федерація адаптованої фізичної 

активності тощо 

 

Н
ац
іо
н
ал
ь
н
и
й
 

р
ів
ен
ь
 

Національні асоціації фізкультурної освіти 

Галузеві міністерства (освіти, спорту, 

молодіжної політики тощо) 

Національні асоціації вчителів фізичної 

культури 

Профспілки вчителів тощо 

 

Л
о
к
ал
ь
н
и
й
 

р
ів
ен
ь
 Заклади середньої освіти 

Заклади вищої освіти 

Місцеве самоврядування 

 

Батьки 

Тренери  

Роботодавці 

Громада  

Ш
к
іл
ь
н
и
й
 р
ів
ен
ь
 

 Учні  

Вчителі 

Адміністрація школи 

Працівники школи 

(консультанти, 

помічники вчителя, 

соціальні педагоги 

тощо) 

 

Для забезпечення тенденції динамічності, у першу чергу, мають діяти 

механізми комунікації між стейкхолдерами і суб‘єктами фізкультурної освіти,  

а також зворотний зв‘язок щодо практичної реалізації концепцій фізкультурної 

освіти в школі з боку її головних суб‘єктів – учнів, учителів фізичної культури 
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та інших предметів, адміністрації та інших працівників школи (консультантів, 

помічників учителя, соціальних педагогів тощо), батьків, тренерів, 

роботодавців тощо. Дослідженню зворотного зв‘язку окремих суб‘єктів ФО та 

можливостей його впливу на політику в галузі фізкультурної освіти присвячено 

низку праць (Kangalgil & Özgül, 2018; Nicaise, et al., 2007; Horn, 1985; Russell & 

Jennifer, 2018) і міжнародних проектів, що фінансуються Європейською 

комісією (наприклад, проект «Визначення кращих практик у освітніх програмах 

підготовки вчителів фізичної культури: європейська перспектива» (Identifying 

Best Practice across Physical Education Teacher Education Programmes: A European 

Perspective. Erasmus+ KA2 Strategic Partnership project). 

У розвитку концепцій фізкультурної освіти визначаємо тенденцію 

компетентнісної зорієнтованості, яку визначаємо як спрямованість на 

здобуття учнями / вихованцями компетентностей, необхідних для їхньої 

фізкультурної освіти впродовж життя. Внаслідок євроінтеграційних і 

глобалізаційних процесів у всіх країнах-членах Європейського Союзу 

фізкультурна освіта базується на компетентністному підході, який дає 

можливість відповідати потребам суспільства і особи. Рекомендації останніх 

років, зосереджують увагу на розвитку ключових компетентностей для 

навчання впродовж життя (European Commission/EACEA/Eurydice, 2012; 

European Union, 2006; Halász & Michel, 2011; Looney & Michel, 2014; OECD, 

2005; Rychen & Salganik, 2003). Здебільшого компетентності визначають як 

«поєднання знань, вмінь і ставлень, що відповідають контексту», a ключові 

компетентності – як ті, що «необхідні людині для особистісної самореалізації і 

розвитку, активного громадянства, соціальної інклюзії і працевлаштування» 

(European Union, 2006, L 394/13). Деякі науковці вважають, що навчання 

впродовж життя має допомагати людям переносити і застосовувати навички і 

ресурси (Perrenoud, 2011). Others (Zabala & Arnau, 2007) наголошують на 

важливості міждисциплінарності, яка дає змогу інтегрувати знання, вміння і 

ставлення з різних предметів і спрямувати їх на розв‘язання проблем, які 

постають перед ними в щоденному житті. Більшість дослідників вважають, що 
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цей процес вимагає інновацій у підходах до навчання (Lleixà  &  Sebastiani,  

2016;  Dabrowski & Wisniewski, 2011; Grayson, 2014). Стосовно фізкультурної 

освіти, компетентності прописані у стандартах поряд із знаннями, навичками і 

ставленнями (див. табл. 5.8). 

Таблиця 5.8 

Компетентності у змісті європейських шкільних  

стандартів фізкультурної освіти (European Framework, 2018) 

 

Стандарт Зміст стандарту 

Стандарт 1 

Рухова грамотність 

Фізкультурно грамотна особистість має знання, вміння, 

компетентності і ставлення, необхідні для демонстрування 

компетентності у рухових навичках та моделях, а також 

розуміє важливість рухової компетентності та її значення 

для ефективного залучення до різних форм фізичної 

активності впродовж життя 

 

Стандарт 2 

Здоров‘язбережувальна 

фізична активність 

Фізкультурно грамотна особистість має знання, вміння, 

компетентності і ставлення, необхідні для розуміння 

важливості регулярної фізичної активності і для досягнення 

й підтримки здоров‘язбережувального рівня фізичної 

активності  впродовж життя 

 

Стандарт 3 

Усвідомлення 

здоров‘язбережувальних 

видів діяльності поза 

фізичною активністю 

Фізкультурно грамотна особистість має знання, вміння, 

компетентності і ставлення, необхідні для розуміння 

важливості здорового харчування, особистої гігієни, 

контролю над стресом для збереження здоров‘я 

Стандарт 4 

Самоусвідомлення і 

самоконтроль 

Фізкультурно грамотна особистість має знання, вміння, 

компетентності і ставлення, необхідні для розуміння 

важливості реалістичної самооцінки і для відповідальної 

поведінки, поваги до себе й інших з метою позитивних 

інтеракцій і ефективної співпраці з іншими  

Стандарт 5  

Розв‘язання проблем і 

конструктивне мислення  

Фізкультурно грамотна особистість має знання, вміння, 

компетентності і ставлення, необхідні для розуміння 

важливості систематизації, планування, виконання й 

оцінювання стратегій, а також для застосування концепцій, 

принципів, стратегії і тактики, пов‘язаних із руховою 

активністю і здоровим способом життя 
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Тенденцію інноваційності пов‘язуємо з постійним пошуком нових шляхів 

підвищення ефективності фізкультурної освіти. Європейська комісія звертає 

значну увагу на те, щоб застосовувати у фізкультурній освіті інноваційні 

підходи і теорії, які відповідають віку дітей та молоді і реалізовуються у 

відповідному змісті і формах. Йдеться про те, що «у навчальній діяльності слід 

застосовувати найкращі здобутки педагогічних досліджень, які збільшують 

навчальні можливості для всіх. Учителі мають використовувати у 

фізкультурній освіті технології, спрямовані на дослідження фізичного стану і 

показників фізичної активності з метою персоналізації постановки навчальних 

завдань і їхньої реалізації. Слід використовувати монітори серцевого ритму, 

відео- і фотообладнання, комп‘ютерне забезпечення та прилади для оцінювання 

фізичних показників (European Commission, 2008). При цьому важливо, щоб 

інновації впроваджувалися на основі емпіричних досліджень, що ґрунтуються 

на реальних даних (Martin, Kahlmeier, Racioppi, Berggren, Miettinen, Оppert, J.-

M. et al., 2006; Заболотна & Скальскі, 2016а; Makar, Stanula, Skalski, Pęczak-

Graczyk & Kowalski, 2018; (Skalski, Lizakowski, Waade & Maksim, 2017). 

Напрями, які розробляють дослідники у цій галузі, пов‘язані: з 

потенціалом технологій для збільшення часу на безпосередню фізичну 

активність під час уроків (Departments: Issues, 2012; Casey & Jones, 2011; Juniu, 

2011; Thomas & Stratton, 2006; Silverman, 1997; O‘Hara, Reis, Esteves, Bras & 

Branco, 2011); із загальними підходами до використання цифрових технологій у 

навчальному процесі з фізкультурної освіти (Cain, 2010; 

Liebermann, Katz, Hughes, et al., 2002; Weir & O‘Connor, 2009); із можливостями 

використання цифрових технологій у ігровій педагогіці (Koekoek, van der Mars, 

van der Kamp, Walinga & van Hilvoorde, 2018; Hastie, Casey & Tarter, 2010); 

впливом технологій на успішність учнів у фізкультурній освіті (Palao, Hastie, 

Сruz & Ortega, 2015); використанням цифрових технологій для оцінювання 

учнів та надання їм зворотного зв‘язку (Crook, Mauchline, Maw, et al., 2012; 

Fukkink, Trienekens & Kramer, 2011) та ін. Зважаючи на значний інтерес до 

проблематики, пов‘язаної з інноваційністю у європейській  фізкультурній 
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освіті, зокрема загальною дигіталізацією суспільства, вважаємо цю тенденцію 

розвитку концепцій фізкультурної освіти перспективною. 

Отже, у підрозділі висвітлено тенденції розвитку концепцій 

фізкультурної освіти, які в майбутньому регламентуватимуть, на думку автора, 

її зміст та форми.   

Висновки до п‘ятого розділу 

 

У розділі виокремлено провідні системоутворювальні, організаційно-

інституційні та змістово-процесуальні тенденції розвитку концепцій 

фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу.  

У роботі під тенденцією мається на увазі можливість концепцій 

фізкультурної освіти до розвитку в напрямі, що забезпечить ефективність їхньої 

реалізації.  

Встановлено, що системоутворювальні тенденції забезпечують ефективне 

функціонування фізкультурної освіти як системи. Для їх окреслення 

узагальнено інформацію попередніх розділів з метою демонстрації системи 

фізкультурної освіти, на яку спрямовано дію тенденцій упровадження 

охарактеризованих вище концепцій. Систему фізкультурної освіти 

представлено на п‘яти рівнях: парадигмальному, концептуальному, 

засадничому, інституційному та суб‘єктному.  

На парадигмальному рівні система фізкультурної освіти у країнах ЄС 

ґрунтується на гуманітарно-культурній парадигмі, шо обстоює такі позиції:  

відхід у своєму змісті від репродуктивної до продуктивної освітньої 

діяльності; навчання шляхом розвитку вмінь ефективного використання 

набутих знань у власній діяльності, самостійний пошук розв‘язання завдань, 

розвиток творчих здібностей і критичного мислення учнів.  

Концептуальний рівень об‘єднує групи підходів, що виражають 

соціально-педагогічну систему поглядів на фізкультурну освіту, що ґрунтується 

на інтегруванні суспільного, освітнього, медичного, біологічного, 
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психологічного наукового досвіду та має потенціал до практичної реалізації, 

тобто, концепції фізкультурної освіти.  

На засадничому рівні системи перебувають нормативні, організаційні та 

педагогічні засади реалізації цих концепцій, розкриті в третьому розділі.  

На інституційному рівні система включає інституції, які беруть участь у 

фізкультурній освіті дітей і молоді шкільного віку в школі та поза нею. 

Шкільну фізкультурну освіту представлено як цілеспрямовану пізнавальну 

діяльність людей з отримання знань, умінь і навичок, організовану школою як 

інституцією під час уроків та поза ними.  

Позашкільну фізкультурну освіту представлено як діяльність, орієнтовану 

на фізичну активність і спорт, за межами школи, тобто, у позашкільних 

спортивних клубах, секціях, школах, у межах діяльності організацій фізкультурної 

та спортивної спрямованості, а також у процесі самоосвіти (під час комунікації та 

спільних видів фізичної активності із сім‘єю, друзями тощо).   

На суб‘єктному рівні системи фізкультурної освіти враховано всіх 

зацікавлених у ній осіб і соціальні інститути: учнів / вихованців, учителів / 

тренерів, локальне середовище, державу та Європейський Союз.  

З‘ясовано, що система фізкультурної освіти дітей і молоді шкільного віку 

базується на фізкультурній освіті дітей дошкільного віку та є підґрунтям для 

фізкультурної освіти впродовж життя. Усі структурні елементи системи 

взаємопов‘язані та зміни або зміщення акцентів на одному з рівнів цієї системи 

веде до змін на всіх інших, причому до найбільш масштабних змін ведуть зміни 

на базових рівнях системи – парадигмальному, концептуальному й 

засадничому.  

Для забезпечення взаємозв‘язку та взаємозумовленості елементів системи 

визначено такі системоутворювальні тенденції розвитку концепцій 

фізкультурної освіти в країнах Європейського Союзу: спрямованість на 

неперервність (забезпечення наступності між дошкільною, шкільною 

фізкультурною освітою та фізкультурною освітою впродовж життя), 

адаптивність (урахування потреб основних суб‘єктів фізкультурної освіти 
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(учня/вихованця, педагога/вчителя/тренера), локального середовища, держави, 

Європейського Союзу) на усіх її рівнях з опорою на гуманітарно-культурну 

парадигму), інклюзивність (створення умов для забезпечення участі всіх 

учнів/вихованців у фізкультурній освіті), узгодженість стратегічних завдань 

формальної та неформальної фізкультурної освіти (координування роботи 

партнерських інституцій, що забезпечують фізкультурну освіту), крос-

дисциплінарність (орієнтованість на інтегрування фізкультурної освіти в зміст 

різних шкільних предметів, з одного боку, і формулювання стратегій її 

розвитку з опорою на поєднання методологій різних наукових дисциплін, – з 

іншого), крос-культурність (урахування позитивного досвіду реалізації 

національних концепцій фізкультурної освіти), крос-концептуальність 

(поєднання елементів концепцій фізкультурної освіти для досягнення її цілей), 

орієнтування на майбутнє (науково-обґрунтований аналіз ризиків і перспектив 

розвитку фізкультурної освіти).  

Зазначено, що організаційно-інституційні тенденції розвитку концепцій 

фізкультурної освіти визначають особливості її організації та інституційного 

забезпечення. До них віднесено такі тенденції: обов‘язковість (функціонування 

фізкультурної освіти як нормативної частини шкільного курикулуму),  

інституціалізація (повноцінне інституційне забезпечення формальної та 

неформальної фізкультурної освіти), диверсифікація (розширення мережі 

інституцій надання фізкультурної освіти), динамічність мережі освітніх послуг 

(орієнтування на потреби суб‘єктів фізкультурної освіти під час формування 

пропозиції освітніх послуг), варіативність моделей управління й 

функціонування, а також шляхів розвитку та підвищення її ефективності 

(забезпечення прозорості й відкритості управління фізкультурною освітою та 

надання інституціям фізкультурної освіти вищого рівня автономії).  

Систематизовано змістово-процесуальні тенденції розвитку концепцій 

фізкультурної освіти, що регламентуватимуть її зміст і форми. До них 

включено такі тенденції: однакової зорієнтованості на процес і на результати 

навчання (приділення однакової уваги як процесу набуття фізкультурних 
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компетентностей, так і результату), регулярності (включення фізичної 

активності до формальної та неформальної освіти на регулярних засадах), 

підвищення частотності (збільшення кількості обов‘язкових занять із фізичної 

культури в школі), динамічності (реагування на потреби суб‘єктів 

фізкультурної освіти в процесі визначення змісту й форм фізкультурної освіти), 

компетентнісної орієнтованості (спрямованість на здобуття 

учнями/вихованцями компетентностей, необхідних для їхньої фізкультурної 

освіти впродовж життя), практикоорієнтованості (урахування в змісті й формах 

фізкультурної освіти видів фізичної активності, необхідних для повноцінного 

функціонування в суспільстві), інноваційності (постійний пошук нових шляхів 

підвищення ефективності фізкультурної освіти).  

Таким чином, у розділі визначено системоутворювальні, організаційно-

інституційні та змістово-процесуальні тенденції розвитку концепцій 

фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу. 

Матеріали розділу висвітлено в низці публікацій автора (Скальскі, 2018а; 

Bierkus, Skalski & Lizakowski, 2017; Bierkus, Skalski & Lizakowski, 2017a; 

Skalski, Lizakowski & Zabolotna, 2017; Скальскі, 2014; Skalski & Zabolotna, 2014; 

Skalski, Przybylski & Zabolotna, 2015; Zabolotna, Przybylski, Skalski & Przybylski, 

J., 2015; Skalski, Lizakowski, Waade & Maksim, 2017; Makar, Stanula, Skalski, 

Pęczak-Graczyk & Kowalski, 2018; Skalski, 2018; Заболотна & Скальскі, 2016а). 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів дослідження концепцій фізкультурної освіти в 

країнах Європейського Союзу дає підстави для таких висновків: 

1. Визначено стан розробленості наукової проблеми та поняттєво-

термінологічний апарат дослідження. Джерельну базу дослідження 

українською, польською, англійською, болгарською, чеською та німецькою 

мовами систематизовано за напрямами, які співвіднесено із завданнями 

дослідження. Встановлено, що, незважаючи на значну кількість джерел, 

присвячених фізкультурній освіті, у польському й українському педагогічному 

полях відсутні праці, предметом яких є концепції фізкультурної освіти у 

країнах Європейського Союзу. Констатовано, що хоча в деяких англомовних 

дослідженнях (переважно наукових статтях) представлено певні елементи 

концепцій фізкультурної освіти в країнах ЄС або їхню класифікацію, цілісного 

аналізу проблеми дослідження здійснено не було.  

Використано поняттєво-термінологічний апарат, що зосереджено навколо 

взаємодоповнюваних та взаємозумовлених загальних понять – «фізична 

культура», «фізичне виховання», «фізкультурна освіта», «концепція» та низки 

специфічних понять, що використані на різних рівнях дослідження. Специфічні 

поняття, використані для характеристики фізкультурної освіти до другої 

половини ХХ ст., є національно орієнтованими й засвідчують тісний зв‘язок із 

культурно-історичними реаліями конкретної європейської країни в певний 

часовий проміжок, переважно транслітеруються в процесі передачі грецьких, 

латинських, німецьких, шведських концептів іншими мовами. Для 

характеристики концепцій фізкультурної освіти другої половини ХХ – початку 

ХХІ ст. використовуються поняття універсального характеру, і тому вони 

мають відповідники в мовах, до поняттєвої системи яких вони входять. 

Найширшим визнано поняття «фізкультурна освіта», оскільки воно охоплює 

характеристики понять «фізична культура» і «фізичне виховання» та дає змогу 

відмежуватися від поняття «фізична освіта», пов‘язаного з вивчення фізики. 
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Обґрунтування базових понять дослідження уможливило визначення концепції 

фізкультурної освіти як соціально-педагогічної системи поглядів на 

фізкультурну освіту, що ґрунтується на інтегруванні суспільного, освітнього, 

медичного, біологічного, психологічного наукового досвіду та має потенціал до 

практичної реалізації.  

2. Обґрунтовано методологію дослідження концепцій фізкультурної 

освіти у країнах Європейського Союзу. Розроблено теоретико-методологічну 

модель порівняльно-педагогічного дослідження, відповідно до якої 

охарактеризовано концепції фізкультурної освіти у країнах Європейського 

Союзу, визначено нормативні, організаційні й педагогічні засади практичної 

реалізації та тенденції їх розвитку. Цілісність розгляду досліджуваного явища 

забезпечено застосуванням взаємопов᾿язаної сукупності методологічних 

підходів, а саме: базових загальнонаукових (системний, історичний, 

синергетичний), парадигмальних (гуманістичний, cоціально-стратифікаційний, 

аксіологічний, культурологічний, цивілізаційний), інструментальних 

(порівняльно-педагогічний, герменевтичний, інтерпретаційний, онтологічний), 

а також вивчення предмета дослідження у п‘яти взаємопов‘язаних вимірах 

(теоретико-методологічному, історико-педагогічному, теоретико-

порівняльному, прикладному та прогностичному). 

3. Виокремлено періоди становлення концепцій фізкультурної освіти у 

країнах Європейського Союзу. Розроблено авторську періодизацію 

становлення й розвитку концепцій фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу, критеріями якої стали історичні, суспільно-політичні, 

освітні й інші чинники національного, загальноєвропейського та глобального 

характеру, диверсифікація структури, розвиток форм і методів навчання у 

фізкультурній освіті. Виокремлено три проміжки часу (домодерна, модерна і 

постмодерна доба), поділені на періоди, що значною мірою збігаються із 

загальноприйнятою історичною періодизацією розвитку суспільства. 

Домодерна доба (3000 р. до н.е. – до кінця XVIІІ ст.) – закладання основ 

сучасних концепцій європейської фізкультурної освіти – сформувала міцне 
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наукове та практичне підґрунтя пан‘європейської концепції фізичної 

культури, що базувалося на антропологічних особливостях і природних 

потребах людини (фізична активність, суперництво, гра, гармонійний 

розвиток тощо). Означеному проміжку часу притаманні елітарність і 

обмежений доступ до фізкультурної освіти. Модерна доба (друга половина 

ХVІІІ ст. – перша половина ХХ ст.) – становлення національних концепцій 

фізкультурної освіти – була часом революційних зрушень у бік егалітаризації 

та полегшення доступу до фізкультурної освіти як державної необхідності 

для здатності захоплювати / протистояти захопленню у воєнний період. 

Відбулося становлення німецької концепції фізкультурної освіти, що брала 

початки в тернерівському русі (основоположник – Ф. Ян), шведської 

гімнастичної концепції (основоположник – Г. Лінг) та британської ігрової 

концепції. Фізкультурній освіті модерної доби притаманна інтеграція із 

системою формальної та неформальної освіти, інституціолізація, професійна 

підготовка фахівців для проведення занять, поступове включення 

представниць жіночої статі до занять з фізичної культури, а також розробка 

системи правил. Постмодерна доба (друга половина ХХ ст. – дотепер) – 

європейської інтеграції національних концепцій фізкультурної освіти – є 

проміжком часу, для якого характерно взаємопов‘язаність національних 

концепцій фізкультурної освіти на європейському рівні та їхня спрямованість 

на розв‘язання глобальних проблем. 

4. Здійснено порівняльний аналіз класифікацій концепцій фізкультурної 

освіти у країнах Європейського Союзу. Встановлено, що класифікація Б. Крума 

доповнюється векторною класифікацією концепцій фізкультурної освіти за 

Р. Ноулзом (спортивна освіта, яка зародилася в Німеччині; рухова освіта, яка 

взяла початок у Нідерландах і Великій Британії; здоров‘язбережувальна освіта, 

що поширилась у скандинавських країнах з векторами динамічних змін у 

європейській фізкультурній освіті (вектор культурної спадщини фізкультурної 

освіти; вектор спортивної освіти; вектор освіти через рух; вектор 

здоров‘язбережувальної фізкультурної освіти)). Зазначено, що класифікація 
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Б. Крума, яка ґрунтується переважно на ідеальних моделях, має своє 

продовження у практично спрямованій класифікації Е. Бальца, що визначає 

реальні шляхи впровадження ідеальних моделей у практику фізкультурної 

освіти через: 1) реалізацію програми спортивних дисциплін; 2) виховання 

здатності до дії; 3) набуття тілесного досвіду; 4) депедагогізацію (суб‘єктизація 

учня в освітньому процесі). У процесі порівняння сучасних концепцій 

фізкультурної освіти виявлено, що вони поєднані спільною ідею, яка полягає у 

формуванні в учнів потреби у фізичній активності впродовж життя з 

урахуванням національної специфіки рухової культури. Водночас цілі, шляхи й 

засоби їх досягнення відрізняються в окремих країнах. 

5. З‘ясовано нормативні, організаційні й педагогічні засади реалізації 

концепцій європейської фізкультурної освіти. Встановлено, що нормативними 

засадами їхньої реалізації є: введення європейського виміру у фізкультурну 

освіту країн-членів ЄС; нормативно-законодавча прозорість фізкультурної 

освіти; підкреслення соціальної та економічної ролей фізкультурної освіти; 

акцентування ролі партнерства всіх зацікавлених осіб і інституцій в управлінні 

фізкультурною освітою; залучення європейських програм і ресурсів до 

підвищення рівня соціальної інклюзії та інтеграції за допомогою фізкультурної 

освіти; заохочення до обміну інформацією, досвідом і успішною практикою 

організації фізкультурної освіти; заохочення використання фізкультурної 

освіти як знаряддя європейської політики розвитку; формулювання політики в 

галузі фізкультурної освіти з опорою на емпіричні дані. Визначено основні 

організаційні засади реалізації концепцій фізкультурної освіти, а саме: 

посилення уваги до шкільної, позакласної та позашкільної фізкультурної 

освіти; орієнтованість шкільної фізкультурної освіти на державні стандарти й 

куррикулум; тяжіння до спільної участі дівчат і хлопців у фізкультурній освіті; 

використання можливості інтегрування фізичного виховання з іншими видами 

виховання; увага до якісної підготовки вчителів; підвищення ролі початкової 

школи для розвитку рухової активності; зменшення розбіжності між теорією та 

реальною ситуацією в галузі фізкультурної освіти; обов‘язковість фізичного 
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виховання як предмета; застосування крос-культурного підходу до предмета 

«фізична культура» в школі; мінімізація звільнення від уроків фізичної 

культури шляхом застосування індивідуального підходу. Систематизовано 

педагогічні засади реалізації концепцій фізкультурної освіти, серед яких: 

орієнтування цілей фізкультурної освіти на фізичний, особистісний і 

соціальний розвиток; зв‘язок результатів навчання з іншими шкільними 

предметами; значний рівень шкільної автономії у визначенні обов‘язкових 

видів фізичної активності; врахування національних історичних і культурних 

традицій та міжнародної практики під час вибору обов‘язкових видів 

діяльності; виокремлення здоров‘язбережувальної освіти як окремого предмета 

або інтеграція в інші дисципліни; надання переваги поточному оцінюванню 

навчальних досягнень, що має переважно якісний і описовий характер. 

Виявлено, що система фізкультурної освіти у Європейському Союзі 

ґрунтується на означених концептуальних засадах, які забезпечують її 

функціонування та взаємозв‘язки між її елементами.  

6. Окреслено особливості реалізації концепцій у інклюзивній 

фізкультурній освіті. Встановлено, що, попри значну увагу до забезпечення 

дітям та молоді доступу до якісних освітніх послуг, у більшості країн-членів 

ЄС немає спеціального законодавства, яке регулює фізкультурну освіту в 

інтегрованій та інклюзивній освіті. З‘ясовано, що в інтегрованій школі учні, які 

є фізично неповносправними, мають право бути звільненими від уроків 

фізичної культури. Визначено, що головними причинами, які перешкоджають 

упровадженню якісної інклюзивної фізкультурної освіти, є такі: 

несформованість усвідомлення ролі фізкультурної освіти в соціалізації та 

реабілітації дітей з особливими потребами, системи відповідної підготовки 

вчителів, відсутність належної інфраструктури фізкультурної освіти для учнів 

зі спеціальними освітніми потребами. 

7. Охарактеризовано сучасний стан реалізації концепцій фізкультурної 

освіти на прикладі Республіки Польща. Встановлено, що найбільш цілісно 

відображає комплекс поглядів і підходів до європейської фізкультурної 
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освіти критично-конструктивістська концепція рухової соціалізації, яка 

полягає в суб‘єкт-суб‘єктному підході до опанування технічними, 

соціальними, моторними й інтелектуальними компетентностями, 

необхідними для участі в різних формах рухової та спортивної активності. 

Підкреслено, що означена концепція об‘єднує всі інші, оскільки вона 

ґрунтується на балансі між розвитком здібностей особистості та її 

адаптацією в суспільстві. Її складовими є: біологічна концепція (полягає у 

використанні фізичних вправ для біологічної адаптації органів і систем 

організму до навколишнього середовища); педагогічна концепція освіти 

через рух (зосереджена на рухах як засобу розвитку характеру, дисципліни, 

сили духу особистості, її соціальної та естетичної освіти); персоналістична 

концепція (підкреслює роль людини як істоти фізично-психічно-духовної, 

яка розвивається в процесі активного самостановлення з усвідомленням 

здоров‘я як ключової цінності); конформістська концепція соціалізації в 

спорті (ґрунтується на адаптації до соціальних норм і цінностей засобами 

спортивних дисциплін, на які поширюються механізми соціальної взаємодії у 

світі спорту). 

8. Виявлено тенденції розвитку концепцій фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу, а саме: системоутворювальні (тенденції неперервності, 

адаптивності, інклюзивності, узгодженості стратегічних завдань формальної та 

неформальної фізкультурної освіти, крос-дисциплінарність, крос-культурність, 

крос-концептуальність, спрямованість на майбутнє); організаційно-інституційні 

(тенденції обов‘язковості, інституціалізації, диверсифікації, які відображають 

структурні трансформації у фізкультурній освіті, динамічність мережі освітніх 

послуг, варіативність моделей управління й функціонування, а також шляхів 

розвитку та підвищення її ефективності); змістово-процесуальні (тенденції 

однакової зорієнтованості на процес і на результати навчання (що відрізняється 

від інших навчальних дисциплін), регулярності, підвищення частотності, 

динамічності, компетентнісної орієнтованості, практикоорієнтованості, 

інноваційності). 



408 
 

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів розгляду концепцій 

фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу. До перспективних напрямів 

подальших наукових розвідок належать: концепції неформальної фізкультурної 

освіти, теоретико-методичні засади підготовки фахівців у галузі фізкультурної 

освіти, тенденції розвитку соціального партнерства у фізкультурній освіті в 

країнах ЄС. 
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Додаток Б 

Глосарій 

Освіта засобами руху (ОЗР) – педагогічна система підготовки і терапії, 

котра є поєднанням різноманітних технік і методів роботи з дитиною, які 

використовують природний рух організму в процесі навчання. 

Сенсорна інтеграція – це процес опрацювання  інформації отриманої 

органами чуття, що доходить до тіла і використовується з певною метою. У 

цьому процесі мозок розпізнає, організовує, реєструє і передає інформацію до 

так званих «ефекторів» (м‘язів, залоз тощо). Вправи у системі освіти через рух 

ведуть до підвищення рівня сенсорної інтеграції. 

Психічна інтеграція – згідно томістичної психології – це процес 

організації роботи всіх органів чуття людини, зовнішніх рецепторів, а також 

внутрішніх розумових процесів (уяви, пам‘яті, суджень про корисність або 

інтелекту). 

Дитяча робота – це художньо-технічна імпресія (малюнок), створена 

дітьми в процесі вправ і ігор, призначена реалізовувати зміст навчання з різних 

областей розвитку людини як дидактичний засіб. 

Кінезіологічна дидактична гра – це навчальна гра, яка базується на 

характерних для системи освіти через рух вправах, в результаті котрої 

створюється дитяча робота. Кожна кінезіологічна гра характеризується 

використанням оптимального руху усього тіла, а також ритмічними 

процедурами руху. Кінезіогічна дидактична гра виникає найчастіше з 

кінезіологічної дидактичної забави, є її модифікацією, яка пов‘язана з 

суспільним розвитком дітей і використовується для застосування набутого 

досвіду в нових ситуаціях. Гра має елементи пожвавлення, правила 

застосування вправ системи освіти через рух, елемент суперництва і 

жеребкування.  

Кінезіологічна дидактична забава – це вид навчальної активності, у 

якій застосовуються характерині для освіти через рух вправи, і в результаті якої 
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створюється дитяча робота. Кожна кінезіологічна дидактична забава 

характеризується використанням оптимального руху всього тіла. 

Кінестезія (відчуття руху) – це м‘язове відчуття, відчуття позиції або 

напряму руху тієї чи іншої частини тіла. 

Коло першої дидактичної засади системи освіти через рух – це 

дослідницький інструмент, потрібний для опису і відповідної інструкції 

освітніх ситуацій. Структура кола представляє всі форми руху, котрі учитель 

повинен запланувати організуюче заняття за принципами системи освіти через 

рух.  

Коло другої дидактичної засади системи освіти через рух – це 

дослідницький інструмент, потрібний для опису і відповідної інструкції 

освітніх ситуацій. Структура кола представляє процеси, задіяні під час занять з 

метою забезпечення інтенсивного навчання за допомогою уяви. Система освіти 

через рух організовує рух у фізичному сенсі, а також рух в самих розумових 

процесах, які відповідно організації навчання веде до повної психічної 

інтеграції. 

Коло третьої дидактичної засади системи освіти через рух – це 

дослідницький інструмент, потрібний для опису і відповідної інструкції 

освітніх ситуацій. Внутрішня структура кола представляє відповідний процес 

комунікації дитини і педагога, результатом якої є повна мотивація до 

пізнавальної активності. Такій комунікації значну увагу надавав Януш Корчак. 

Коло четвертої дидактичної засади системи освіти через рух – це 

дослідницький інструмент, потрібний для опису і відповідної інструкції 

освітніх ситуацій. Структура кола представляє цінності, котрі повинні стати 

досвідом усіх членів групи, щоб виховний сенс об‘єднував групу і служив її 

розвитку. Представлені в колі цінності почерпнуті з педагогіки видатного 

польського педагога Казімєжа Лісєцкого. Для дітей створюється такий 

виховний простір, який стає джерелом для утворення в групі необхідних 

суспільних умов. 
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Коло п’ятої дидактичної засади системи освіти через рух – це 

дослідницький інструмент, потрібний для опису і відповідної інструкції 

освітніх ситуацій. Структура кола представляє чотири різновиди навчання, на 

яких повинні базуватися заняття на засадах системи освіти через рух. Для 

відповідної структури вправ, завдань, забав, що для дітей коло має внутрішню 

структуру, що відповідає чотирьом моделям навчання мозку, яка на загальному 

рівні окреслюють конкретні техніки навчання, що застосовуються в системі 

освіти через рух. 

Коло з інтегрованого навчання – це дослідницький інструмент системи 

освіти через рух, який символічно представляє три смислові рівні сенсорних 

пізнавальних процесів, що беруть участь у навчанні: зовнішня пізнавальна 

активність, внутрішня пізнавальна активність і найвища внутрішня пізнавальна 

активність, якою є інтелект. Коло є допоміжним інструментом організації і 

холістичного планування поля навчального досвіду. 

Концепція вимірювальних впливів – це натуральне вміння засвоєння 

вимірювальних ритмів з навколишнього середовища, що розвивається у 

пренатальний період. 

Інтегроване навчання – це система навчання, яка базується на підтримці 

натуральних процесів сенсорної психічної інтеграції у процесі цілісного тобто 

холістичного розвитку. 

Методика динамічних образів -  це одна з методики системи оцінок 

через рух, яка базується на пізнавальній   концепції розвитку дитини. Вона 

спрямована на зінтегровану активність тіла і думки дитини з використанням 

натурального і запланованого руху. Динамічний образ, який створюється під 

час занять в процесі дитячої діяльності стає також результатом їхньої 

діяльності у вигляді дитячої роботи. Методика реалізується під час одного 

заняття. Учитель спостерігає за дітьми в їх спонтанних діях, входить в динаміку 

їхньої активності (перший рухливий просторовий образ) і розпочинає за 

допомогою руху й музики першу керовану забаву (другий рухливий 

просторовий образ), щоб на її основі організувати холістичну дидактичну 
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забаву, що є суттю і головним завданням заняття (третій рухливий просторовий 

образ). Внаслідок заняття створюється динамічний образ – дитяча робота. 

Відкладене задоволення – це здатність з області емоційного і 

соціоального розвитку, розроблена в раках системи вправ освіти через рух, що 

виражається через відповідну поведінку, наприклад, очікування слушного 

моменту для виконання операцій чи очікування своєї черги. 

Орігамі – це загально-розвивальна методика навчання за допомогою 

плоскої форми орігамі в системі освіти через рух. У цій методиці вчитель 

організовує навчальні заходи, які пов‘язані темою, котру діти ілюструють, 

застосовуючи відомі їм методи освіти через рух, а також вибрані моделі орігамі 

із дотриманням відповідного рівня складності. Сама освітня ситуація 

спрямована на розвиток причинно-наслідкового мислення і веде до створення 

комплексу малюнків, котрі утворюють книжку-казку (орігамі процес) або один 

рисунок (орігамі результат). 

Орігамі історія – однин з багатьох методів навчання за допомогою 

мистецтва орігамі, що належить до системи освіти через рух. Дитина, яка 

складає папір, оживляє форму в своїх руках, змінює її і перетворює в почергові 

моделі, які будуть представляти слова-ключі, які в розповіді застосовує 

учитель. Заключна модель відповідає фіналу оповідання. Метод є прикладом 

холі стичної і пізнавальної концепції розвитку дитини.  

Пізнавальна концепція Ришарда Вєнцковського розвитку дитини – 

це наукова основа системи освіти через рух, педагогічна концепція, яка описує 

навчання і розвиток дитини. Між іншим, у ній ідеться про те, що умовою 

розвитку є відповідно система сприйняття і переробки інформації. Інформація 

сприймається у навчальних ситуаціях, а переробляється самою дитиною, яка є 

самостійною, автономною і творчою особистістю, оскільки у процесі переробки 

інформації створює нову, яка підлягає подальшій обробці.  

Пропріоцепція – це відчуття відносного положення частин тіла і їх рухів, 

відчуття свого тіла. Становить істотний елемент образу тіла. Поняття походить 

з латинської мови і складається зі слів «proprio» - власний «capere» – набути, 
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прийняти. Рецептори розміщені в сухожиллях, м‘язах і суглобах 

(пропріорецетори також називають механо-рецепторами). 

Віяло - це паперова модель, що складається за методикою орігамі-історії і 

служить для занять у методиці системи освіти через рух. 

 

Додаток підготовлено автором. 
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Додаток В-1 

Фізкультурна освіта в Давній Греції 

 

Рис. 1. Види діяльності в давньогрецькій палестрі (школі боротьби) 

 

Рис. 2. Фази акробатичної гри (рисунок настінного розпису 2 ст. до н.е., 

знайдений в Кіосі) 
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Додаток В-2 

Фізкультурна освіта Середньовіччя 

 

  
Рис. 1. Тамплієр 
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Додаток В-3 

Німецька фізкультурна освіта в модерний період  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 1. Памятник Гутс-Мутсу і Карлу Ріттеру в м. Кедлінбург 

 



476 
 

Рис. 2. Зображення на тумбі пам‘ятника (фехтування, стрибки, боротьба, 

плавання)  

 

Рис. 3. Одна з ілюстрацій у книзі Ф. Гутсмутса «Гімнастика для молоді» 
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Рис. 4. Перший тренувальний майданчик у Хасельхайді, створений Ф. Яном  
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Додаток В-4 

Розвиток модерної фізкультурної освіти у Великій Британії 

 

Рис. 1. Будівля спортивної зали А. Макларена в Оксфорді 

 

 

Рис. 2. Коледж гігієни і фізичної підготовки у Данфермліні  

 

Додаток підготовлено автором на основі джерелa (Leonard, 1923) та 

безкоштовних джерел інтернету. 
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Додаток Д 

Педагоги, які справили значний вплив на формування сучасних 

концепцій фізкультурної освіти 

 

 

Базедов (Bazedow), Йоганн-Генріх-

Бернгард (1724-1790)  

Німецький педагог, засновник філантропії. 

Організував у 1774  філантропін (станову 

школу-інтернат) у м Дессау. Мету 

виховання вбачав у підготовці людини до 

щасливого і корисного життя для себе і для 

суспільства. Пропонував реформувати 

навчання (ввести поглиблене вивчення 

нових мов, природознавчі дисципліни, 

фізичне виховання та ін.). 

 

Зальцман (Salzmann), Христиан 

Готхільф (1744-1811) 

Німецький педагог, представник 

філантропії. З 1784 очолював 

філантропінум у маєтку Шнепфенталь, 

який отримав при Зальцмані значну 

популярність (навчальний заклад існує і 

нині). Поставивши за мету дати дітям-

вихідцям з буржуазних родин освіту, що за 

рівнем не не поступалася освіті 

аристократів. Залучив до викладання Б.Г. 

Блаше і І.К.Ф. Гутс Мутса, які тут 

розробили свої методичні системи. 
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 Гутс-Мутс, Фрідріх (1759-1839) 

німецький педагог, відомий як «прабатько» 

гімнастики («батьком» вважають Ф. Яна). 

Відомий тим, що ввів систематичні фізичні 

вправи у шкільну програму і виробив 

базові принципи художньої гімнастики. 

 

Ян, Фрідріх (1778 – 1852) 

Німецький педагог, відомий як «батько» 

гімнастики (Turnvater). Фрідріх-Людвіг Ян 

визначив метою свого життя підняття 

німецького духу через розвиток як 

моральних, так і фізичних сил населення 

засобами регулярних занять гімнастикою. 

Завдяки його роботі почали широко 

використовуватися гімнастичні снаряди: 

брусся, кінь, гімнастичні кільця.  

 

 

Шпісс, Адольф (1810-1858) 

Засновник новітньої шкільної 

гімназистики. Був учителем гімнастики в 

Базелі і Дармштадті. Його праці «Die Lehre 

der Turnkunst» (Базель, 1840-46; 2-ге 

видання,1867-85); «Gedanken über die 

Einordnung des Turnwesens in das Ganze 

derVolkserziehung» (Базель, 1842); 

«Turnbuch für Schulen»  (2-е 

видання, 1880-89) та ін. 
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Кох, Конрад (1846-1911) 

Німецький педагог, викладав німецьку, 

англійську, давньогрецьку і латинську 

мови. Відомий тим, що записав першу 

німецькомовну версію правил футболу і 

організував перший футбольний матч в 

Німеччині. 

 

Пер Генрік Лінг (1776-1839) 

Шведський терапевт, вчений, учений, 

викладач, автор системи лікувальної 

гімнастики. 

 

 

Франц Нахтегаль (1777-1847) 

Організатор фізичного виховання в Данії. В 

1799 році  створив товариство заохочення 

фізичного виховання, а в 1800 – школу з 

підготовки викладачів гімнастики. За 

рекомендацією Ф. Нахтегаля фізична 

підготовка була запроваджена в усіх 

кадетських корпусах Данії (1807), а згодом 

– в усіх світських школах Данії (1827). 

Автор підручника з гімнастики для шкіл, а 

також книги з історії і методики 

індивідуальної гімнастики. 
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Арчібальд Макларен (1820-1884) 

Власник спортивної зали в Оксфорді.   

 

 

Ніколас Ян Куперус (Nicholas J. Cupérus) 

Був першим президентом Європейської 

гімнастичної спілки, яка дала початок 

Європейській спортивній федерації 

(International Gymnastics Federation (FIG). 

Організацію було створено 23 липня 

1881 р. Куперус очолював її впродовж 

43 років. Не погоджувався з ідеєю 

необхідності повернення олімпійських ігор, 

яку пропагував П. Кубертен. Вважав, що 

гімнастика добре служитиме завданням 

покращення здоров‗я, фізичної форми і 

мирного співіснування країн. 

 

 

Додаток підготовлено автором на основі: (Leonard, 1923), 

(Бим-Бад, 2002) та безкоштовних джерел інтернету . 
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Додаток Е 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, 

у яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

Монографії 

1. Скальскі, Д. (2018). Концепції фізкультурної освіти у країнах 

Європейського Союзу: історія та сучасність. Дрогобич: Трек ЛТД. 

2. Bierkus, M., Skalski, D. & Lizakowski, P. (2017). Bezpieczeństwo 

zdrowotne w aspekcie kultury fizycznej. Wybrane problemy. Gdynia–Koszalin –

Skarszewy: Kociewskie WOPR w Skarszewach. 

3. Bierkus, M., Skalski, D. & Lizakowski, P. (2017). Bezpieczeństwo 

zdrowotne w aspekcie kultury fizycznej. Wybrane problemy. Том 2. Gdynia – 

Koszalin –Skarszewy: Kociewskie WOPR w Skarszewach.  

4. Moska, W., Skalski, D., Makar, P. & Kowalski, D. (2018). Pływanie 

jako wieloaspektowa aktywność fizyczna. Starogard Gdański: Pomorska Szkoła 

Wyższa. 

5. Moska, W., Skalski, D., Makar, P. & Kowalski, D. (2018). Trening 

zdolności motorycznych w pływaniu.  Gdańsk: Akademia Wychowania Fizycznego i 

Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego. 

6. Skalski, D., Lizakowski, Р. & Zabolotna, О. (2017). Bezpieczeństwo i 

profilaktyka zdrowotna wypoczynku dzieci i młodzieży. Wybrane aspekty. Starogard 

Gdański: Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim 

Статті у наукових фахових виданнях України 

7. Скальскі, Д. (2018). Методологія порівняльно-педагогічного 

дослідження розвитку фізкультурної освіти у країнах ЄС. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології, 6 (80),  46–56.   

8. Скальскі, Д. (2018). Поняттєво-категоріальний інструментарій 

порівняльно-педагогічного дослідження концепцій фізкультурної освіти у 

країнах ЄС. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7(81), 

28–38.   
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9. Скальскі, Д. (2018). Передумови введення фізкультурної освіти у 

шкільний куррикулум у Німеччині (ХVІІІ ст. – перша половина ХХ ст.). 

Молодь і ринок, 11 (166), 43–47.  

10. Скальскі, Д. (2018). Популяризація Тернерівської гімнастики в 

Німеччині: масове захоплення фізичною культурою чи політична необхідність?  

Історико-педагогічний альманах, 2, 41–45.   

11. Скальскі, Д. (2018). Реформування фізичного виховання в 

польських школах в контексті критично-конструктивістського підходу. 

Інноваційна педагогіка, 7,  118–122.  

12. Скальскі, Д. (2018). Інклюзія у фізкультурній освіті країн-членів 

ЄС. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 173, 173–177.  

13. Скальскі, Д. (2018). Національні впливи на формування концепцій 

фізкультурної освіти у модерну добу (ХVІІІ ст. – перша пол. ХХ ст.). 

Український педагогічний журнал, 4, 22–29.  

14. Скальскі, Д. (2014). Значення волонтерського підходу до 

педагогічного діяльності. Порівняльно-педагогічні студії, 2–3, 79–83.  

15. Скальскі, Д. (2015). Поняття «здоров‘я» і «рух» у біологічній 

концепції фізичного виховання у європейській середній освіті. Педагогічні 

науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3(47), 162–171.    

16. Скальскі, Д. (2015). Історико-культурні передумови становлення і 
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педагогічні студії, 4, 19–27.  

17. Скальскі, Д. (2015). Історико-культурні передумови становлення й 

розвитку концепцій фізкультурної освіти в Європі в домодерну добу. Науковий 

вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія, 766, 177–184.  

18. Skalski, D. (2017). Development of physical education in European 

Union: literature review. Studies in Comparative Education, 2 (32), 31–44.   

19. Заболотна, O. & Скальскі, Д. (2014). Концепції фізкультурної освіти 

в Європі: проблеми класифікації. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-
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IV (12), 76–82.    

Публікації у наукових фахових виданнях іноземних держав 
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Відомості про апробацію 

Основні положення та результати дослідження оприлюднено на наукових 

конференціях різних рівнів: 

міжнародних  

«Реабілітаційні, культурно-фізичні і рекреаційні аспекти розвитку 

людини» (Рівне, 2014)  

«Człowiek - Kultura - Edukacja» (Людина – культура – освіта) (Старогард 

Гданьський, 2014) 

«Logistyka w ratownictwie» (Логістика в рятівництві) (Сувалки, 2014) 

«Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce» 

(Порятунок на воді, водні види спорту і фізична культура в теорії і практиці) 

(Рови, 2014; Рови, 2015; Слупськ, 2016; Слупськ, 2017) 
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«Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem – uwarunkowania społeczne, 

ekonomiczne i systemowe» (Безпека і управління ризиками – суспільні, 
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«Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців 

фізичного виховання і спорту» (Суми, 2015) 

«Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи» (Умань, 

2015) 

«Stan, Perspektywy i Rozwój Ratownictwa, Kultury Fizycznej i Sportu w XXI 

Wieku» (Стан, перспективи і розвиток порятунку на воді, фізичної культури і 

спорту в ХХ ст.) (Бидгощ, 2015) 

«Управління безпекою на воді» (Львів, 2015; Легіньов, 2017) 

«Iнноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний 
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«Teoretyczne i praktyczne obszary multidyscyplinarnych badań treningu 

sportowego» (Теоретичні і практичні аспекти мультидисциплінарного 

дослідження спортивного тренування) (Осьвєнцім, 2017) 

On Duty Gdynia 2018 II Edycja (Гдиня, 2018); 

всеукраїнських конференціях  

«Програма підготовки для лікарів "Мистецтво лікування"» (Рівне, 2016) 

«Психологічна реабілітація як важливий чинник в аспекті здоров‘я 

людини» (Рівне, 2016) 

Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості у 

евристичній освіті» (Суми, 2018) 

науково-практичних семінарах 

«Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia» (Безпека, 

здоров‘я і фізична культура: вибрані аспекти) (Гдиня, 2016; Старогард 

Гданьський, 2017; Злота Гура, 2017; Гдиня, 2017; Злота Гура, 2018; Старогард 

Гданьський, 2018) 
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державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

 


