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Анотація. У статті розкрито особливості організації системи масової фізичної культури Ки
таю. Висвітлено такі напрямки, як фізичне виховання, виробнича фізична культура та рекреаційно- 
оздоровча фізична культура. Подано результати аналізу основних нормативно-правових документів 
Китаю, які регламентують діяльність у галузі фізичної культури в цілому та організації масової фі~
ЗИ ЧНО Ї к у л ь ,  зурн зокрема.
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Постановка проблеми та зв'язок із науковими темами. Сьогодні в умовах переходу 
України на новий етап розвитку ринкових відносин та евро інтеграції, реформування потребу
ють усі галузі суспільства, серед яких не останнє місце посідає сфера фізичної культури, бо як 
відомо, саме вона є запорукою формування здоров’я нашої нації. Однією з важливих умов 
створення ефективної системи масової фізичної культури є вивчення та перейняття досвіду 
інших країн світу [3], серед яких не останнє місце посідає Китай. Саме у КНР, за результата
ми останніх Олімпійських ігор, на високому рівні знаходиться спорт, масова фізична культу
ра та фізичне виховання.

Дослідження виконано відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у га
лузі фізичної культури і спорту на 2006 -■ 2010 рр. Міністерства України у справах сім'ї, моло
ді та спорту, за темою 1.3.7.2 п „Організація та технологія удосконалення діяльності суб'є
ктів та об'єктів управління фізичною культурою і спортом” (номер державної реєстрації 
01010006475 ).

Метою дослідження є вивчення нормативно-правових документів Китаю щодо регла
ментації діяльності у галузі фізичної культури.

Завдання дослідження:
1. Розглянути систему масової фізичної культури Китаю.
2. Проаналізувати нормативні акти, що регламентують організацію масової фізичної 

культури КНР.
Ми використали наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних 

джерел; документальний метод.
Основний матеріал. У даний час система фізичної культури Китаю викликає великий 

інтерес у вчених усього світу. Це обумовлено, насамперед, надзвичайно високими показника
ми останніх Олімпійських ігор, що відбулися у Пекіні 2008 року. Відомо, що система фізич
ної культури Китаю формувалася впродовж багатьох сотень років ще з давніх часів і на сього
дні, представляє чіткий злагоджений механізм, де одне з центральних місць посідає масова 
фізична культура.

Китаю за останніх 20 років вдалося досягти значних успіхів у економічному і соціаль
ному розвиткові, зокрема в галузі фізичної культури і спорту [2]. Уряд Китаю докладає багато 
зусиль для впровадження фізичної культури в усі сфери життєдіяльності людей і залучення 
широких верств населення до занять масовою фізичною культурою. На сьогоднішній день у 
державі існує ефективна система фізичного виховання дітей та молоді, створено умови для її 
ефективної організації в усіх навчальних закладах країни, удосконалено систему громадсько
го спорту, виробничої гімнастики, розвиваються оздоровчі напрямки фізичної культури,
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:. таїльшої популярності набуває рекреаційний туризм. Цьому сприяли такі базові документи 
•і »ністичної партії Китаю і уряду КНР, яка Закон Китаю про фізичну культуру та спорт, 

7 г. грама прискорення розвитку китайського спорту вищих досягнень”, „Положення про
- .-вчення функцій, структури і кадрів Державного управління спортом КНР”, „Основні

.нення реформи розвитку фізичної культури і спорту в 2001 -  2010 роках”, „Програми 
... -нського спорту”, „План здоров'я нації на 2001 -  2005 роки” тощо. [2; 6].

Як свідчить дослідження, до Закону КНР про фізичну культуру та спорт було внесено 
* с-лї. Оновлений закон було прийнято на 8-му Всекитайському зібранні народних депутатів 

29 серпня 1995 року він набув чинності 1 жовтня 1995 року. 2008 року до закону знов бу- 
несено доповнення. Оновлений закон набув чинності 7 травня 2008 року, до його змісту 

: з йшло 8 розділів:
Зміст
Розділ № 1 Вступ.
Розділ № 2 Громадський спорт.
Розділ № 3 Спорт у навчальних закладах.
Розділ № 4 Професійний спорт.
Розділ № 5 Спортивні товариства.
Розділ № 6 Умови забезпечення.
Розділ № 7 Законодавча база і правові дії.
Розділ № 8 Доповнення.
Аналіз закону показав, що він базується на Конституції КНР і є основним норматив- 

. ч документам, що регламентує діяльність у галузі фізичної культури та спорту. У першому 
зк т л і  підкреслено, що цей документ розроблено для подальшого розвитку фізкультурно- 

: гтизної діяльності, зміцненням здоров’я населення, підвищення рівня спорту в країні, 
*с лієння збройних сил, поліпшення економіки. Спортивний відділ Державної Ради Китаю 

». - фізкультурно-спортивною роботою в державі, інші відділи також виконують вплив та 
х_тримку спортивної діяльності в межах своєї компетенції. Місцева адміністрація керує фіз- 

- у  рно-снортивною діяльністю на місцях.
Особливу увагу держава акцентує: на молодіжнііт спортивній діяльності, головною ме-

-  - -.кої є зміцнення здоров’я молоді. Крім того, держава підтримує національні меншини у 
І - їйтку спорту та підготовці спортивного резерву. Удосконалює систему підготовки фіз-

£ гурних кадрів, розвиває спортивну науку та освіту, розповсюджує та впроваджує резуль- 
.часних досліджень у галузі фізичної культури та спорту.
У законі підкреслено, що держава і уряд підтримує та винагороджує організації та при- 
соби, що сприяють поширенню спортивній діяльності. Держава спонукає до розширен- 

і  : жнародних зв’язків, наполягає на незалежності, рівних правах, повазі та збереженні суве- 
: -  - _тету, дотриманні законів КНР при укладанні міжнародних договорів.

Особливої уваги потребує Розділ № 2, в якому йдеться про ставлення держави до гро- 
і  -...кого  спорту. Слід зазначити, що у Китаї він активно розвішається, є основою для фізич- 
в. виховання, виробничої фізичної культури, резервного спорту', спорту вищих досягнень
і . :• оесійного спорту. На сьогодні майже 40 % жителів держави залучені до регулярних за-
- аме громадським спортом насамперед, завдяки активним діям уряду та владі на місцях 

7ах, у законі сказано, що держава агітує громадян до занять спортом для поліпшення здо- 
- При цьому громадський спорт повинен бути не професійним, а багатогранним і при-

. ваним до місцевих умов та науково обґрунтованим. Держава розповсюджує народні 
. : -. :зні програми, контролює організацію за стандартними державними нормами. На де-
і . >му рівні здійснюється підготовка громадських іїіструкгорів з фізичної культури та 
. эргу , які спрямовують фізкультурно-спортивну роботу в державі.

У законі підкреслено, що місцева адміїпстрашя повинна створити необхідні сприятли-
- ви для залучення населення до фізкультурно-спортивного руху. Кожен район у містах 
. .и організувати спортивні заняття для своїх жителів. Сільський комітет повинен влаш-
- • іти притаманну цьому районові спортивну діяльність. Державні органи управління та інші
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фізкультурно-спортивні організації повніші розвивати спортивну діяльність та влаштовувати 
спортивні змагання різного рівня серед населення. Крім того, профспілки та інші громадські 
об’єднання повинні також розвивати спортивний рух відповідно до своїх обов’язків. У свою 
чергу, держава надихає, сприяє, підтримує і розробляє національні позиції щодо громадсько
го спорту. У законі також зазначено, що громадськість держави повинна піклуватись про роз
виток спорту серед літніх людей та інвалідів, адміністрація повинна створити сприятливі умо
ви для занять спортом цього кола людей.

У Розділі № 3 „Спорт у навчальних закладах”, розкрито роль державних органів 
управління в організації фізичного виховання в освітній галузі. Зокрема йдеться про те, 
що Міністерство освіти КНР повинно організувати роботу навчальних закладів таким чи
ном, щоб спорт посідав центральне місце у виховному процесі та загальній підготовці та
лановитих спортсменів.

Освітні заклади повинні вводити в навчальні плани уроки фізичної культури та ство
рювати сприятливі умови для занять дітей-інвалідів. Зміст та організація фізкультурно-спо
ртивної роботи повинна відповідати державним стандартам. Навчальні заклади мають вести 
спортивну підготовку учнів, формувати збірні команди для участі в змаганнях різного рівня. 
У законі також підкреслено, що навчальний заклад повинен організовувати та проводити як 
мінімум о,дне змагання на навчальний рік. Відповідно до державних норм, освітні заклади ма
ють комплектувати викладацький склад та гарантувати захист їх інтересів.

Згідно з державними стандартами, освітнім закладам слід бути оснащені спортивними 
майданчиками, обладнанням та інвентарем.

Важливим пунктом закону є ге, що освітні заклади повинні створювати чітку систему 
контролю за здоров’ям учнів. Відділ фізичного виховання разом з відділом охорони здоров’я 
повинні контролювати здоров’я учнів.

Ще одним важливим розділом закону є Розділ № 6, „Умови забезпечення”, в якому чі
тко зазначено, що місцева Адміністрація повинна внести до бюджету у статтю витрат забез
печення фізкультурно-спортивної діяльності та до програми місцевого будівництва -  будівни
цтво спортивних споруд. Держава має залучати підприємства та громадськість до розвитку 
масової фізичної культури та спорту, стимулювати організації та приватні особи до пожертву
вань. Держава та місцеві органи управління повинні посилити контроль за виконанням де
ржавних програм, витратою коштів, будівництвом спортивних споруд у містах та сільській 
місцевості, при цьому фізкультурно-спортивні послуги та громадські споруди повинні бути 
доступними для населення. Учням, літнім людям та інвалідам слід надавати відповідні пільги 
та створити для них сприятливі умови.

У Розділі № 7 підкреслено, що за порушення: чинного законодавства передбачено 
адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність [4].

Дослідження показало, що уряд Китаю велику увагу приділяє фізичному вихованню 
дітей та молоді для збереження здоров’я нації, з одного боку, та виявлення талановитих дітей 
та подальшої підготовки спортивного резерву -  з другого [5; 9]. Саме тому, у доповнення до 
Закону про фізичну культуру та спорт Наказом № 8 від 12.03.1990 р. Міністерства освіти КНР 
було затверджено Програму розвитку фізичної культур;и та спорту освітніх закладів. Програ
ма містить 9 розділів:

Розділ № 1. Вступ.
Розділ № 2. Уроки фізичної культури.
Розділ № 3. Позакласна спортивна діяльність.
Розділ № 4. Спортивна підготовка, змагання і заняття спортом у вільний час.
Розділ № 5. Викладачі фізкультури.
Розділ № 6. Витрати на спортивні споруди, інвентар, обладнання.
Розділ № 7. Структура управління.
Розділ № 8. Винагороди і стягнення.
Розділ № 9. Доповнення.
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Аналіз програми показав, що фізкультурно-спортивна робота повинна проводит ися в 
; ' д  освітніх закладах Китаю: в молодших та середніх школах, спеціалізованих навчальних 
—•задах, професійно-технічних училищах, ВНЗ -  для зміцнення здоров’я учнів та студентів,
- також для залучення дітей та молоді до спортивного руху. Так, у документі зазначено, що 
; : .-гчна культура в освітніх закладах повинна проводитися як уроку, факультативних занять 
. т :ртом, занять у гуртках з фізичної підготовки та спортивних змагань з різних видів спорту.

-•ом з тим, у ВНЗ урок фізичної культури обов’язковий на першому та другому курсах, а з 
тегього курсу -  у вигляді факультативних занять. Учні та студенти всіх освітніх закладів 

здають іспит з фізичної культури, від якого звільняються лише діти із захворюваннями 
т и  наявності медичної довідки) та діти-інваліди.

Згідно з програмою, головними завданнями фізичного виховання, окрім оздоровчої, е 
ДВ ділення імунітету, оволодіння основними знаннями щодо фізичної культури та спорту, 
знищення рівня спортивних умінь та навичок, поліпшення спортивних результатів та підго
нка талановитих резервів для держави. Цікавим фактом є те, що програма спрямована на 
ьиток як популярних, так і традиційних для Китаю видів спорту та оздоровчих систем. 

- я цьому контроль за виконанням програми покладено на Міністерство освіти КНР.
У Розділі № 4, „Спортивна підготовка, змагання і заняття спортом у вільний час” за- 

—.єно, що всі навчальні заклади обов’язково повинні брати участь у спортивних змаганнях 
: ного рівня, а також проводити спортивні змагання відповідно до державних норм Міні- 

. гг-ства освіти КНР та календарних планів органів управління з фізичної культури та спорту.
Зазначимо, що у Китаї один раз на 3 роки відбуваються Всекигайські змагання серед 

днів середніх шкіл, а раз на 4 роки -  серед студентів ВНЗ, зміни строків та порядку прове
дення цих змагань слід погоджувати з Міністерством освіти КНР. Переможці цих змагань, за 
: дзенням Міністерства, беруть участь у міжнародних змаганнях.

У Розділі № 9 пьідкреслено, що ця програма не розповсюджується на спеціалізова- 
фізкультурно-спортивні ВНЗ та спортивні кафедри інших ВНЗ. Водночас ці правила 

:т _ суються спеціалізованих шкіл, професійних училищ, освітніх закладів вечірньої форми 
--зчання [5; 8; 9]

З метою активізації та розповсюдження системи громадського спорту у державі Де- 
. казна Рада КНР розробила та затвердила Положення про громадську спортивну діяльність 

ілказ № 560 від 30.08.2009 р.), яке набуло чинності 1 жовтня 2009 року. Положення містить 
розділів:

Розділ № 1. Вступ.
Розділ № 2. План громадської спортивної діяльності.
Розділ № 3. Громадський спорт.
Розділ № 4. Забезпечення громадського спорту.
Розділ № 5. Законодавча база та правове регулювання.
Розділ № 6. Доповнення.
Основні положення Програми регулюють розвиток громадського спорту. Цей доку- 

•мит гарантує громадянам право на участь у громадському спортивному русі, який підвищує 
-день здоров’я населення. Вищий повіт та місцева адміністрація затверджують план еконо

много розвитку та забезпечення громадського спорту в містах та сільській місцевості. Він 
г-сож контролює його впровадження.

У положенні визначено 8 серпня -  День громадського спорту Китаю. Адміністрація 
пцого повіту, державні відомства, підприємства, інші організації, згідно з Положенням, по- 

: зі ні проводити в цей день спортивні заходи серед своїх працівників. Відділ фізичної культу- 
:з  та спорту місцевої адміністрації Вищого повіту повинен проводити безкоштовні спо- 
: ліані заходи та інструктаж для агітації та пропаганди громадського спорту та здорового 
. лоеобу життя.

Відділ фізичної культури та спор'гу Державної Ради повинен у встановлений час орга-
- .озувати та проводити Всекитайські громадські змагання та фізкультурно-масові заходи під 
-ас традиційних свят. Інші відділи, в межах своєї компетенції повинні також проводити Все-
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китайські громадські змагання. Місцева адміністрація має організовувати спортивні змагання 
у встановлений час серед місцевих жителів Державні відомства, підприємства, інші організа
ції повинні впроваджувати для своїх працівників виробничу гімнастику перед роботою, гі
мнастику під час перерви та спортивні заходи після роботи. Крім того, профспілки, жіночі 
профспілки, комсомольські спілки та профспілка інвалідів повинні в межах своєї компетенції 
організовувати спортивні заходи та змагання.

У Положенні підкреслено, що радіостанції, телебачення, преса та Інтернет повинні по
силити пропаганду громадського спорту, розповсюдити наукові знання про фізичну культуру 
та спорт та сформувати суспільну свідомість щодо значущості громадського спорту.

Важливим пунктом Положення є попередження травматизму та запобіг ання смертно
сті під час занять спортом. З цією метою слід отримати дозвіл на проведення фізкультурно- 
спортивних заходів у Відділі з фізичної культури та спорту місцевої адміністрації за умов:

* відповідності спортивних споруд державним стандартам;
* відповідності кваліфікації інструкторів та рятувальників;
* дотримання техніки безпеки [ 1; 6 ; 7].
Китай адміністративно поділяється на провінції, у кожній з яких функціонує головний 

державний орган управління з фізичної культури. У кожній провінції розроблено регіональну 
програму відповідно до державної програми розвитку фізичної культури та спорту [2].

Проведене дослідження дозволило вивчити особливості системи масової фізичної 
культури КНР, організація та функціонування якої регламентована такими нормативно-пра
вовими документами китайського уряду як закон КНР про фізичну культуру та спорт, Поло
ження про фізичне виховання в освітніх закладах, Положення про громадський спорт, Про
грама розвитку фізичної культури в КНР, Перспективний план розвитку фізичної культури на 
найближчу п ’ятирічку. Чітко налагоджена система управління, координації та жорсткого кон
тролю за розвитком масової фізичної культури з боку держави дає позитивні результати. У 
державі все більше населення залучено до занять фізичним вихованням та громадським спо
ртом, органи місцевого самоврядування створюються сприятливі умови для ефективного про
ведення фізкультурно-масових заходів, відділяються кошти, ведеться будівництво спортивних 
споруд, розробляються та вводяться в дію програми та штани розвитку масової фізичної куль
тури на місцях. Особливу увагу уряд приділяє залученню до занять фізичною культурою лю
дей літнього віку, дітей, молоді, інвалідів. Цей позитивний досвід Китаю потребує не лише 
вивчення, а й застосування в Україні для підвищення ефективності розвитку системи масової 
фізичної культури .

Висновки
1. На сьогодні масова фізична культура Китаю є чітко злагодженою системою, що мі

стить фізичне виховання, виробничу фізичну культуру, рекреаційно-оздоровчу фізичну куль
туру, громадський спорт, до якої залучено майже 40 % населення.

2. Уряд та місцеві органи управліїгня Китаю підтримують розвиток масової фізичної 
культури. У базових нормативно-правових документах чітко окреслено шляхи удосконалення 
основних напрямкгв масової фізичної культури, умови організації та жорсткий контроль з бо
ку уряду та місцевих органів управління.

Перспективи подальших пошуків. Подальшого наукового вивчення потребує систе
ма виробничої фізичної культури КНР, її принципи, методи, форми, засоби, ресурсне забез
печення та сучасний стан.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ

Ван Сюе Мань

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннот ация. В статье раскрыты особенности организации системы массовой физиче- 
• : культуры Китая, такие направления как физическое воспитание, производственная фи- 

36 г, кая культура и рекреационно-оздоровительная физическая культура. Поданы результа- 
-- анализа основных нормативно правовых документов Китая которые регламентируют дея-
- тьность в сфере физической культуры в целом и организации массовой физической культу- 
. і частности, а именно закону КНР о физической культуре и спорте, Протрамму развития

. :ческой культуры Китая, Положения о физическом воспитании школьников и студе-
: з . Положения об общественном спорте, Перспективном плане развития физической куль

туры и спорта.

Ключевые слова: массовая физическая культура, физическое воспитание, обществен- 
спорт, производственная физическая: культура, нормативно-правовые документа.

NORMATIVE-LEGAL BASE
OF ORGANIZATION OF MASS PHYSICAL CULTURE OF CHINA

Van Syue Man

Kharkiv State Academy o f  Physical Culture

Annotation. The features of organization of the system of mass physical culture of China, 
: sections as physical education, industrial physical culture and recreation physical culture, are 

: ;cd m the article. The results of analysis of basic normatively legal documents o f China which 
; r _ - ‘e activity in the field o f physical culture on the whole and organizations o f mass physical cul- 
.7 : c  particular are given, namely to the law of Peoples Republic of China on physical culture and 
7 .-  Program of development of physical culture of China, Statutes about physical education of 

*  boys and students, Statutes about public sport, Perspective plan of development of physical 
-rj-e  and sport.
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