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Постановка проблеми. Одним із головних 

завдань розвитку фізичного вихованя є  органі-

зація фізкультурно-оздоровчої роботи. Тому 

значну увагу  у фізичному вихованні молоді на-

уковці звертають на застосування інноваційних 

технологій, які сприяють не лише удосконален-

ню рухових якостей та дотриманню здорового 

способу життя, але й підвищенню мотивації до 

занять фізичною культурою та спортом. Інно-

вації мають на меті вирішити актуальні  проб-

леми, що призведуть  до позитивних змін. 

Аналіз досліджень. У дослідженнях В. Баль-

севича, Л.Лубишевої, М.Кларіна зазначається, що 

інноваційні технології корелюють з зацікавле-

ністю студентської молоді самовдосконаленням, 

зростанням інтелектуальності та духовності, що 

неможливе без підвищення рівня фізичної куль-

тури. Важливими є також інноваційні техноло-

гії підвищення рухового режиму студентів із за-

стосуванням народних традицій для підтриман-

ня високої працездатності та поліпшення здоров’я. 

Питання розробки інноваційних технологій ви-

ховання і навчання розглядаються в дисертацій-

них дослідженнях Л. Кайдалової, С. Карпенчук, 

О.Кіяшко, Л.Костельної, С.Мариньчак, О.Нор-

кіної, О.Попович, Н.Фоломєєвої, А.Чорношта-

на, Л.Штефман. Різні форми впровадження но-

вітніх розробок з фізичного виховання молоді із 

застосуванням народних традицій розкриті в 

працях В.Гузиніна, В.Кузя, В.Пілата, Ю.Руден-

ка, З.Сергійчук, С.Стефанюк та інших [2 с.202]. 

Метою дослідження було вивчення іннова-

ційних технологій фізичного виховання молоді, 

визначити їх використання, а також проаналі-

зувати  проблеми застосування інноваційних 

методів у фізичному вихованні . 

Виклад основного матеріалу. Інноваційна 

діяльність – це складний процес, який передбачає 

створення гнучкої обґрунтованої системи науко-

вого забезпечення нововведень, ураховує логіку 

й специфіку не тільки нововведення, а й особ-

ливостей сприйняття, оцінки, взаємоадаптації 

елементів системи. Це сприяє більш оптима-

льному процесу реалізації. В основі технології 

забезпечення нововведень повинен бути такий 

підхід до їх вивчення, у межах якого можливий 

одночасний розгляд різних сторін взаємодії, які 

більше впливають на успішність інноваційних 

процесів. У Положенні про порядок виконаня 

інноваційної освітньої діяльності, затвердженому 

наказом Міністра освіти і науки України № 522 

від 7 листопада 2000 р., даються такі визначення: 

«Інноваційною освітньою діяльністю є розробка, 

розповсюдження та застосування освітніх інно-

вацій. Освітніми інноваціями є вперше створенні, 

вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, 

виховні, управлінські системи, їх компоненти, 

що суттєво поліпшують результати освітньої 

діяльності» [7 c. 36]. 

Інноваційний процес визначає зміни, які мають: 

– новизну; 

– потенціал підвищення ефективності цих 

процесів у цілому або в якихось інших частинах; 

– здатність дати довгостроковий корисний 

ефект, що виправдовує витрати зусиль і засобів 

на впровадження нововведення; 
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– узгодження з іншими здійснюваними 

нововведеннями[7 c. 36]. 

Сучасні інноваційні технології фізичного 

виховання також напрямлені на розвиток розу-

мових здібностей молоді. Більшість авторів 

сюди включають такі їх складові, як інтуїція, 

інтелект, пам'ять, аналітичні здібності, логічне 

та образне мислення, логічну культуру тощо. За 

твердженням Г. Кривошеєва [4 c.89], рівень ло-

гічної культури визначається багатьма факто-

рами й зокрема таким, як уроджений потенціал. 

Вирішальна роль відводиться й оточуючому 

соціальному середовищу, яке має постійний 

вплив на людину і формує її логіко-операційні 

вміння. Цей процес протікає особливо інтен-

сивно в дитячому віці, але є підстави вважати, 

вказує автор, що він розвивається впродовж 

усього життя людини, яка виховується в певній 

атмосфері, що формує відповідні погляди, пере-

конання, логічне мислення та логічну культуру. 

В основу створення інноваційних техноло-

гій фізичного виховання має бути покладена 

національна ідея про формування морально-

досконалої особистості, вважають В. Пілат і Є. 

Приступа. Це відповідає відроджена козацька 

система фізичного вдосконалення молоді. Вона 

застосовується з урахуванням сучасних вимог 

до навчально-виховного процесу. Її основу скла-

дають різні види єдиноборств, які культиву-

ються в Україні і відповідають менталітету на-

шого народу. Ця система фізичного вдоскона-

лення привертає увагу як досконалими 

формами і методами фізичної підготовки так і 

гуманістичними принципами[ 2 c. 203]. 

Також вивчення праць В. Бальсевича, Л. Лу-

бишевої, Г. Попова, В. Столярова, дозволило 

визначити сутність поняття «інноваційні техно-

логії фізичного виховання». Вони є інновацій-

ними коли елементи, які їх складають, тільки 

починають науково осмислюватися і не отри-

мали достатнього поширення в сучасній прак-

тиці, існуючі й загальновживані засоби фізич-

ного виховання застосовуються з інших пози-

цій і в трансформованому контексті, створю-

ється нова концепція навчально-виховного 

процесу з фізичного виховання, яка ґрунту-

ється на попередніх дослідженнях та перегля-

даються принципи соціального життя особис-

тості, визначаються напрями її розвитку й 

індивідуально добираються відповідні засоби 

фізичного виховання [ 2 c. 203]. 

Інновації у фізичному вихованні дають мож-

ливість молоді не тільки фізично розвиватися, а 

й формують світогляд, здатність скеровувати 

власну освітню траєкторію та програму життє-

діяльності в цілому. Використання інновацій-

них технологій у фізичному вихованні є неви-

черпним джерелом можливостей як для зміц-

нення здоров’я, розвитку фізичних якостей, так 

і для розвитку психофізіологічної сфери. 

Аналізуючи сучасну методику фізичного 

виховання у ВНЗ необхідно відмітити його 

недосконалість; так негативний вплив має прі-

оритет нормативного підходу, коли навчальний 

процес і діяльність кафедр спрямовані не на 

особистість студента, а на суто зовнішні показ-

ники, які характеризуються контрольними тес-

товими нормативами чергової навчальної прог-

рами. Виходячи із зазначеного, метою діяль-

ності викладачів фізичного виховання повинно 

стати створення умов і формування у студентів 

навичок самовдосконалення, що базується на 

основі виховання особистісної мотивації, інте-

ресу до фізичного виховання і стану власного 

здоров’я. Між тим, принципово важливо емо-

ційно-ціннісне відношення до фізкультурно-

спортивної діяльності у студентів, яке не фор-

мується спонтанно і не успадковується. Воно 

отримується особистістю в процесі самої діяль-

ності і ефективно розвивається при освоєнні 

знань і накопиченні рухового творчого досвіду, 

пов’язаного з проявом ініціативи і активності в 

навчально-педагогічному процесі [ 5 c.20 ]. 

Взагалі гостро актуалізується поняття мо-

дернізації системи фізичного виховання сту-

дентів через упровадження й використання ін-

новаційних технологій. Тобто поява нового 

програмного забезпечення дозволить поліпши-

ти розвиток фізичних якостей молоді, а 

інтегрування наукових досягнень та обмін ін-

формацією щодо фізичного виховання спри-

ятиме переосмисленню історичної спадщини з 

питань фізичного виховання молоді в Україні 

та інших державах [4 c.88]. 

Інтерактивні технології є специфічними й 

досить складними, потребують особливих знань, 

навичок, здібностей. Викладач фізичного вихо-

вання має вдосконалювати методику засвоєння 

різних вправ, розробляти нові елементи рухової 

активності та обговорювати їх зі студентами, 

які також повинні брати участь у цьому 

процесі. На заняттях викладачі використову-
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ють вправи для збереження й стимулювання 

здоров’я: стретчинг, скіпінг, вправи на релакса-

цію, елементи бойового гопака, гімнастику для 

очей, дихальну, східні єдиноборства, елементи 

адаптивної фізичної культури, елементи 

масажу, корекційні вправи тощо. [1 c.4]. 

Ще застосовується на заняттях музикоте-

рапію - психотерапевтичний метод, що вико-

ристовує музику як лікувальний засіб (кому-

нікативна, 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 бойо-

вих мистецтв ґрунтуються на законах природи, 

організм людини може легко пристосуватися до 

виконання фундаментальних технік, внаслідок 

чого студент здатний досягти піка свого фізич-

ного розвитку. Серед широкого розмаїття інно-

ваційних засобів фізичного виховання привер-

тає увагу степ-аеробіка, яка доступна різним 

віковим категоріям і дуже популярна серед 

учнівської молоді. Заняття мають у своїй основі 

механізми впливу на внутрішню сутність 

молоді, їх духовність, емоційність [1c.4]. 

Щоб змінити ставлення студентів до фізичної 

культури і спорту, свого здоров'я, наблизити їх до 

розуміння значущості цього предмета, розуміння 

себе, необхідно змінити, насамперед, умови от-

римання знань. Незважаючи на те, що поняття 

"особистісно орієнтована освіта" сьогодні над-

звичайно актуальне і є складовою частиною пла-

нів методичної роботи, разом з тим більшість не 

уявляє, що таке особистісно-орієнтоване заняття 

з фізичної культури. Необхідно зазначити, що 

йдеться про створення умов для поліпшення 

фізичної підготовленості студентів, їх здоров'я, 

підвищення зацікавленості до фізичної культури; 

використання різноманітних форм і методів орга-

нізації їх діяльності на заняттях, що дають змогу 

розкрити суб'єктивний досвід учнів; створення 

атмосфери зацікавленості кожного студента; 

стимулювання до виконання фізичних вправ без 

страху помилитися виконати вправу неправиль-

но; застосування на заняттях дидактичного мате-

ріалу, що дає змогу студентові вибирати найбільш 

значущі для нього види роботи; оцінка його дія-

льності не лише за кінцевим результатом, а за 

процесом досягнення; створення на заняття 

атмосфери для природного самовираження 

особистості [ 4 c. 88]. 

Вивчення та аналіз наукової літератури зас-

відчують, що проблема застосування іннова-

ційних технологій фізичного виховання сту-

дентської молоді у ВНЗ не була предметом спе-

ціального вивчення. Її актуальність, недостатня 

теоретична розробка, вимоги практики й обу-

мовили вибір дослідження. Найчастіше дидак-

тичні інновації у ВНЗ виникають під впливом 

змін, що відбуваються у змісті, організації та 

технології навчання. Вони можливі у двох варі-

антах: традиційному та інноваційному. Пер-

ший означає активне нарощування позитивних 

змін, рівномірне накопичення їх кількості, а 

другий – інновації, що періодично впроваджу-

ються, якісно змінюючи стан та рівень [4 c.89]. 

Багато науковців вважають, що ефективним 

є застосування таких інноваційних технологій в 

процесі фізичного виховання:  

– кооперативно-групове навчання, що дає 

можливість самостійно набувати знання, 

формувати фізичні якості, удосконалювати 

окремі вміння та навички;  

– інтерактивний методично-організаційний 

комплекс можна віднести до інформаційних 

технологій навчання, що надають доступ до 

нетрадиційних джерел інформації (електронна 

бібліотека, сайти Інтернету, соціальні мережі), 

створюючи можливість для творчої діяльності, 

формування професійних навичок, можливість 

реалізувати нові форми та методи навчання; 

– застосування мультимедіа, що є новою тех-

нологією, тобто сукупністю прийомів, методів, 

способів продуктування, обробки, зберігання й 

передавання аудіовізуальної інформації, засно-

ваної на використанні компакт-дисків або Інтер-

нет-джерел, електронних бібліотек [3 c.190]. 

Принцип оздоровчої спрямованості фізич-

ного виховання конкретизується у фізкультур-

но-оздоровчих технологіях, які в даний час 

активно розвиваються. Поняття фізкультурно-

оздоровча технологія об’єднує процес викорис-

тання засобів фізичного виховання в оздоров-

чих цілях і наукову дисципліну, розробці основ ме-

тодик побудови фізкультурно-оздоровчого процесу. 

 Практичним виявленням фізкультурно-

оздоровчих технологій в фізичному вихованні 

є різноманітні фітнес-програми. Види фітнес-

програм аеробної направленості:  
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– роуп-скипинг – представляє комбінації різ-

номанітних стрибків, акробатичних і танцюва-

льних елементів с однією або двома скакалка-

ми, які виконуються індивідуально або в гру-

пах. Програма є однією з найдоступніших та 

емоційних видів рухової активності, дозволяє 

ефективно впливати на важливі групи м’язів, 

укріпити серцево-судинну та дихальну систе-

му, корегувати масу тіла, розвивати загальну та 

спеціальну швидкісну витривалість, силові 

якості, спритність і координацію рухів.  

– памп-аеробіка – напрямок танцювальної 

аеробіки з використанням спортивних снарядів 

(перекладини, міні-штанги, гантелі, амортизатори). 

 – слайд-аеробіка – програма різноманітної 

фізичної підготовки на основі латеральних (біч-

них) рухів ногами, які запозичені з конько-

біжного спорту. Вправи слайд-аеробіки підви-

щують силу і координацію м’язів ніг, розвива-

ють витривалість, є ефективним засобом регу-

лювання маси тіла.  

– фитбол-аеробіка – комплекс різноманітних 

рухів та статичних поз з опором на спеціальний 

м’яч. Можливість проведення аеробної части-

ни заняття в положені сидячи на поверхні м’яча 

має позитивний вплив на м’язи спини, нижніх та 

верхніх кінцівок, хребет та вестибулярний апарат 

– шейпінг – система фізкультурно-оздоровчих 

занять для дівчат, спрямована на досягнення гар-

монійно розвинених форм тіла в єдності з висо-

ким рівнем рухової активності. В основі шейпінг-

тренування закладено принцип раціонального 

використання потенціалу ритмопластичних та 

силових напрямків гімнастики, синтез вправ кот-

рих сприяє позитивній динаміці цілого комплек-

су важливих морфофункціональних показників 

організму. Основні засоби шейпінгу – загально-

фізичні вправи, які в залежності від методичної 

доцільності виконуються без предметів, з 

предметами, на спеціальних снарядах [ 6 c. 4]. 

Взагалі багато студентів неохоче займаються 

фізичною культурою та не бачать необхідності 

для себе в цих заняттях. Це пов’язано не достат-

ньою інформацією про дії фізичних навантажень 

на стан людини та її працездатність, культуру 

виховання в сім’ї, дошкільних садках, школах та 

суспільстві взагалі.  

 

П. Віноградов [4c.89], досліджуючи нові 

форми проведення різноманітних спортивних 

заходів, стверджує, що вони всебічно розвива-

ють особистість молоді, а отже, і її психологічні 

властивості, які характеризуються виваженіс-

тю у діях, розвитком інтуїції. Це відбиває су-

часні погляди на психологізм у свідомій 

руховій діяльності як одне з актуальних та 

необхідних положень, що гарантує дієвість 

нових методик, а також і нових технологій фі-

зичного виховання як їх наступного еволю-

ційного етапу. Так, під час проведення спортив-

них ігор інтуїція має проявлятися в тому, щоб 

гравці постійно "бачили" своїх гравців та ко-

манду-суперницю, точно розраховували сили 

своїх рухів навіть тоді, коли немає зорового 

контролю за майданчиком. Це розвиває в моло-

ді здатність до диференційованого застосуван-

ня власних зусиль як в ігрових умовах, так і по-

тім у життєвих ситуаціях. Тобто існує перене-

сення рухових навичок, набутих під час спор-

тивних ігор, на рухи в повсякденному житті. 

Під час занять іграми студенти також вчаться 

розуміти своїх колег по навчанню без зайвих 

слів, що дозволяє розвивати власні здібності під 

час безпосереднього спілкування й такі цінні 

моральні якості, як терпимість і толерантність.  

Висновки й перспективи подальших 

досліджень. Використання інноваційних форм 

і методів роботи на заняттях підвищить інтерес 

студентської молоді до вивчення фізичної 

культури, вдосконалить ефективність уже 

набутих знань. Модернізація системи освіти 

сьогодні пов’язується, насамперед, з уведенням 

в освітнє середовище інноваційних концепцій, 

в основу яких будуть покладені цілісні моделі 

навчально-виховного Фізичне виховання, спорт 

і культура здоров’я у сучасному суспільстві : 

збірник наукових праць процесу, засновані на 

діалектичній єдності методології та засобів їх 

здійснення, тобто такі, які відбуваються не 

лише на рівні ідей, а й на рівні інтерактивних 

технологій утілюють ідею гуманізації як щодо 

системи освіти в цілому, так і стосовно 

конкретних аспектів навчально-виховного 

процесу .Тому основною метою досліджень у 

цьому напрямі є вивчення всіх складових 

інноваційних методів та визначення їх місця в 

системі фізичної культури та спорту. 
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Дослиджено теоретические вопросы по применению инновационных технологий в физическом воспитании 

студентов и спортсменов. Проанализированы основные подходы к определению понятий «инновация», 

«инновационные технологии». Выяснены особенности инновационных процессов в физической культуре. Определены 

варианты внедрения инновационных технологий на занятиях физической культуры. Предложено перспективы 

дальнейших исследований. 

Ключевые слова: инновация, инновационные методы, инновационная деятельность, физическое воспитание. 
 

Theoretical questions concerning the use of innovative technologies in physical education of students and athletes are 

investigated. The basic approaches to the definition of the concepts "innovation", "innovative technologies" are analyzed. The 

peculiarities of innovative processes in physical culture have been clarified. The variants of introduction of innovative 

technologies in the classes of physical culture are defined. Prospects for further research are suggested. 

Key words: innovation, innovative methods, innovative activity, physical education. 

  

http://dspace.luguniv.edu.ua/%20jspui/bitstream/
http://dspace.luguniv.edu.ua/%20jspui/bitstream/
http://molodyvcheny.in.ua/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_

