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У статті розглянуто основні проблеми державної політики розвитку фізичної культури молоді,

якості знань про забезпечення здоров’я студентів, характерних як для України, так і для країн Кар-
патського Єврорегіону. Наголошено на потребі у зміні політики державного розвитку фізичної
культури через систему освіти студентів, спрямовану на створення умов щодо збереження та
зміцнення власного здоров’я і формування необхідних знань.
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І. Вступ0

На початку XXI ст. у світі зростає зацікав-
лення розвитком фізичної культури та спорту
як суспільного, економічного й політичного
явища. Стосується це всіх аспектів розвитку
фізичної культури. Станом на 2004 р. близько
20% мешканців Європи були членами спортив-
них клубів, переважно фітнес-клубів. Згідно з
дослідженнями, 38% мешканців Європейського
Союзу підтверджували свою фізичну активність
протягом останнього тижня, що, порівняно з
даними досліджень 2003 р., показало приріст
на 5% [9]. Такі тенденції спостерігаються і сьо-
годні. Незважаючи на це, найбільш поширени-
ми хворобами цивілізації, які виявилися основ-
ною причиною смерті населення країн Європи,
є серцево-судинні захворювання. Як показують
дослідження, значний прогрес у профілактиці
здоров’я може бути досягнутий шляхом зосе-
редження на факторах ризику цих захворювань
[23; 24]. Це зумовлено щоразу більшими ви-
кликами в ЄС, як, наприклад, демографічні змі-
ни, пов’язані зі здоров’ям суспільства, які по-
требують нового стратегічного підходу в полі-
тиці регулювання розвитку фізичної культури
населення. Здоров’я суспільства в цілому з
огляду на екологічні та соціальні умови сучас-
ного способу життя і компенсації їх негативних
наслідків стає важливою темою для обгово-
рення та прийняття ефективних рішень на рівні
профільних комітетів, консультативних органів
громадських організацій у країнах Європейсь-
кого Союзу та набуває міжнаціонального зна-
чення [21].

Освітня політика ЄС щодо розвитку фізичної
культури загалом сьогодні надзвичайно актуа-
льна. Вона базується на конкретних рекомен-
даціях пропаганди необхідності зміцнення здо-
ров’я протягом усього життя, запобігання про-
блемам зі здоров’ям та інвалідності з раннього
дитинства, а також профілактикою негативних
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соціальних, економічних та екологічних факто-
рів. Ці фактори також виявляються в Україні,
зокрема:

1. Безперервне зниження кількості населен-
ня. З моменту здобуття незалежності України з
1991 р. загальний коефіцієнт смертності про-
довжує невпинно зростати. За 2011 р. кількість
українських громадян через депопуляцію ско-
ротилась більше ніж на 700 тис. осіб, 10% з
яких не дожили до 35 років.

2. За показником тривалості життя Україна
посідає 120-те місце серед держав – членів
ООН, у тому числі серед сусідніх держав, які
межують з Україною, де гірша ситуація спосте-
рігається тільки в Росії.

3. На сьогодні незадовільний стан відобра-
жають показники здоров’я населення: українці
в середньому живуть до 68 років, що на 10–12
років менше, ніж середня тривалість життя єв-
ропейців, рівень дитячої смертності вищий в
2,5 раза від “старих” країн ЄС, а рівень перед-
часної смертності в 3 рази вищий від країн ЄС
[6; 22].

Зокрема, в Польщі в першій половині 2011 р.
Центральне статистичне бюро повідомило, що
вперше за шість років спостерігався негатив-
ний природний приріст населення. В Україні
основною причиною низької середньої трива-
лості життя є те, що більшість випадків смерті
не визначається старінням. Також цьому не
сприяє демографічна криза в Україні, яка зумо-
влюється зменшенням кількості населення з
52,2 млн у 1992 р. до 45,6 млн на 01.01.2012 р.
[5]. Відповідно, ці дані опосередковано можна
трактувати як показники оцінювання результа-
тивності державного регулювання у сфері фі-
зичної культури як основної складової в забез-
печенні здоров’я населення України. З цих по-
казників також випливає необхідність здійснен-
ня невідкладних, покрокових, довготривалих
заходів, які б делегували теперішні функції
державного управління розвитку фізичної куль-
тури на рівень громадських організацій та від-
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повідний рівень адміністративних функцій ВНЗ,
використовуючи перехід від функцій державно-
го управління до сучасних – державного регу-
лювання.

Аналіз ролі в Україні державного регулю-
вання розвитку фізичної культури вказує на
зменшення питомої ваги державного управлін-
ня порівняно з країнами Карпатського Євроре-
гіону. Це, в підсумку з критичним аналізом по-
передньої системи управління фізичною куль-
турою, призводить до того, що система управ-
ління не в змозі виконати свою соціальну місію.
На зміну надмірному управлінню (бюрократич-
ному централізму) прийшла практично повна
відсутність управління сферою фізичної куль-
тури. Огляд системи державного регулювання
в досліджуваних країнах дає можливість зро-
бити висновок, що державне регулювання роз-
витку фізичної культури є більш сильним, стру-
ктурованішим та зрозумілішим, ніж в Україні.
Хоч воно і тяжіє до децентралізації, але збері-
гає деякі ознаки централізації, зокрема у фі-
нансовій сфері.

Одними з найважливіших показників оціню-
вання результативності у сфері розвитку фізи-
чної культури молоді є статистичні показники
захворюваності та смертності, котрі безпосе-
редньо мають стосунок до розвитку фізичної
культури. Зокрема, це показники серцево-
судинних захворюваннь, що залишаються ос-
новною причиною смерті в Польщі та Україні.
Так, в Україні в період з 1995 до 2005 р. смерт-
ність тільки від ішемічної хвороби серця зросла
на 13% для чоловіків і 12% – для жінок. За да-
ними Європейського регіонального відділення
Всесвітньої організації охорони здоров’я, сере-
дній рівень смертності від серцево-судинних
захворювань у Польщі приблизно у 2,5 раза
вищий від середнього показника у країнах ЄС.
На початку 1990-х рр. ця тенденція була тим-
часово зупинена в Польщі. Тим не менше, на
сьогодні рівні смертності через серцево-
судинні захворювання в Польщі та Україні є
найвищими в Європі [20].

Ми погоджуємось з думкою деяких дослід-
ників управлінсько-організаційних основ діяль-
ності галузі розвитку фізичної культури [1–4; 7;
8], які вимагають першочергового вирішення
питань, пов’язаних з переосмисленням ролі та
завдань державного регулювання розвитку фі-
зичної культури молоді, підвищенням ефектив-
ності державного регулювання та взаємодії
громадських організацій з державними устано-
вами.

До невирішених частин загальної проблеми,
яким присвячена стаття, належить питання
формування позитивного ставлення молоді в
Україні до розвитку фізичної культури шляхом
вивчення передового досвіду організації дер-
жавного управління в цій сфері вибраних країн
Карпатського Єврорегіону; дослідження ролі та
місця державного регулювання в загальній єв-
ропейській проблематиці підвищення та зміц-

нення здоров’я населення, зокрема молоді;
відсутність міждержавних програм в Україні з
розвитку фізичної культури, до яких через Ін-
тернет мала б доступ молодь як з України, так і
з країн Карпатського Єврорегіону.

ІІ. Постановка завдання
Для нас важливо зрозуміти, ідентифікувати,

пояснити та порівняти зміни, які відбуваються
сьогодні в системах державного регулювання
розвитку фізичної культури студентів у вибра-
них країнах Східної Європи, а саме країнах Ка-
рпатського Єврорегіону, під впливом внутрі-
шніх та зовнішніх чинників. Наші пошуки мають
три напрями досліджень:
– вивчення наслідків процесів глобалізації та

європейської інтеграції у сфері державного
регулювання розвитку фізичної культури
молоді. Для нас важливо проаналізувати
політику державного регулювання та ре-
зультати і наслідки її впровадження в краї-
нах Карпатського Єврорегіону. Істотним ас-
пектом цих міркувань є поява міжнародної
політики щодо розвитку фізичної культури
молоді та аналіз впливу цієї політики, між-
народних структур і різноманітних чинників
на зміни в національних освітніх системах
управління;

– аналіз національної політики взаємодії між
органами державної влади та громадськи-
ми ініціативами у сфері розвитку фізичної
культури молоді, оцінювання впливу різно-
манітних суспільно-політичних систем у ви-
браних країнах на національні системи ре-
гулювання розвитку фізичної культури мо-
лоді;

– аналіз проблеми формування та реалізації
державної політики розвитку фізичної куль-
тури молоді на прикладі студентів; розроб-
ка показників результативності державного
регулювання у сфері розвитку фізичної
культури студентів.
Мета статті – на основі фактологічних да-

них, що характеризують сучасний стан здо-
ров’я молоді країн Карпатського Єврорегіону,
проаналізувати та оцінити результативність
упровадження відповідної державної політики
розвитку фізичної культури студентів через
систему вищої освіти.

ІІІ. Результати
Наявність поганої взаємодії та чіткого роз-

межування повноважень державних органів
влади у сфері розвитку фізичної культури, від-
сутність зрозумілої та чіткої програми дій щодо
впровадження державної політики з її розвитку
потребує вивчення досвіду Європейських кра-
їн, які пройшли етапи адаптації свого законо-
давства та державних структур на всіх рівнях
до та під час вступу в ЄС. Найкращими для
вивчення, на нашу думку, є країни Карпатсько-
го Єврорегіону (Польща, Словаччина, Угорщи-
на та Румунія), які пройшли всі етапи адаптації
до норм ЄС та на сьогодні є повноцінними чле-
нами ЄС. Огляд деяких проектів у сфері розви-
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тку фізичної культури Карпатського Єврорегіо-
ну буде особливо цінним, зважаючи на обме-
ження та відсутність фінансування подібних
напрямів дослідження в Україні. Серед проек-
тів, які підтримуються країнами ЄС, мають
освітню складову в питаннях розвитку фізичної
культури, спрямовані на зниження захворюва-
ності та реалізовуються в рамках Карпатського
Єврорегіону, заслуговують на увагу соціально-
інтервенційні проекти. Важливим елементом
цих проектів є освітня профілактика запобіган-
ня негативним моделям поведінки, яка сприяє
зменшенню ризику захворювання та вміщує
відповідні рекомендації з покращення розвитку
фізичної культури відповідним державним ор-
ганам. Одним з важливих елементів таких про-
ектів є рання профілактика, спрямована на за-
кріплення правильних моделей здорового спо-
собу життя та профілактики поширення негати-
вних моделей поведінки. Кінцевою метою таких
досліджень є зниження частоти захворювань
через зменшення різноманітних ризиків. Роль
органів державного регулювання на національ-
них рівнях полягає в розумінні та сприянні
профілактичним заходам, котрі відіграють важ-
ливу роль у процесі, при якому молодь навча-
ється піклуватись про своє здоров’я та одноча-
сно – про здоров’я інших людей.

Серед багатьох різноманітних наукових
проектів, спрямованих на розвиток фізичної
активності шляхом зниження кількості виник-
нення серцево-судинних захворювань, ми ви-
ділили міжнародний проект у Карпатському
Єврорегіоні, який запропонували дослідники з
Університету м. Жешів, Державного вищого
професійно-технічного училища в м. Кросно
(Польща) у співпраці з провідними співробітни-
ками Університету м. Прешів (Словаччина),
Львівського державного університету фізичної
культури (Україна) та Університету м. Орадя
(Румунія) [10]. Підсумком цих досліджень стало
створення інтерактивної веб-платформи
www.studentfit.eu.

Реалізація цих заходів стала можлива завдя-
ки розумінню та появі міжнародної політики щодо
розвитку фізичної культури молоді, яка впрова-
джується через відповідні соціальні програми ЄС
(Європейського фонду регіонального розвитку та
транскордонного співробітництва Польща – Сло-
ваччина). Ці заходи отримали фінансову підтри-
мку з боку ЄС у рамках соціальних проектів:
“Активність на все життя – польсько-словацька
платформа фізичної культури та зміцнення здо-
ров’я студентів” (PL-SK/KAR/IPP/I/49); “Велика
Гра – польсько-словацький обмін досвідом у
студентській сфері спорту та пропаганди фізи-
чної активності” (PL-SK/KAR/IPP/II/66). Сьогодні
міжнародною групою, до якої входить автор, на
2012–2014 рр. у рамках Транскордонного спів-
робітництва ЄС-UA-BL (Європейський Союз,
Україна, Білорусь) підготовлено проект з роз-
витку фізичної культури у сфері соціального
здоров’я, спрямований на просвітницьку діяль-

ність студентів під назвою “Пропаганда здоро-
вого способу життя на території польсько-
українського транскордонного співробітництва
на основі сучасних інформаційних та комуніка-
ційних технологій”.

Велика частина роботи, проведеної в рамках
проекту “Активність на все життя – польсько-
словацька платформа фізичної культури і зміц-
нення здоров’я студентів”, та грантів Універси-
тету м. Жешова (Польща) DN/GrU/WF/1/2011 i 
DN/GrU/WF/2/2011 ґрунтувалась на аналізі до-
сліджень 649 студентів зі Словаччини, 502 – з
України, 353 – з Румунії і 3353 – з Польщі. Ці
проекти досліджували знання молоді про здо-
ровий спосіб життя та фізичну витривалість
серед студентів у 2010 р. у Польщі та Словач-
чині (2362 жінки і 1640 чоловіків). У результаті
40,7% жінок та 18,1% чоловіків отримали до-
статню або недостатню оцінку. Ці та інші між-
народні наукові дослідження, спрямовані на
розвиток фізичної культури, в підсумку одно-
значно показують, що результати тестів у лю-
дей з недостатніми даними витривалості та
низьким рівнем знань про здоровий спосіб жит-
тя є прогнозованими чинниками розвитку за-
хворювань у майбутньому та надають відпові-
дні знання для подальших змін у державній
політиці на національному та регіональному
рівнях [11].

Отже, на основі цих даних можна констату-
вати, що, виділяючи із загального результату
достатню або недостатню негативну оцінку в
подібних проектах та порівнюючи її з відповід-
ними даними по досліджуваних країнах, ми
отримаємо деякі показники оцінки результати-
вності державного регулювання розвитку фізи-
чної культури молоді. Вважаємо, що ці показ-
ники свідчать про “здоров’я” самої системи на-
дання послуг, пов’язаних з навчанням студен-
тів здорового способу життя, та про результа-
тивність державного регулювання розвитку фі-
зичної культури студентської молоді, а також
про ефективність упровадження відповідної
державної політики в цій сфері загалом.

Отримані результати рівнів фізичної активно-
сті студентів, які вимірювались згідно з анкетни-
ми даними (міжнародний стандарт MILTPAQ –
Minnesota Leisure Time Physical Activity Ques-
tionnaire, або так званий тест Мінесота – анкета
про наявність шкідливих звичок, заняття у ві-
льний час та розвиток фізичної активності сту-
дента за останні шість місяців), підтверджують
тенденцію до зниження рівня фізичної активно-
сті молоді країн ЄС під час дозвілля. Шокую-
чим можна назвати той факт, що серед студен-
тів університетів, де проводились дослідження,
кожна друга студентка і кожен третій студент
не перевищують свій рівень активності на
2000 ккал на тиждень, а домінуючі фізичні на-
вантаження належать до “легких навантажень”,
які надалі, після закінчення навчання, мають
тенденцію до зменшення. Досить цікавим фак-
том є те, що фізична активність студентів-
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медиків була найнижчою серед молоді в кожній
з досліджуваних країн [12; 13].

Фізична культура студентів у польських та
українських вищих школах останніми роками
зазнає постійних змін. Така ситуація зумовле-
на, з одного боку, змінами законодавства, з
іншого – впливом ринкової економіки та роз-
ширенням самоврядування університетів. Пе-
реважно, в період навчання студентів закріп-
люються та формуються основні знання,
пов’язані зі сферою фізичної культури. Отже,
тут і потрібно закладати потреби й навички
розвитку фізичної культури (отримані на більш
ранніх стадіях освіти). Активна молодь вважає
себе не об’єктом фізичної культури, а, як вони
самі стверджують, повноцінним суб’єктом дії
фізичної культури. Розвиток цієї дефініції в мо-
лодіжному середовищі необхідний як основна
складова розуміння важливості розвитку фізи-
чної культури в молодіжному житті та вжиття
відповідних заходів для розвитку національних
систем державного регулювання цієї сфери.

Як наслідок реалізації політики формування
відповідної свідомості студентів та на основі
опитування студентів у Польщі та Україні ми
зауважили, що уроки фізичної активності не
завжди відповідають очікуванням студентів.

Існуючі системи фізичної культури в польсь-
ких та українських університетах є консервати-
вними та базуються на морально застарілих
нормативних документах. Серед очевидних
проблем ми виділяємо такі: 1) заняття прово-
дяться у формі участі в аудиторії, а не на спор-
тивному майданчику; 2) викладачі не знають
про мету занять. Використовується термін
“мета – фізичне виховання”, тоді як метою за-
нять повинно бути примноження здоров’я.

Незважаючи на загальні тенденції щодо де-
централізації управління та надання автономії
ВНЗ, у більшості Європейських країн державне
регулювання сфери фізичної культури достат-
ньо регламентоване, націлене на кінцевий ре-
зультат – виховання здорового громадянина.
Фізичне виховання студентів, як невід’ємна
складова розвитку фізичної культури, має бути
доповненням до мети навчального закладу –
підготовки конкурентного у професійному житті
спеціаліста для студента після закінчення ВНЗ
не тільки переслідувати свої власні професійні
амбіції, щоб отримання задовільної і прибутко-
вої роботи. Основною частиною цього завдан-
ня є забезпечення доброго здоров’я та відпові-
дних знань. Розвиток автономності вищих шкіл
призводить до самостійного прийняття рішення
про кількість та напрями дисциплін, програм
навчання. Отже, вони також приймають рішен-
ня про форму навчання, кількість і терміни за-
нять фізичною культурою.

Однак треба пам’ятати, що підвищення рів-
ня розвитку фізичної активності молоді лежить,
переважно, в компетенції кількох секторів дер-
жавного регулювання, більшість з яких нале-
жать до освіти, спорту та охорони здоров’я.

Слід зауважити, що кінцевий результат, а са-
ме – підвищення віку та якості життя – спосте-
рігається саме в тих країнах, де наявна постій-
на міжсекторальна взаємодія на національно-
му рівні в цій проблематиці.

Під час досліджень ми зауважили, що в пе-
ріод сучасної економічної кризи всі Європейські
країни відчутно зменшують фінансове наван-
таження на розвиток соціальної складової, зок-
рема і на розвиток фізичної культури. Тому, на
нашу думку, вітчизняним державним установам
важливо розвивати та підтримувати проекти,
спрямовані на дослідження сучасного стану та
розвитку фізичної культури. Завдяки викорис-
танню Інтернету виникли сприятливі умови для
нагромадження та опрацьовування будь-яких
даних і використання їх з будь-якого місця до-
слідниками, до того ж, – ці дані можуть викори-
стовувати самі учасники досліджень, що має
важливе значення для розвитку їхньої самооці-
нки та самоосвіти. Існуюча система державного
регулювання розвитку фізичної культури в
Україні не передбачає розвитку та делегування
на адміністративний рівень ВНЗ повноважень
щодо зміни навчального процесу у сфері фізи-
чної культури студентів. Насправді ще потрібно
вивчати, де наявна проблема нерозуміння: на
рівні державного регулювання, чи на адмініст-
ративному рівні ВНЗ? Усім зацікавленим сто-
ронам потрібно врахувати, що у більшості ви-
падків час навчання у ВНЗ є останньою мож-
ливістю, де можна здобути відповідну освіту,
спрямовану на розвиток, підтримку та самокон-
троль з розвитку фізичної активності з метою
профілактики захворювань у майбутньому. Ва-
жливо підтримувати на державному рівні прое-
кти, суть яких полягає у виявленні негативних
факторів – майбутніх призвідників хвороб, та-
ких як: низький рівень активності та фізичного
навантаження, ірраціональне харчування, над-
мірна вага й ожиріння, куріння, та обов’язко-
вому включенні організаційних заходів, пов’я-
заних з отриманням знань з основ здорового
способу життя молоді. Одним з небагатьох
прикладів позитивних досліджень в Інтернеті є
вебплатформа www.studentfit.eu. На думку до-
слідників, дані проекту можуть бути використа-
ні для демонстрації впливу фізичної активності
цільових груп, стилю життя, для оцінювання
здоров’я студентів. Важливо, що ці досліджен-
ня можуть бути вагомим аргументом у дискусі-
ях з керівниками ВНЗ, які беруть участь у від-
повідних дослідженнях, місцевою владою та
відповідними міністерствами, що відповідають
за реалізацією політики регулювання розвитку
фізичної культури на національних рівнях в
країнах ЄС та в Україні. Також це може вплину-
ти на формування проактивної політики з роз-
витку фізичного виховання у ВНЗ. Безсумнівно,
ці міжнародні дослідження молоді дають ціка-
вий порівняльний матеріал для оцінювання
показників результативності державного регу-
лювання у країнах Карпатського Єврорегіону.
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У програмах ЄС, які стосуються питань роз-
витку фізичної культури, пов’язаних з громад-
ським сектором охорони здоров’я, стверджу-
ється, що слід реалізовувати програми, спря-
мовані на підвищення рівня фізичної активності
в профілактичних цілях. На рівні суспільства
повинні розширюватися заходи в напрямі до
зміни норм у бік збільшення фізичної активнос-
ті та соціальної підтримки для здійснення захо-
дів, що є корисними для здоров’я. Важливо ви-
користовувати досвід ЄС у цьому питанні та
включати на всіх рівнях відповідні стандарти з
розвитку фізичної культури, які можуть бути
визначені як описові норми (просування на рів-
ні держави позитивного сприйняття потреби в
розвитку фізичної культури), суб’єктивні норми
(стимули громадянського заохочення до занять
фізичною культурою) й особисті норми (особи-
ста участь у підвищенні фізичної активності та
розвитку фізичної культури).

Пропагування на національному рівні роз-
витку фізичної культури в системі ВНЗ буде
відігравати роль стимулювання до подальшого
фізичного розвитку особистості та здоров’я.
Сучасні країни ставлять перед випускниками,
незалежно від країни, високі вимоги з погляду
майбутньої фахової підготовки. Як зауважують
дослідники, це супроводжується підвищеною
нестійкістю до психологічних навантажень, які
й повинні бути зрівноважені достатнім фізич-
ним навантаженням [14].

Болонська декларація почала процес суттє-
вих змін у системах освіти багатьох країн. Цей
процес, відомий як Болонський процес, спря-
мований на створення єдиного загального Єв-
ропейського простору вищої освіти (European
Higher Education Area). На цьому етапі очевид-
но, що це була унікальна угода, оскільки сього-
дні Болонський процес включає 47 країн – уча-
сників з 49 країн, які ратифікували Європейську
культурну конвенцію Ради Європи з 1954 р.

Важливо нагадати, що 01.10.2003 р. розпо-
чались дослідження AEHESIS – одна з програм
Erasmus, яка розпочала реалізацію завдання
“Об’єднання Європейської вищої школи в спор-
тивній науці” (Aligning a European Higher
Education In Sport Science – AEHESIS (www.
aehesis.com)).

Зауважимо, що термін “sport”, який викорис-
товується в усіх європейських документах,
ближчий за змістом до українського терміна
“фізична культура”.

На жаль, офіційно Україна не брала участі в
цьому досліджені.

У європейському освітньому просторі сього-
дні досить часто згадується концепція обов’яз-
кових занять з фізичної культури, яка матиме
добровільний вибір наповненості цих занять у
ВНЗ. Але, на наш погляд, це неоднозначно
спрацьовує стосовно фізичної культури. Щоб
пояснити, наскільки може бути загрозливою ця
тенденція, навіть у країнах ЄС, достатньо про-
аналізувати останній польський Закон “Про

спорт” від 16.10.2010 р., який узгоджувався з
Європейським законодавством і в якому немає
жодних посилань на обов’язковість занять фі-
зичною культурою [15]. Це однозначно відкри-
ває можливість усунення занять з фізичної
культури з польських університетів, що узако-
нено на рівні держави. Дійсно, в рекомендаціях
Білої Книги зі спорту ЄС не згадується про
обов’язкові заняття фізичною культурою у ВНЗ.
Натомість у п. 2.1 наголошено: відсутність
фізичної активності посилює появу надмірної
ваги, ожиріння, а також ряд хронічних захво-
рювань, таких як серцево-судинні захворю-
вання і діабет, які роблять свій внесок у погі-
ршення якості життя, є загрозою для життя
людини та тягарем для економіки, наванта-
женням бюджету охорони здоров’я. Важливе
значення має привернення уваги до спорту в
період молодості. У п. 2.3 зазначено: цінності,
прищеплені за допомогою спорту, це внесок у
розвиток знань, це мотивація, навички і го-
товність до особистих зусиль. Час, проведе-
ний на спортивних заходах навчального за-
кладу, створює переваги для здоров’я та
освіти, яка завдяки цьому повинна бути роз-
ширена [16]. Ці напрями також підтримує Біла
Книга Комісії “Стратегія Європи з питань хар-
чування, надмірної ваги та ожиріння”, в якій
підкреслено важливість здійснення профілак-
тики для запобігання тенденціям скорочення
фізичної активності. Наголошено, що в майбу-
тньому будуть запропоновані заходи, які в обох
Офіційних документах ЄС будуть доповнювати
один одного [17].

На сьогодні у ВНЗ в Україні на заняттях фіз-
культури, як правило, навчання проводиться
протягом перших двох років у розмірі 2 або
4 год на тиждень. У Польщі такі заняття прохо-
дять у більшості університетів тільки в перший
рік 2 год на тиждень. А найбільший польський
університет – Варшавський – у 2007 р. прийняв
рішення про відмову в наданні кредитів для
занять з фізичного виховання для студентів
згідно зі стандартами Європейської системи
передачі та нагромадження кредитів – ECTS1.
На жаль, ця тенденція поширюється в універ-
ситетах ЄС. Хоча ми можем стверджувати, що
спостерігається позитивна динаміка серед сту-
дентів ЄС до збільшення самостійного заняття
фізичною активністю під час навчання у ВНЗ.

IV. Висновки
Отже, рівень розвитку фізичної культури в

Україні загалом та молоді зокрема, повністю
залежить від державної політики з розвитку
фізичної культури, відповідальної за поступа-
льний розвиток галузі. Аналіз державної вітчи-
зняної політики та міжсекторальної взаємодії
між органами державної влади та громадських
ініціатив у сфері регулювання розвитку фізич-
                                                          

1 Параграф 11 п. 3. Наказ № 3 ректора Варшавського
університету від 18.01.2007 р. Систему університету на-
дання кредитів відповідно до стандартів ЄС та нагрома-
дження кредитів System – ECTS.
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ної культури молоді показує відсутність взає-
морозуміння між громадськими організаціями
та органами державної влади. Оцінка впливу
суспільно-політичних систем у країнах Карпат-
ського Єврорегіону на національні системи ре-
гулювання розвитку фізичної культури молоді є
високою та залишається стабільною навіть при
політичних змінах у цих країнах і націлена на
постійний поступальний розвиток фізичної
культури суспільства загалом, а особливо мо-
лоді. Нами підготовлені висновки на основі до-
сліджень у міжнародному проекті, які можуть
бути цікаві країнам Карпатського Єврорегіону,
куди також входить і Україна. Що цікаво, країни
– члени ЄС з Карпатського Єврорегіону зазна-
ли та зазнають докорінних змін у сфері держа-
вної політики розвитку фізичної культури, які,
на нашу думку, не завжди корисні. Для України
цей досвід буде беззаперечно цікавим як для
державних структур, які беруть участь у фор-
муванні політики з розвитку фізичної культури в
Україні, так і для відповідних громадських ор-
ганізацій.

Системи державного регулювання розвитку
фізичної культури у світі характеризуються ве-
ликою різноманітністю. Найбільші відмінності,
важкі для подолання, знаходяться у сфері сві-
домості і менталітету викладачів ВНЗ [23], що,
напевно, характерно і для України. Погоджує-
мось, що в майбутньому фізичне виховання
студентів буде залежати від політики розвитку
ВНЗ, викладачів і самих зацікавлених студентів
[19]. Болонський процес, який уже є на завер-
шальному етапі в ЄС, змушує спрямовувати
політику у сфері вищої освіти України на під-
вищення рівня освіти. Тому, очевидно, є необ-
хідність змін в освітній політиці і в рамках фізи-
чного виховання студентів. Слід шукати також і
інших шляхів розвитку вітчизняного державно-
го регулювання фізичної культури молоді, в
тому числі й у сфері освіти фізичної культури
студентів, котра зможе надати необхідну інфо-
рмацію про здоров’я та закріпить знання, які
будуть супроводжувати молодь у подальшому
житті.
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Наконечный Ю.Б. Государственная политика развития физической культуры студентов
Карпатского Еврорегиона: современные изменения, факторы влияния и подходы к оценива-
нию результативности внедрения

В статье рассмотрены главные проблемы государственной политики развития физической
культуры молодежи, качества знаний об обеспечении здоровья студентов, характерных как для
Украины, так и для стран Карпатского Еврорегиона. Отмечена потребность в изменении поли-
тики государственного развития физической культуры через систему образования студентов,
направленную на созидание условий сохранения и укрепления своего здоровья как и формирование
необходимых знаний.

Ключевые слова: государственная политика, государственное регулирование системой обра-
зования, развитие физической культуры, профилактика здоровья студентов.

Nakonechnyy Y. Development of public policy of physical education students Carpathian
Euroregion: modern changes, factors of influence and approaches to evaluating the effectiveness of
implementation

This article considers the main policy problems of development of physical culture of young people,
quality of knowledge about the health of studentsspecific for Ukraine and the Carpathian Euroregion.
Emphasized is the need to change the public policy of development of physical culture through the education
system of students aimed at creating conditions for the conservation and strengthening of their own health
and formation of the necessary knowledge.

Key words: public policy, public administration of the education system, the development of physical
culture, preventive health of students.




