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ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТИВНИХ КЛУБІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЗАШКІЛЬНИХ ФОРМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФРН 

 

У наш час увага до проблеми розвитку фізичної культури в 

Україні перебуває в полі зору багатьох фахівців. Стан здоров’я 

українських дітей викликає у них серйозне занепокоєння. На нашу 

думку, це особливим чином пов’язано із тим, що дітям ще змалку не 

прищеплюють любов до спорту. Всі форми фізичного виховання є в 

достатній мірі однотиповими, а заняття у спортивних клубах 

коштують або надто дорого, або не відповідають стандартам. Тому 

вважаємо, що у нашій країні є нагальна потреба вивчення 

зарубіжного досвіду у цьому аспекті. Об’єктом нашого наукового 

інтересу став процес організації фізичного виховання в умовах 

організованого дозвілля у ФРН. Конкретна увага у статті буде 

приділена розкриттю проблеми діяльності спортивних клубів та 

інноваційних підходів у їхній фізичній системі [1]. 

Як показало наше дослідження, за системою організації 

фізичного виховання Німеччина є одним із світових лідерів в 

охопленні населення системою спортивно – оздоровчих заходів. 

Нами з’ясовано, що у всіх школах німецьких федеральних 

земель, завдяки диференційованому підходу до організації 

обов'язкових спортивних занять, вже у початковій школі введено від 

трьох до чотирьох уроків фізичної культури на тиждень. В Україні, 

як ми знаємо, лише 2 уроки на тиждень. У програму занять 

німецької школи включено понад десять видів спорту. У школах 

Баварії їх сімнадцять. Багато обіцяючий, на думку німецьких 

авторів, експеримент розпочався в галузі шкільного спорту в землі 

Баден-Вюртемберг: за рахунок збільшення кількості шкільних 



м. Харків, 13-14 грудня 2013 р. │ 107 

 

спортивних клубів, встановлення з ними більш тісної співпраці шкіл 

збільшилася чисельність учнів дитячо – юнацьких відділень [3]. 

Матеріали дослідження показали, що традиційним місцем, для 

багатьох німецьких дітей і підлітків, які займаються спортом є 

спортивний клуб. У рекомендаціях щодо розвитку фізичного 

виховання в школах, які опублікували профільні міністерства 

земель, федерації з різних видів спорту та Німецький спортивний 

союз, міститься розділ, присвячений налагодженню співпраці школи 

та клубу.  

В ході дослідження, нами було аналізовано Спортивну Хартію 

Європи (прийнята в травні 1992 році міністрами зі спорту, багатьох 

держав Європи) [2]. Згідно цього документа характерним 

прикладом, в організації спортивного клубного дозвілля стала 

Німеччина. Урядом цієї країни було розроблено документ 

«Друга програма дій в інтересах шкільного спорту» в якому 

розглянуто основні механізми взаємодії шкільного та клубного 

спорту. В якості важливих завдань співробітництва називаються, 

зокрема, пошук, відбір та сприяння у розвитку обдарованих дітей , а 

також дієва допомога учням , які відстають у фізичному розвитку. У 

вирішенні цих завдань беруть активну участь вихователі та тренери, 

які працюють у спортивних клубах і федераціях. За характером 

спортивної діяльності, можливостями для занять, що надаються 

клубними секціями, вони поділяються наступним чином: 347 

варіантів – заняття певним видом спорту зі змагальної орієнтацією, 

260 варіантів – заняття певним видом спорту, як форма активного 

відпочинку [3]. 

У Німеччині учні, які виявляють інтерес та нахили до занять 

спортом, займаються в шкільних спортивних секціях та 

добровільних товариствах, які функціонують у тісному контакті зі 

спортивними клубами. З 1969 року в країні почали проводитися 

щорічні багатоступеневі змагання шкільних команд під назвою 

«Молодь тренується для Олімпіади».  

Нами встановлено, що розвитком молодіжного спорту в 

Німеччині займаються багато товариств, міністерств, союзів , 

асоціацій, релігійні організації, наукові установи та політичні партії. 

У ролі спонсорів шкільних змагань часто виступають відомі 

комерційні компанії та фірми. Наприклад, компанія «Puma» (Пума), 

для команди дортмундской «Борусії» планує дитячому футболу 

надати форму для дітей та головній команді 50млн євро. 
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Під девізом «Світ дитини – це світ рухів» урядом проводиться 

кампанія, спрямована на масове залучення дітей до занять спортом. 

Йдеться про посилення впливу сім'ї, дошкільних установ та 

навчальних закладів у справі пропаганди здорового способу життя в 

дитячому віці. 

Як бачимо, Німеччина зацікавлена у вихованні своїх дітей у 

фізичному напрямку, і для цього запроваджуються різні види 

освітніх та соціальних програм. Тому не дивно що саме Німецька 

держава входить до п’ятірки світових спортивних лідерів [3]. 

Ми встановили, що більш 86000 німецьких спортивних клубів 

об'єднані в Асоціацію спортивних федерацій. Майже кожен 

четвертий громадянин Німеччини є членом спортивного клубу. 

Окрім близько 263 тис. членів клубів, є ще достатньо велика 

кількість тих, хто займається у системі позашкільної роботи з 

фізичного виховання [4]. 

Нами виявлено, що спорт у Німеччині володіє унікальною 

рисою – він автономний і незалежний від державних структур. 

Спортивні організації керують своїми справами самостійно, держава 

втручається лише у випадку коли у спортивної організації 

виникають фінансові труднощі. 

Робота у партнерстві зі спортивними клубними організаціями є 

основоположним принципом державної політики в галузі спорту. Це 

також стосується нових східних федеральних земель, де незалежні 

спортивні структури знаходяться у стадії розвитку та формування.  

 В ході дослідження ми проаналізували діяльність спортивного 

клубу, який багато в чому відрізняється від спортивних секцій 

України. А саме це спортивний клуб «SC –Victoria» (СК « 

Вікторія»), який знаходиться в Гамбурзі. Ми з’ясували, що в даному 

клубі представлені такі види спорту: футбол, теніс, хокей, 

бадмінтон, гімнастика, легка атлетика, настільний теніс, карате. 

Керівники клубу – Хельмут Корте та Генрі Хельмке, менеджером 

клуба є Йорг Бругмен [5]. 

Фінансові внески за відвідування занять визначаються 

наступним чином: для дітей до 14 років перший внесок 17.50 євро і 

щомісячний внесок 10 євро, а до 18 років перший внесок 17.50 євро і 

щомісячний внесок 12 євро. Також приймаються добровільні 

пожертви від комерційних кампаній. 

Проаналізувавши сучасний стан роботи клубу з деяких видів 

спорту, ми встановили наступні дані: 
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1.Футбол. Тренером – Свен Сіверс. Дітей приймають з 1995 по 

2008 рік народження. Заняття відбуваються що вівторка з 17-ої 

до18-ої години. Заняття проводяться на штучному газоні. А в суботу 

відбуваються матчі, близько 21 гри, серед них – товариські матчі та 

матчі регулярного чемпіонату та закритий турнір. Налічується 4 

спортивних зали де можуть займатися діти. 

2.Теніс. Хокей. Головний тренер теніса Фріц Буркхард, 

хокейний тренер Томас Ендерсон. Допоміжні внески вносять діти і 

підлітки до 18 років за теніс 170 євро за хокей 190 євро, а якщо 2 

вида спорту це 340 євро. Має 9 кортів тенісних залів. Для дівчат 

день відвідування хокею середа та п’ятниця з 17-ої до 18- 30 год., 

для хлопчиків понеділок, четвер, п’ятниця з 20-ої до 22-30 год. 

3. Гандбол. Тренер Йенс Шуберт. Вік від 18 до 45 років. 

Відвідування занять у вівторок з 20-10 до 22-ої години. 

4. Бадмінтон безкоштовно. Відвідування в п’ятницю для різної 

категорії людей проходить з 19-ої до 22-ої год. 

5. Легка атлетика. Тренера Клаудія Пітерс, Леоні Пітерс та інші. 

Заняття проводяться, що понеділка з 18-ої до 19-30 год., середа 18-

15 до 20-ої год., четвер 17-ої до 19-ої год. 

6. Художня гімнастика для дітей від 1 до 8 років. Для кожного 

віку виділений свій час. Це з вівторка по четвер з 17-ої до 18-ої год. 

Для матері з дитиною(1-3 роки) відвідування у вівторок з 16-ої до 

17-ої год. 

7. Настільний теніс. Тренер Мануела Зольтау. Вік від 8 до 80 

років. Відвідування занять відбувається з 17-ої до 19-30 год. 

8. Карате. Тренер Поль Каснер. Приймаються всі вікові групи. 

Відвідування що понеділка 17-ої до 19-ої год. 

З вище наведених даних ми можемо зробити висновок, що 

система фізичного виховання в спортивному клубі достатньо 

розгалужена та високо організована. Для кожного виду спорту є 

окремий тренер фахівець. Існує велика кількість різноманітних 

спортивних залів та тренувальних майданчиків. Оплата за спортивні 

заняття доступна більшості німецьких сімей. 

Отже, в ході дослідження з’ясовано, що така країна як 

Німеччина має ефективну систему клубного фізичного виховання. 

Тому не дивно, що саме ця країна досягає таких висот на 

міжнародній спортивній арені. Наше наступне дослідження буде 

присвячено конкретизації форм і методів в організації та проведення 

спортивної клубної роботи в Німеччині. 
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