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Актуальність. На сучасному етапі розвитку вищої освіти значне місце 

приділяється впровадженню в навчально-виховний процес інноваційних 

технологій, орієнтованих на перспективу розвитку нетрадиційних форм та 

систем оздоровлення. 
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Постановка проблеми. В умовах розвитку сучасного суспільства 

важливе місце в його становленні займає фізична культура, яка забезпечує його 

формування та є частиною загальної культури. Актуальною постає раціональна 

організація педагогічного процесу викладання фізичного виховання у вищих 

навчальних закладах. На сучасному етапі розвитку вищої освіти значне місце 

приділяється впровадженню в навчально-виховний процес інноваційних 

технологій, орієнтованих на перспективу розвитку нетрадиційних форм та 

систем оздоровлення що допоможе студентам встановити зв’язки з природою, 

навчитись керувати своїми емоціями, поведінкою, рухами, досягти гармонії між 

тілом і духом. 

Основним ресурсом втілення інноваційних технологій в процес фізичного 

виховання є викладач фізичного виховання. Будуючи свою систему знань, 

викладач повинен володіти педагогічними, інформаційно-комп’ютерними 
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технологіями, орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інновацій і вміти 

впроваджувати їх у навчальний процес.  

На думку фахівців основними компонентами готовності до інноваційної 

діяльності викладачів з фізичної культури є стійка мотивація до інноваційної 

діяльності, націленість на пошук нових технологій для більш ефективного 

вирішення професійних завдань; рівень розвитку знань та умінь з проведення 

занять з фізичної культури, творче мислення тощо [1, 2, 5]. 

Аналіз досліджень. Основа інноваційних методів навчання та їх 

використання були закладені працями багатьох дослідників, серед яких слід 

назвати О. Бабешка, Т. Круцевич, Ю. Железняка, Н. Москаленко та інших. 

Аналіз практики нинішнього фізичного виховання підростаючого покоління 

протиріч та їх причин, узагальнення нових досягнень в галузі фізичного 

виховання дають підставу вважати, що до змісту програми з фізичного 

виховання доцільно внести такі високоефективні засоби і методи: 

мультимедійні технології, інтерактивні методи навчання, степ-аеробіку, 

калланетику, заняття з елементами музикотератії, каністерапії тощо, які мають у 

своїй основі механізми впливу на внутрішню сутність людини, її духовність, 

емоційність, виразність [3, с. 45]. 

Мета. Впровадження у навчально-виховний процес вищої школи 

інноваційних технологій з фізичного виховання.  

Завдання дослідження – теоретично обґрунтувати основні інноваційні 

методи організації навчально-виховного процесу викладання фізичного 

виховання у вищих навчальних закладах (ВНЗ) та висвітлити досвід роботи 

викладачів фізичного виховання Лисичангського педагогічного коледжу. 

Результати роботи. Розв’язання вказаного завдання повинно 

здійснюватися через удосконалення інноваційних засобів педагогічних 

технологій, які з часом набувають усе більшого використання у викладанні 

фізичного виховання.  

Мультимедійні технології пов’язані зі створенням мультимедійних 
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продуктів: електронних книг, енциклопедій, комп’ютерних фільмів, баз даних. 

Актуальним є запровадження мультимедійних методів у технології викладання 

фізичної культури у ВНЗ. Звичайно, жоден комп’ютер не замінить живого 

виконання будь-якої фізичної вправи, однак розробка спеціальних презентацій, 

фільмів спортивної тематики та створення комп’ютерних моделей дали б змогу 

студентам візуально сприйняти правильність виконання вправи й сформувати 

правильний підхід щодо дотримання здорового способу життя. Тому в 

Лисичанському педагогічному коледжі створена матеріально-технічна база для 

забезпечення такого процесу (фаховий кабінет має мультимедійне обладнання, 

викладачами створені електронні посібники та контролюючі програми, 

студентами розроблені науково-дослідні роботи, створені проекти за програмою 

Intel – версія 10.1, розроблені блоги з кожної навчальної дисципліни). Як 

джерело новітніх засобів, що сприяють підвищенню ефективності 

педагогічного процесу, комп’ютерні технології можуть перетворити навчальний 

процес з фізичного виховання на високопродуктивний та інноваційний процес. 

Ефективним напрямком формування професійної компетентності 

майбутнього педагога в Лисичанському педагогічному коледжі у плані 

збереження здоров’я є організація занять із застосуванням новітніх оздоровчих 

технологій для студентів основної та підготовчої групи, заняття лікувальної 

фізкультурної групи для студентів, які мають відхилення у стані здоров’я; 

поглиблене вивчення предмету «Формування культури здоров’я молоді з 

особливими потребами». Комп’ютерні засоби активно застосовуються на 

навчальних заняттях під керівництвом викладачів і при виконанні студентами 

самостійних завдань. 

Інтерактивні технології є специфічними й досить складними, потребують 

особливих знань, навичок, здібностей. Викладач фізичного виховання має 

вдосконалювати методику засвоєння різних вправ, розробляти нові елементи 

рухової активності та обговорювати їх зі студентами, які також повинні брати 

участь у цьому процесі.  
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На заняттях  викладачі використовують вправи для збереження й 

стимулювання здоров’я: стретчинг, скіпінг, вправи на релаксацію, елементи 

бойового гопака, гімнастику для очей, дихальну, східні єдиноборства, елементи 

адаптивної фізичної культури, елементи масажу, корекційні вправи тощо. 

Викладачі постійно шукають нові шляхи вирішення проблем формування 

культури здоров’я учнівської молоді засобами інноваційних технологій. 

Провели регіональний семінар-практикум «Актуальні проблеми розвитку 

спорту з собаками» де познайомили з каністерапією – одним з видів лікування 

за допомогою собак; всеукраїнську конференцію «Формування культури 

здоров’я молоді з осмобливими потребами» (провели заняття з каністерапії із 

собаками породи «Акіта-іну»). Каністерапія – це новий напрямок у сучасній 

медицині, коли замість лікарів з дітьми і дорослими працюють собаки.  

Викладачі використовують на заняттях музикотерапію - 

психотерапевтичний метод, що використовує музику як лікувальний засіб 

(комунікативна, реактивна, регулятивна). Підібраний пакет програм класичної 

музики для регуляції психоемоційного стану.  

Бойові мистецтва – унікальна культура, у якій бойова практика 

перетворена завдяки феномену мистецтва, що є плодом високої майстерності, 

одухотвореного красою. Оскільки тренувальні методики бойових мистецтв 

ґрунтуються на законах природи, організм людини може легко пристосуватися 

до виконання фундаментальних технік, внаслідок чого студент здатний досягти 

піка свого фізичного розвитку (функціонує секція «Самооборона» (заняття з 

косікі карате проводить Майстер спорту Міжнародного класу, Чемпіон світу з 

косікі карате, викладач ФВ Лисичанського педагогічного коледжу). 

Серед широкого розмаїття інноваційних засобів фізичного виховання 

привертає увагу степ-аеробіка, яка доступна різним віковим категоріям і дуже 

популярна серед учнівської молоді. Заняття мають у своїй основі механізми 

впливу на внутрішню сутність учнівської молоді, їх духовність, емоційність, 

виразність. 
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Найбільш ефективним методом розвитку гнучкості є спеціальна система 

вправ на розтягування, яка отримала назву стретчінг. Не менш цікавим 

здоров’язберігаючим методом є калланетика – поєднання вправ на розвиток 

сили та гнучкості, які активізують найбільші м’язові групи за допомогою 

вишуканих, граціозних та потужнисних рухів.  

Ритмічна гімнастика – це гімнастика з оздоровчою направленістю, 

основним засобом якої є комплекси гімнастичних вправ, різні по характеру, які 

виконуються під музику і оформлені танцювальними рухами. 

Ритмічна гімнастика є одним з головних засобів музично-ритмічного 

виховання, яке діє на організм людини не тільки рухами, але й музикою.  

На заняттях використовуємо дихальну гімнастику за методом трифазного 

дихання (вправи для тренування рівномірного видиху та глибокого резонування 

на приголосних звуках), дикційні вправи з текстом, а також тренування дихання 

під час руху, вдих у незручних позиціях. 

Висновки й перспективи подальших досліджень. Використання 

інноваційних форм і методів роботи на заняттях підвищить інтерес студентів до 

вивчення фізичної культури, вдосконалить ефективність уже набутих знань. 

Кожний творчо працюючий вчитель має високі резерви для використання 

інноваційних та інтерактивних форм і методів роботи, цим самим підвищивши 

якість викладання даного предмету.Тому основною метою досліджень у цьому 

напрямі є вивчення всіх складників інноваційних методів та визначення їх місця 

в системі фізичної культури та спорту. Іншим важливим кроком є розробка 

нових методів інноваційних технологій у педагогічній технології, які б дали 

змогу суттєво вдосконалити сучасну систему освіти.  
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