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Annotation
Introduction and purpose of the study. The article is devoted to the generalization of scientific data on the study 

of trends in the development of physical education systems in foreign countries. The purpose is to analyze modern 
trends in the development of physical education of schoolchildren in some countries of Europe, Asia and America to 
analyze the possibilities of using foreign experience in physical education of Ukrainian schools.

Material and methods. The research was carried out at the Pridneprovsk State Academy of Physical Culture and 
Sport. During the study, the following methods were used: theoretical analysis and generalization of scientific and 
methodological literature and documentary materials, comparison method, system analysis method.

Results. Modern tendencies of the nearest development of physical education systems in foreign countries are: 
further improvement of assessment system of students' knowledge, technologization of physical education process, 
individualization of training, expansion of types of physical activity in curricula, improvement of physical fitness stan-
dards, implementation of a competence approach.

Conclusions. Extrapolation of the positive experience of foreign countries into the system of physical education of 
Ukrainian schools will contribute to the improvement of the educational process in our country.

Key words: physical education, foreign experience, tendencies, students.

Анотація
Вступ і мета дослідження. Стаття присвячена узагальненню наукових досліджень щодо визначення тен-

денцій розвитку систем фізичного виховання в зарубіжних країнах. Мета – проаналізувати сучасні тенденції 
розвитку фізичного виховання школярів в окремих країнах Європи, Азії та Америки для аналізу можливос-
тей використання зарубіжного досвіду у фізичному вихованні українських шкіл.

Матеріал і методи. Дослідження проводились у Придніпровській державній академії фізичної культури 
і спорту. У ході дослідження використано такі методи: теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-
методичної літератури та документальних матеріалів, метод порівняння, метод системного аналізу.

Результати. Сучасними тенденціями найближчого розвитку систем фізичного виховання в зарубіжних 
країнах є: подальше удосконалення системи оцінки навчальних досягнень учнів, технологізація процесу 
фізичного виховання, індивідуалізація навчання, розширення спектру видів рухової активності у програмах 
занять, удосконалення стандартів фізичної підготовленості, впровадження компетентнісного підходу тощо.

Висновки. Екстраполяція позитивного досвіду зарубіжних країн у систему фізичного виховання закла-
дів загальної середньої освіти України сприятиме удосконаленню освітнього процесу в нашій державі.

Ключові слова: фізичне виховання, зарубіжний досвід, тенденції, учні.
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Аннотация
Введение и цель исследования. Статья посвящена обобщению данных научных исследований по изуче-

нию тенденций развития систем физического воспитания в зарубежных странах. Цель – проанализировать 
современные тенденции развития физического воспитания школьников в отдельных странах Европы, Азии 
и Америки для анализа возможностей использования зарубежного опыта в физическом воспитании украин-
ских школ.

Материал и методы. Исследования проводились в Приднепровской государственной академии физи-
ческой культуры и спорта. В ходе исследования использованы следующие методы: теоретический анализ 
и обобщение данных научно-методической литературы и документальных материалов, метод сравнения, 
метод системного анализа.

Результаты. Современными тенденциями ближайшего развития систем физического воспитания в 
зарубежных странах являются: дальнейшее совершенствование системы оценки знаний учащихся, техноло-
гизация процесса физического воспитания, индивидуализация обучения, расширение спектра видов двига-
тельной активности в программах занятий, совершенствование стандартов физической подготовленности, 
внедрение компетентностного подхода.

Выводы. Экстраполяция положительного опыта зарубежных стран в систему физического воспитания 
учреждений общего среднего образования Украины будет способствовать совершенствованию образова-
тельного процесса в нашем государстве.

Ключевые слова: физическое воспитание, зарубежный опыт, тенденции, учащиеся.

Вступ. Уряди зарубіжних дер-
жав визнають важливість занять 
фізичною культурою. Ця дисци-
пліна є обов’язковою у навчальних 
планах усіх, без винятку, закладів 
загальної середньої освіти країн 
Європи, Азії та Америки. Пріори-
тетною є індивідуальність учня, 
його соціальний розвиток, спор-
тивна і соціальна взаємодія, а фі-
зичне виховання розглядається як 
важлива, нічим не замінна частина 
загального виховання (UNESCO, 
2008; Eurydice Report, 2013).

Багато зарубіжних країн вже 
пройшли довгий шлях трансфор-
мації середньої освіти, в тому чис-
лі, фізичного виховання, і досягли 
високого рівня його якості. Незва-
жаючи на це, все ще існують про-
блеми в організації фізичного ви-
ховання, пов’язані з фінансовими, 
матеріально-технічними, кадрови-
ми труднощами, які державні ор-
гани намагаються вирішити. 

Велика кількість зарубіжних 
(Hardman, 2014; Horner, Döbert, 
Reuter, Kopp, 2015; Foster, 2018; 
Harris, 2018) і вітчизняних (Глоба, 
2013; Пангелова, Власова, 2017; 
Турчик, 2017; Яковенко, 2019) до-
слідників присвятили свої роботи 
вивченню особливостей системи 
фізичного виховання школярів. 

Отже, акумуляція знань з різних 
аспектів організації фізично-
го виховання учнів інших країн 
сприятиме створенню найбільш 
ефективної вітчизняної моделі з 
урахуванням національних осо-
бливостей (Москаленко, Яковен-
ко, 2019).

Важливим чинником визна-
чення сучасної стратегії розви-
тку сфери фізичного виховання в 
Україні є аналіз передового досві-
ду організації освітнього процесу, 
дослідження закономірностей та 
тенденцій розвитку цієї важливої 
складової частини освітньої сфери 
в різних країнах світу.

Гіпотеза дослідження ґрун-
тується на припущенні, що екс-
траполяція міжнародного досвіду 
організації, забезпечення та тен-
денцій розвитку фізичного вихо-
вання зарубіжних країн дозволить 
удосконалити систему фізичного 
виховання школярів в Україні.

Мета дослідження – проаналі-
зувати сучасні тенденції розвитку 
фізичного виховання школярів в 
окремих країнах Європи, Азії та 
Америки для аналізу можливос-
тей використання зарубіжного до-
свіду у фізичному вихованні укра-
їнських шкіл.

Матеріал і методи. Дослід-

ження проводились у Придніпров-
ській державній академії фізичної 
культури і спорту. У ході дослі-
дження використано такі методи: 
теоретичний аналіз та узагаль-
нення даних науково-методичної 
літератури та документальних ма-
теріалів, метод порівняння, метод 
системного аналізу.

Результати та дискусія. Ви-
вчення зарубіжного досвіду забез-
печення якості процесу фізичного 
виховання учнів шкіл в окремих 
країнах Європи, Азії та Америки 
дозволило нам визначити осно-
вні тенденції їх найближчого роз-
витку. Урахування цих тенденцій 
сприятиме удосконаленню систе-
ми фізичного виховання школярів 
України, оскільки на даному етапі 
розвитку суспільства наша держа-
ва проходить етап імплементації 
освітніх реформ, які засновані на 
міжнародному досвіді.

Європейські країни постійно 
удосконалюють процес фізичного 
виховання школярів. Як правило, 
перспективами покращення є чо-
тири сфери: розробка національ-
них стратегій і масштабних ініці-
атив в сфері фізичного виховання, 
реформи центральних (регіональ-
них) навчальних планів, навчання 
вчителів та їх постійний профе-
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сійний розвиток, а також вдоско-
налення шкільного спортивного 
обладнання та інфраструктури. У 
деяких країнах заплановані рефор-
ми охоплюють лише один аспект з 
перерахованих, а у деяких – вони 
є всеосяжними і охоплюють де-
кілька аспектів одночасно (Singh, 
2015). 

У Сполученому Королівстві 
(Англія, Уельс і Північна Ірлан-
дія) перегляд національного на-
вчального плану дає школам біль-
ше свободи для розробки власних 
навчальних планів у спосіб, який 
найкраще задовольняє потреби 
учнів.

Однак основними проблема-
ми та тенденціями фізичного ви-
ховання в англійських школах на 
сьогодні є підвищення вимог до 
навчальних досягнень учнів з ін-
ших загальноосвітніх предметів, 
що веде за собою поступове ско-
рочення часу на фізичне вихован-
ня, зниження можливостей учнів 
до участі у фізичній активності в 
межах шкільного графіку. У той 
же час покращення психічного та 
фізичного благополуччя школя-
рів стає все більш важливим. До-
слідники (Baileya et al., 2009; Raj, 
2018) підкреслюють необхідність 
більш широкої оцінки сучасного 
стану фізичного виховання адміні-
страціями шкіл, урядом країни для 
забезпечення учнів фізичною ак-
тивністю, вчителів – підтримкою з 
боку керівництва, батьків – інфор-
мацією про фізичну активність ді-
тей, про переваги активного спо-
собу життя. 

Франція має перелік спортив-
них заходів і відповідних нави-
чок, визначених на національному 
рівні, що є основою для програм 
фізичного виховання в кожному 
окремому закладі. Нещодавно 
було створено нову систему оці-
нювання, включаючи, наприклад, 
критерії та оцінки або бали для 
кожної спортивної діяльності на-
прикінці нижньої ланки середньої 
освіти. Це не тільки дає змогу 
моніторингу учнів на індивіду-
альному рівні, але й забезпечує 

міжшкільне порівняння на наці-
ональному рівні. Однією з цілей 
системи оцінювання є встановлен-
ня національного рівня володіння 
фізичним вихованням (Gleyse et 
al., 2016).

Реформа курикулуму у Фінлян-
дії, як очікується, залучить школя-
рів до професії вчителів фізичного 
виховання, оскільки збільшення 
годин на викладання цього пред-
мета та його гнучкий зміст викли-
кали попит на більш кваліфікова-
них викладачів (Tay, 2017).

У Польщі найбільш позитив-
ною зміною останніх років вважа-
ється децентралізація управління в 
системі освіти, а отже, і в фізично-
му вихованні. Окремі школи отри-
мали значну автономію у підготов-
ці освітніх програм, що дозволяє 
враховувати регіональні, демо-
графічні, соціально-економічні, 
особисті, матеріальні та інші осо-
бливості. При цьому існують деякі 
негативні аспекти цього процесу, 
наприклад, недооцінка важливос-
ті предмета «Фізичне виховання», 
що відобразилося у зменшенні 
фінансової підтримки, необхідної 
для збільшення кількості щотиж-
невих уроків фізичного вихован-
ня, недостатність коштів для за-
лучення якомога більшої кількості 
дітей у позакласні заняття. 

Дослідження (Fro¨mel et 
al., 2013; Kuśnierz, Pośpiech, 
Rogowska, 2015) показали певну 
ієрархію цілей фізичного вихо-
вання, на які спрямовані зусилля 
польських вчителів, і які найбіль-
ше розроблені на сьогоднішній 
день. Перше місце посідає роз-
виток в учнів почуття особистого 
благополуччя, на другому – роз-
виток широкого спектру рухових 
компетентностей учнів, на тре-
тьому – розвиток здатності засто-
совувати та розвивати навички 
у конкретних формах фізичної 
активності, на четвертому – по-
ширення серед учнів цінностей 
спорту: солідарність і чесна гра, 
на п’ятому – демонстрація учням 
міждисциплінарних зв’язків фі-
зичного виховання та інших пред-

метів, на шостому – забезпечення 
безпеки при заняттях фізичними 
вправами, на сьомому – розвиток 
здібностей учнів до оцінки влас-
них та чужих дій, на восьмому 
– сприяння почуттю громадян-
ськості, на дев’ятому – розвиток в 
учнів навичок управління групою 
та організаційних умінь, на деся-
тому – залучення учнів до актив-
ного та здорового способу життя, 
на одинадцятому – виховання в 
учнів розуміння соціальної та 
культурної важливості спорту та 
фізичної активності, на дванадця-
тому – розвиток уміння оцінювати 
рівень фізичної підготовленості та 
здоров’я, на тринадцятому – забез-
печення можливості отримання 
задоволення від участі у фізичній 
активності для всіх учнів незалеж-
но від їх здібностей, статі, соці-
альних та культурних передумов. 
Тобто цілі фізичного виховання, 
які реалізуються вчителями, відо-
бражають різні сторони підготов-
ки учнів та відповідають євро-
пейським стандартам фізичного 
виховання.

Відповідно до цього у поль-
ських школах поступово впро-
ваджується система оцінки у 
фізичному вихованні за такими 
компонентами: когнітивний, емо-
ційний, соціальний (взаємодія), 
стан здоров’я (фізична підготовле-
ність), творчість, ставлення, роль 
учня на уроці (тобто, надання мож-
ливості вибору фізичних вправ або 
прийняття власних рішень).

У Німеччині передбачається 
впровадження технологічного під-
ходу у фізичному вихованні, який 
стосується таких сфер: а) розробка 
навчальних планів, програм (тех-
нологічне забезпечення, необхідне 
для порівняння, розробки та об-
говорення навчальних програм з 
фізичного виховання та їхніх тех-
нологічних частин у всьому сві-
ті); б) створення та використання 
медіа бази даних (всеохоплююча 
база даних, яка має всі платформи 
та програмне забезпечення, при-
несе користь педагогам з фізично-
го виховання, а також надасть їм 
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попередній відбір та керівництво 
у доступних медіа-продуктах); в) 
документація (створення планів 
уроків з поглибленим їх описом та 
доступом до них вчителів); г) ем-
піричні дослідження (проведення 
досліджень в сфері фізичного ви-
ховання та колаборація з різними 
дослідниками); д) середовище фі-
зичного виховання (співпраця ар-
хітекторів, керівників спортивних 
об’єктів, спортивних менеджерів); 
е) поширення технологій (про-
екти, звіти про кращі практики 
фізичного виховання мають бути 
поширені через медіазасоби, со-
цмережі); є) стратегії впроваджен-
ня (створення концепцій щодо 
впровадження технологічного 
підходу у фізичне виховання); ж) 
професійний розвиток (створення 
програм професійного розвитку 
для вчителів, включаючи інформа-
цію про можливість впровадження 
технологій у фізичне виховання) 
(Kretschmann, 2015).

Останнім часом провідними 
тенденціями у шкільному фізич-
ному вихованні США є включен-
ня у програму занять сучасних ви-
дів рухової активності, наприклад, 
фрізбі, боулінг, рекреаційний на-
прям (піші прогулянки, туристські 
походи), різновиди бойових мис-
тецтв, методики зниження стресу 
(йога, техніки глибокого дихання 
тощо). Вивчення нетрадиційних 
видів спорту може сприяти фор-
муванню необхідної мотивації 
учнів для розширення фізичної 
активності, а також отриманню 
теоретичних відомостей про різні 
культури та традиції. Крім того, 
викладання нетрадиційних видів 
спорту дає можливість інтегрува-
ти академічні концепції з інших 
предметів. Ще однією тенденці-
єю є включення відомостей про 
здоров’я та здорове харчування 
в навчальний план з фізичного 
виховання. Багато штатів вима-
гають від учителів фізичної куль-
тури сертифікації для проведен-
ня уроків охорони здоров’я. До 
змісту таких уроків також мають 
входити знання щодо управління 

гнівом, запобігання стресу, булін-
гу, самоуправління тощо (Knuth, 
Hallal, 2009; Booth, Rowlands, 
Dollman, 2015; Betram, Godfrey, 
Kaleeswaran, 2017).

Майбутнє фізичного вихован-
ня учнів в США вбачається в інди-
відуалізації та технологізації про-
цесу. Як і в ФРН, школярі повинні 
оволодіти компетентностями 
щодо використання технологічних 
додатків у фізичному вихованні. 
Застосування різних технологій 
вимагатиме нових компетенцій і 
практик і від учителів (Eberline, 
Andrew, Richards, 2013).

У Китаї відбувається постій-
не удосконалення стандартів фі-
зичної підготовленості школярів 
(останній перегляд відбувся у 
2014 році), оскільки дослідження 
Dearth-Wesley et al. (2017) свід-
чать про недосконалий механізм 
тестування, неврахування інди-
відуальних особливостей учнів. 
Постійний моніторинг рівнів фі-
зичної активності та підготовле-
ності сприятиме розробці шляхів 
залучення дітей до оздоровчої фі-
зичної активності та підтриманню 
її належного рівня.

У Кореї наразі відбувається 
імплементація нового навчально-
го плану, який є більш гнучким у 
порівнянні з попереднім, враховує 
освітні потреби учнів, спрямова-
ний на «творчого, інтегративного 
учня». Окрім навчального плану, 
впроваджуються і керівні принци-
пи його використання для вчителів 
фізичного виховання.

Згідно з ідеєю про те, що сис-
тему освіти слід перевести з на-
вчання, заснованого на знаннях, 
до навчання, заснованого на ком-
петентності, було визначено шість 
ключових компетентностей як 
основних навичок для корейських 
школярів у новому навчальному 
плані. До них відносяться: «са-
моврядування», «обробка знань і 
інформації», «творче мислення», 
«естетична чутливість», «кому-
нікативні навички», «громадян-
ська компетентність». Ці ключові 
компетенції виступають в якості 

основних керівних принципів для 
вчителів як у навчанні, так і в оці-
нюванні учнів. 

Крім того, у новій навчальній 
програмі підкреслюється важли-
вість «щасливої освіти», спрямо-
ваної на досягнення добробуту 
школярів у Південній Кореї. У 
2017 році було впроваджено нову 
політику, відому як «Вільний се-
местр», де немає жодного тесту 
або підсумкової оцінки протягом 
усього семестру. Також були вве-
дені інноваційні методи викладан-
ня та навчання, проведення інтер-
активних занять, орієнтованих на 
активну участь школярів (OECD, 
2016).

В Японії основними пріорите-
тами майбутнього фізичного вихо-
вання є створення адекватної сис-
теми оцінки фізичної активності 
для японських дітей та молоді, 
підвищення підтримки сімей для 
збільшення фізичної активності та 
здоров’я дітей і молоді, розробка 
відповідних підходів до зниження 
статичного компоненту у способі 
життя дітей та молоді (Hamblin, 
2014; Kirk, 2018).

Аналіз наукових досліджень 
(Hardman et al., 2014; Турчик, 2017; 
Betram, Godfrey, Kaleeswaran, 
2017; Москаленко, Яковенко, Си-
дорчук, 2020) свідчить, що осно-
вними проблемами у забезпечен-
ні процесу фізичного виховання 
школярів зарубіжних країн визна-
чені: недостатня якість фізичного 
виховання; недотримання реко-
мендацій щодо забезпечення не-
обхідного обсягу фізичної актив-
ності учнів; недостатня кількість 
компетентних учителів; недостат-
ня забезпеченість спортивними 
спорудами, обладнанням; велика 
кількість дітей у класі, що усклад-
нює участь кожного у фізичній 
активності та здійснення індивіду-
ального підходу викладачем (осо-
бливо в країнах Азії); скорочення 
фінансування; незабезпечення 
позакласною фізичною активніс-
тю (в окремих країнах); труднощі 
інклюзії; наслідки недостатнього 
рівня рухової активності, ожирін-

© Москаленко Н., Яковенко А.,
    Овчаренко С., 2021



165

№ 1. 2021
Спортивний вісник Придніпров’я
Науково-практичний журнал

ня тощо.
Тому важливими напрямами 

покращення процесу фізичного 
виховання в зарубіжних країнах 
є ідентифікація проблемних зон, 
розробка стратегій їх покращення, 
інтеграція фізичного виховання у 
навчальний процес та забезпечен-
ня його якості, забезпечення об-
ладнанням, безпекою, кваліфіко-
ваними кадрами та удосконалення 
професійної підготовки вчителів.

Узагальнюючи отримані дані, 
можна дійти висновку, що чин-
ники впливу на якість фізичного 
виховання дітей шкільного віку 
в окремих країнах Європи, Азії 
та Америки є спільними: належ-
не законодавче, документальне, 
матеріально-технічне та кадрове 
забезпечення, підпорядкованість 
стандартам фізичного виховання 
школярів, забезпечення виконання 
рекомендацій щодо нормування 
рухової активності учнів, комп-
лексний підхід до розвитку дити-
ни, урахування її індивідуальних 
особливостей та системний підхід 
до оцінювання учнів. Створення 
комплексу подібних умов, врахо-
вуючи національні особливості 

нашої країни, сприятиме удоско-
наленню системи фізичного вихо-
вання в закладах загальної серед-
ньої освіти в Україні.

Висновки. Аналіз тенденцій 
розвитку фізичного виховання 
учнів зарубіжних країн дозволив 
встановити, що європейські краї-
ни продовжують удосконалювати 
програмно-нормативні засади на-
вчального процесу. Фахівці сфери 
фізичного виховання намагаються 
привернути увагу адміністрацій 
шкіл, батьків до необхідності по-
кращення психічного та фізичного 
благополуччя школярів (Велико-
британія); удосконалюють систе-
му оцінки навчальних досягнень 
учнів (Франція, Польща); підви-
щують рейтинг професії вчителя 
фізичного виховання та попит на 
кваліфікованих фахівців (Фін-
ляндія); впроваджують техноло-
гічний підхід, який передбачає: 
ведення документації з фізичного 
виховання, створення медіа-баз 
даних, проведення емпіричних до-
сліджень, поширення звітної до-
кументації, професійний розвиток 
вчителів (Німеччина). Майбутнє 
фізичного виховання учнів в США 

вбачається в індивідуалізації та 
технологізації процесу, розширен-
ні спектру видів рухової активнос-
ті у програмах занять. У країнах 
Азії простежується тенденція до 
постійного удосконалення стан-
дартів фізичної підготовленості 
школярів (Китай); відбувається 
перехід від навчання, заснованого 
на знаннях, до навчання, заснова-
ного на компетентностях (Корея); 
продовжується створення адекват-
ної системи оцінки фізичної ак-
тивності дітей та молоді, розробка 
відповідних підходів до зниження 
статичного компоненту у способі 
життя учнів (Японія). Як і Укра-
їна, інші держави стикаються з 
проблемами в забезпеченні якості 
фізичного виховання, які вони на-
магаються вирішувати як на ло-
кальному, так і на національному 
рівні.

Перспективи подальших до-
сліджень полягають в узагаль-
ненні тенденцій розвитку систем 
фізичного виховання інших країн 
Азії, Африки, Південної Америки.

Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють, що не існує конфлікту 
інтересів.
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