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Упродовж останніх років інтенсивні інтеграційні процеси в 

міжнародному освітньому середовищі зумовлюють зростання 

інтересу вітчизняних дослідників до вивчення позитивних 

досягнень і недоліків освітніх систем різних країн з метою їх 

взаємозбагачення. 

Використання емпіричних методів є необхідною базою для 

здійснення порівняльно-педагогічного дослідження, зокрема 

інтерв’ю, бесід, включеного спостереження, вивчення 

продуктів діяльності,електронного листування тощо. 

Під час перебування в університеті імені Марії  

Кюрі-Склодовської в Любліні (UMCS) нами було з’ясовано, що 

педагогічний штат СФВіС складається з 31 особи, у тому числі 

4 фахівця з танців, 2 спеціалістів із реабілітації. На СФВіС 

працює три доктора наук з педагогіки Т. Бєлецький 

(T. Bielecki), К. Нєлешчук (K. Nieleszczuk), М. Тарновський 

(M. Tarnowski) та дидактичні фахівці (викладачі фізичного 

виховання і тренери різної спеціалізації). Професор 

Т. Бєлецький зауважив, що у 2007 році шляхом об’єднання 

СФВіС та КУ АСС було створено Центр фізичної культури 

UMCS (Centrum Kultury Fizycznej UMCS). 

Інтерв’ювання польських педагогів засвідчує, що в річних 

заняттях з фізичної культури в університеті беруть участь 

близько 9000 студентів. У межах освітньої діяльності 

педагогічний склад Центру фізичної культури проводить 

заняття у формі туристичних і рекреаційних заходів. 

У бесіді з директором Центру фізичної культури UMCS 

К. Кравчиком (K. Krawczyk) було з’ясовано, що такі заходи 
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проводяться у відповідності з програмами, що надаються 

тренерами-інструкторами та мають бути затверджені ним і 

ректором університету. Літні та зимові табори фінансуються як 

університетом, так і за рахунок внесків їх учасників (50% від їх 

вартості, кожною з сторін). Така форма фінансування дозволяє 

створити відповідну навчальну базу та привабливі умови для 

спортивно-туристичних студентських заходів. К. Кравчик 

зазначає, що важливу роль в такій організації відіграє 

відповідна реклама різноманітних заходів для студентів, 

організаційний професіоналізм у проведенні, акцент на 

оздоровчий вплив, а також перебування на свіжому повітрі, що 

викликає зацікавлення споживачів цих послуг. 

Центр фізичної культури UMCS розташований у центрі 

академічного містечка, що є зручним для студентів. Технічний 

стан, незважаючи на 30-річний термін експлуатації, 

задовільний і забезпечує безпеку своїх користувачів. Крім того, 

в інфраструктуру Центру фізичної культури UMCS входить 

комплекс відкритих майданчиків для футболу, гандболу, 

волейболу, тенісні корти, трибуни для вболівальників. До 

закритих об’єктів відносяться: 3 спортивні зали, басейн  

(з модернізованим сталевим дном), сауна, тренажерні зали, 

фітнес зала, зали бойових мистецтв, велоспінінгу, спортивного 

скелелазіння. Функціонує лабораторія з сучасним 

діагностичним обладнанням, в якій проводяться дослідження 

фізіологічних показників студентів. Дослідження проводиться 

під керівництвом директора Центру фізичного виховання 

UMCS К. Кравчика в рамках експерименту докторської 

дисертації з біомедичних наук. 

КУ АСС UMCS проводить набір і навчання у 22 спортивних 

секціях, що змагаються в університетських лігах і в 

національних змаганнях. Членами секцій спортивного клубу 

можуть бути як студенти, так і працівники університету. Склад 

клубу складається з близько 780 осіб і 22 тренерів. Більшість з 

них (17) є штатними співробітниками, інші працюють на 

умовах контракту. У кадровій програмі UMCS одним з пунктів 
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є укомплектування штату спеціалістами, яких бракує в діючих 

секціях КУ АСС. Діяльність КУ АСС UMCS в основному 

фінансується з дотацій бюджету Центру, членських внесків, 

часткових дотацій університету та грантів з оренди спортивних 

споруд університету.  

К. Кравчик зазначив, що СФВіС у співпраці з КУ АСС 

UMCS проводять господарську діяльність, а саме публічну 

рекламу занять в тренажерній залі, занять аеробікою, в басейні 

тощо. Прибутки від цієї діяльності допомагають 

функціонуванню всіх спортивних секцій університету. Завдяки 

маркетинговим зусиллям, широким пропозиціям, відповідній 

рекламі, високій якості послуг, залученню висококласних 

тренерів та інструкторів, які демонструють якість своїх занять 

кожного року комерційні заняття відвідують значна кількість 

студентів. Вчені переконані, що проведення діагностики в 

навчальному процесі дозволяє викладачам індивідуалізувати 

навчально-тренувальний процес, передбачати його наслідки, 

розробляти стандарти та моделі навчання [1, с. 232].  

Емпіричні дослідження уможливили окреслення напрямів 

діяльності СФВіС разом з КУ АСС, зокрема законодавчий 

(установлений обов’язок СФВіС вищих шкіл (усіх форм 

власності) проведення обов’язкових занять з фізичного 

виховання), інституційний (проведення спортивної, 

реабілітаційної, рекреаційної й туристичної позанавчальної 

діяльність, що реалізується у співпраці СФВіС з КУ АСС 

вишів). Ця діяльність спрямована на задоволення інтересів та 

індивідуальних потреб студентів і сприяє підвищенню рівня 

фізичної культури польської інтелігенції. 
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