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Постановка проблеми. обравши курс на єв-
роінтеграцію й європейські стандарти ви-

щої освіти, долучившись до Болонського процесу 
та програми обміну студентів erasmus+ перед 
сучасною українською вищою школою постає 
питання гуманізації освіти. 

гуманітарні знання повинні бути спрямова-
ними на вироблення нової системи цінностей 
у молоді, послідовну реалізацію принципу «сво-
бода – вибір – відповідальність» у всій роботі 
навчального закладу, організації навчально-піз-
навальної та фізкультурно-оздоровчої діяльнос-
ті студентів, що служить передумовою їх осо-
бистісного зростання й успішного професійного 
становлення.

для українських фахівців вишів, особливо 
для викладачів фізичної культури, необхідним 
є вивчення європейського досвіду щодо проблем, 
організації, проведення, мотивації студентської 
молоді, а також їх імплементації у вітчизняну 
систему фізичного виховання у закладах вищої 
освіти.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему організації та мотивації студенів до 
занять фізичною культурою в українських ви-
шах вивчали науковці о. дубогай, o. Брейкіна, 
н. Булгакова, М. Булатова, в. гусак, т. Круце-
вич, а. слобожанінов, П. слобожанінов, о. тимо-
шенко, Ю. усачов та інші. Проблему формуван-
ня здоров’язберігаючої компетенції викладача 
фізичної культури досліджували н. Бєлікова, 
д. воронін, і. дичківська, л. демінська, і. зімняя, 
і. іваній, в. сергієнко, в. тевкун.

висвітленням й розумінням змін у підготовці 
фахівців галузі фізичного виховання у зв’язку 
з долученням україни до Болонського процесу 
займалися г. Бесарабчук, М. гончерюк, і. грин-
ченко, о. іващенко, н. іщук, в. Пасічник, д. со-
лопчук, М. солопчук, о. тимошенко, о. худолій, 
М. ярошик. 

науковці і. гринченко та і. хіміч досліджу-
вали процес професійної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури в країнах Європи 
й україни.

мета статті. головною метою цієї роботи є те-
оретичний аналіз наукових досліджень, щодо ви-
явлення проблем у здоров’ї студентської молоді 
та з’ясувати питання організації процесу фізичного 
виховання у європейських закладах вищої освіти.

виклад основного матеріалу. Модернізація 
європейської освіти нерозривно пов’язана з роз-
витком усього суспільства, характерними рисами 
якого на сучасному етапі є оновлення структури 
та змісту освіти, послідовного впровадження ін-
новаційних технологій навчання, введення кре-
дитно-трансферної системи в навчальний процес. 

Модернізація системи освіти спрямована на 
виховання нового покоління людей, що усвідом-
люють загальнолюдські цінності і живуть за гу-
маністичними законами. Перед сучасною осві-
тою постають універсальні цілі: вийти на новий 
рівень якості європейської освіти і забезпечити 
її конкурентоспроможність на світовому ринку, 
реформуючи її на засадах демократизації, від-
критості, безперервності, рівного доступу до здо-
буття освіти, мобільності, зберігаючи при цьому 
автентичність національної освіти [1, с. 253-254]. 

у європейських країнах змістом освіти закла-
дів вищої освіти є розвиток студентів у духо-
вному, моральному, соціальному та культурному 
розвитку та їхнє фізичне благополуччя, що до-
зволяє отримувати знання та розуміння, а також 
вдосконалювати свої навички в різноманітних 
мистецьких, творчих та спортивних заходах.

незважаючи на економічне благополуччя 
західноєвропейських країн, проблеми здоро-
в’я та здорового способу життя мають місце 
і в цих країнах. 

західноєвропейські науковці відмічають, що 
тільки від 30 до 50 відсотків студентів відповіда-
ють рекомендаціям з фізичної активності [2; 3].  
як наслідок – проблеми здоров’я у зв’язку 
з низькою фізичною руховою активністю молоді. 
а саме – велика кількість молодих людей, яка 
страждає на ожиріння (у Європейському мініс-
терстві вооз діє хартія про ожиріння). науков-
ці вбачають проблему у незбалансованому хар-
чуванні, харчуванні 1-2 рази на добу. вихід із 
ситуації – просування на рівні держав здорової 
дієти та фізичних навантажень, і це буде служи-
ти основою для розвитку нової стратегії охорони 
здоров'я [4, с. 18-19]. 

інші автори дослідження вказують на вжи-
вання алкоголю, який є найпопулярнішим серед 
студентів, потім вживання тютюну та «продуктів 
канабісу», таких як марихуана і гашиш [5]. 

Ще однією проблемою здоров’я молоді є пси-
хічна складова та часті депресії. Фізична актив-
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ність виступає додатковим фактором, що спри-
яє лікуванню й усуненню проблем психічного 
здоров’я [3]. 

на розвиток фізичного виховання і спор-
ту, забезпечення рухової активності студентів 
у кожній країні західної Європи, яка долучи-
лась до Болонського процесу, держави активно 
долучились до цього процесу й виділяються дві 
основні форми: інвестиційна участь держави, 
регіональних, муніципальних і місцевих органів 
влади в розвиток фізичного виховання і спорту; 
розробка законодавства в області фізичного ви-
ховання і спорту.

на розвиток масового й дитячо-юнацького 
спорту муніципальні і місцеві бюджети витра-
чають від 1 до 3 відсотків від загального обсягу 
бюджетних асигнувань, причому, в країнах з ви-
соким рівнем життя значну частину коштів на 
оздоровлення інвестує саме населення.

у більшості країн західної Європи, мета і зав-
дання фізичного виховання учнівської молоді, 
розвиток дитячо-юнацького спорту, формуються 
на різних рівнях. у Бельгії, італії, люксембурзі, 
Португалії, Франції – на державному. у німеччи-
ні, іспанії, Швейцарії – регіональному або місце-
вому. але при всіх цих підходах в країнах Євро-
пейського співтовариства (Єс), австрії, Швейцарії 
і скандинавських країнах на першому місці стоїть 
особистість дитини і молодої людини, їх соціаль-
ний розвиток, спортивна активна дія [6]. 

велику допомогу в галузі фізичного вихо-
вання і спорту надає рада Європи – найстаріша 
і найбільша з європейських урядових організа-
цій. виходячи з положень Європейської конвен-
ції про культуру, прийнятої ще в 1940 році, вона 
закріпила за кожною людиною право на заняття 
спортом.

з 1978 року в раді Європи працює Комітет 
з розвитку спорту. на початку 1970-х років отри-
мав визнання масштабний загальноєвропейський 
рух «спорт для всіх». це явище знайшло своє 
відображення в хартії європейського спорту для 
всіх в 1975 році в Брюсселі. у рамках цієї хартії 
кожні три роки на конференціях зустрічаються 
міністри із спорту. 

у 1991 році було вирішено, що найближчим 
пріоритетом в області європейського спорту по-
винна стати програма взаємодопомоги країнам 
центральної та східної Європи. ця діяльність 
відбивається у великій програмі розвитку спорту 
в цих країнах під назвою «спринт» (спортивна 
реформа, інновація, підготовка).

всі європейські країни дотримуються єдиної 
думки щодо спортивних цінностей: ніяких мані-
пуляцій спортсменами для досягнення політич-
них цілей, всебічна підтримка ідеї оздоровчого 
«спорту для всіх», посилення значення спорту 
в вихованні молоді.

у травні 1995 року в лісабоні на конферен-
ції європейських міністрів, що відповідають за 
спорт, був прийнятий Європейський маніфест 
«Молоді люди та спорт». у ньому проголошено, 
що надання суспільством можливості молодим 
людям займатися спортом має привести не тіль-
ки до конструктивного використання вільного 
часу, але й до вирішення таких соціальних про-
блем, як нетерпимість, агресивність, алкоголізм, 
до лікування соціальних хвороб суспільства.

виражено також прагнення до заохочення но-
вих партнерських відносин, щоб залучити моло-
дих людей до процесу самоосвіти, самовдоскона-
лення і самовираження через масовий спорт.

у травні 1992 року на 7-й конференції в ро-
досі була прийнята нова спортивна хартія Євро-
пи і резолюція зі спортивної співпраці. на кон-
ференції відзначили велику роботу державних 
органів влади у багатьох країнах Європи з під-
тримки фізкультурно-спортивного руху та за-
кликали державні органи влади налагодити вза-
ємне співробітництво у розділі спортивного руху 
з метою підтримки спільних цінностей та переваг 
спорту, шляхом реалізації спеціальних програм.

на теперішній час у всіх країнах об’єднаної 
Європи існують національні рекомендації для 
фізичної діяльності і заохочення фізичної актив-
ності, які тотожні з глобальними рекомендаціям 
щодо фізичної активності для здоров’я [7]. 

в останні десятиліття у багатьох країнах 
західної Європи масовий спорт почав витісня-
ти фізичне виховання (шкільні уроки, заняття 
у закладах вищої освіти). у багатьох країнах 
практикуються обов'язкові факультативні занят-
тя спортом за вибором, з урахуванням схильнос-
тей студентів до того чи іншого виду спорту. та-
кож пропонуються різноманітні можливості для 
фізичної активності для молодих людей, у тому 
числі ігри та веселі елементи участі у них. 

у європейського співтовариства фізична осві-
та покликана вирішувати оздоровчі й освітні зав-
дання, представити рухову активність як засіб 
пізнання, повсякденну поведінку, вироблення 
вміння самостійно займатися фізичною культу-
рою протягом всього життя. 

серед основних цілей фізичного виховання – 
сприяння гармонійному фізичному та психічно-
му розвитку, задоволення потреб у рухах і іграх, 
сприяння загальному розвитку особистості в інте-
лектуальній, емоційній, поведінковій, соціальній, а 
також в тілесній і руховій областях. зустрічаються 
і такі формулювання цілей і завдань, як опануван-
ня основ популярних видів спорту і, по можливості, 
формування вміння приймати самостійні рішення, 
сприяння зміцненню фізичного здоров’я і загаль-
ного емоційного стану, поліпшення якості життя.

роланд наулі і Крістіан ріхтер (німеччина) 
виділяють три концепції фі-зичного виховання, 
які, на їхню думку, є пріоритетними не тільки 
для педагогів їхньої країни, але також для Фін-
ляндії, голландії та англії:

1) «виховання здоров’я» («gesundheitserziehung»);
2) «рухове виховання» («Bewegungserziehung»);
3) «спортивне виховання» («sporterziehung») [8]. 
у німеччині всі заняття масовим спортом під-

порядковані національним рекомендаціям щодо 
фізичної активності [9].

заняття спортом у німецьких вишах прово-
дяться за трьома основними правилами: без-
коштовно, добровільно і з творчим розмахом. 
в якості основних завдань розглядаються:

1) регулярність занять фізичною підготовкою;
2) теоретична підготовка;
3) методико-практична підготовка;
4) інтенсивність навчального процесу, спрямо-

ваного на підвищення рівня фізичної підготовки;
5) професійно-прикладні навички, необхідні для 

майбутньої професійної діяльності, служби в армії;
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6) поглиблені тренування і участь в змаганнях 

як засіб для залучення до самостійних занять 
спортом.

ефективно застосовується цілеспрямований 
спортивний підхід до занять фізичною культу-
рою, а також передбачається спортивно-оздо-
ровча спрямованість фізичного виховання. 

у країнах скандинавії, в програмах передба-
чається виділення трьох годин на тиждень з від-
повідною диференціацією матеріалу для різних 
типів закладів. основні завдання, які вирішують-
ся програмами цих країн це підвищення рівня 
фізичної підготовленості і спортивних досягнень 
молоді, підвищення їх емоційного, естетичного, 
соціального і етичного розвитку. як у багатьох 
зарубіжних країн головним є закріплення нави-
чок активного способу життя та оздоровчої фіз-
культури на все подальше життя.

у багатьох університетах Фінляндії заняття фі-
зичною культурою не є обов’язковими за навчаль-
ними планами, а виступають поза аудиторною 
роботою, тобто у формі факультативних занять. 
Формами занять з фізичної культури виступа-
ють заняття зі флорболу, черлідінгу, бадмінтону, 
волейболу, баскетболу, футболу, американського 
футболу, класи фітнес-груп і хокей на льоду. Крім 
того, при університетах є спортивні клуби, які роз-
ташовані в університетських містечках. 

Мета занять – пропонування легкодоступних 
форм фізичних вправ, особливо для студентів, 
які ведуть малорухливий спосіб життя. у серед-

ині вересня в університетах розповсюджують 
спортивний стікер (абонемент), який надає до-
ступ до всіх послуг спорту в університеті. для 
студентів вартість спортивного стікера складає 
30 євро за семестр або 50 євро за навчальний рік 
[10]. у студентській субкультурі активні нові, по-
дібні скейтбордингу, роллерблейдінгу, хіп-хопу, 
сноуборду та паркуру, форми фізичної актив-
ності молоді.

висновки і пропозиції. огляд зарубіжних на-
укових публікацій за обраною темою дозволяє 
констатувати:

1) у студентської молоді західноєвропей-
ських країн є проблеми із забезпеченням рухової 
активності. наслідком цього є проблеми ожиріння, 
часті депресії, вживання алкоголю, тютюну тощо;

2) для розвитку фізичного виховання і спор-
ту розроблено законодавство в області фізично-
го виховання і спорту та залучаються інвестиції 
держав, регіональних, муніципальних і місцевих 
органів влади;

3) заняття фізичною культурою у закладах 
вищої освіти є обов’язковими (які включені до 
навчальної програми) і факультативними, безко-
штовними і платними;

4) передбачено особистісно-орієнтований 
підхід до занять фізичною культурою, створення 
умов для прояву та розвитку особистості кож-
ного студента, його індивідуалізації, свободи ви-
бору масового спорту або рухової активності, яка 
йому подобається.
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прОблемЫ здОрОвья и Организация физкультурнО-
ОздОрОвительнОЙ деятельнОсти студентОв в странах еврОпЫ

аннотация
исследованы проблемы и методики организации процесса физического воспитания в европейских 
учреждениях высшего образования. определены цели и задачи физической культуры в западноев-
ропейских странах. выявлены особенности финансового обеспечения развития студенческого спор-
та. охарактеризованы проблемы ухудшения здоровья у студенческой молодежи и пути их решения. 
определены основные цели физического воспитания для студенческой молодежи.
ключевые слова: студенты, двигательная активность, здоровье, формы физической культуры, массо-
вый спорт, национальные программы.

Lytvynenko О.м., hrokhovych а.n. 
V.o. sukhomlynskyi Mykolaiv national university

heALth prOBLems And OrgAniZAtiOn Of phYsicAL  
And heALth ActiVities Of students in eurOpeAn cOuntries

summary
Problems and methods of organizing the process of physical education in european higher education in-
stitutions are investigated. the goals and objectives of physical culture in western european countries 
are determined. the peculiarities of financial support for the development of student sports are revealed. 
the problems of decline in student youth health and ways their solution are described. the basic goals of 
physical education for the student youth are identified. 
keywords: students, motor activity, health, forms of physical culture, mass sports, national programs.


