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В статті розглянуто теоретичні питання провідних фахівців у сфері фізичної культури і спорту. Впровад-
ження інноваційних технологій у систему фізичного виховання студентів України. Вивчення форм і методів 
фізичного виховання провідних країн світу. Причини необхідності створення інноваційних технологій 
фізичного виховання студентів. Нові підходи до створення більш досконалої системи фізичного виховання.
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Постановка проблеми У Цільовій комп-
лексній програмі «Фізичне виховання – 

здоров’я нації» вказується на необхідність забез-
печення здоров’я громадян засобами фізичного 
виховання з урахуванням вітчизняного та зару-
біжного досвіду. Це положення сприяє поширен-
ню серед студентської молоді видів занять фі-
зичними вправами, які є традиційними в Україні 
та інших країнах. І стосується національних єди-
ноборств та видів спорту, методика яких побудо-
вана на основі інноваційних технологій фізичного 
виховання. Відрізняються передусім філософ-
ськими системами світосприйняття, вираженими 
через рух, розробкою питань духовного збага-
чення особистості через спілкування з природою 
при виконанні певних рухів, обґрунтованими за-
собами психофізичного загартування. 

Причинами необхідності створення інновацій-
них технологій фізичного виховання у педагогіч-
них університетах є незадовільний стан фізичного 
здоров’я та рухової активності студентської мо-
лоді; поява нового програмного забезпечення, яке 
дає змогу поліпшити розвиток фізичних якостей 
студентів; інтегрування наукових досягнень та об-
мін інформацією щодо фізичного виховання; пере-
осмислення історичної спадщини з питань фізич-
ного виховання молоді в Україні та інших країнах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У дослідженнях О. Губарєвої, О. Дрозда, Г. Івано-
ва, Л. Лубишевої, В. Столярова, В. Шнейдера та ін. 
вказується, що важливою першопричиною виник-
нення підвищеного інтересу до інноваційних тех-
нологій фізичного виховання є усвідомлення керів-
никами вищих педагогічних навчальних закладів 
важливості фізичного виховання як обов’язкової 
дисципліни, здатної гармонізувати навчальний 
процес, створити передумови для фізичного вдо-
сконалення студентів. У дослідженнях В. Бальсе-
вича, Л. Лубишевої, М. Кларіна зазначається, що 
інноваційні технології корелюють з зацікавленістю 
студентської молоді самовдосконаленням, зростан-
ням інтелектуальності та духовності, що неможли-
ве без підвищення рівня фізичної культури. Важ-
ливими є також інноваційні технології підвищення 
рухового режиму студентів із застосуванням на-
родних традицій для підтримання високої працез-
датності 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. Чорноштана, 
Л. Штефман. Різні форми впровадження новіт-

ніх розробок з фізичного виховання молоді із за-
стосуванням народних традицій розкриті в пра-
цях В. Гузиніна, В. Кузя, В. Пілата, Ю. Руденка, 
З. Сергійчук, С. Стефанюк та інших.

Теоретичні підходи до управління інновацій-
ними процесами в освітній сфері обґрунтовано в 
працях вітчизняних науковців (В. Бех, Л. Ващенко, 
Т. Гончарова, Л. Даниленко, О. Козлова, Н. Коні-
щева, Л. Ляхова, С. Ніколаєнко, Н. Погрібна та ін.). 
Особливо слід відзначити колективну монографію 
«Управління інноваційним розвитком освіти в сус-
пільстві ризику» під редакцією А. Сбруєвої, у якій 
системно розглядається означений феномен. Про-
блеми інноваційного розвитку вивчали зарубіжні 
дослідники, такі як: Дж. Бендерс, А. Ван де Вен, 
Дж. Ендрюс, Т. Кларк, Р. Кол, Р. Купер, А. Філіпс, 
Дж. Хоуел, та ін. На пострадянському просторі дер-
жавну політику зарубіжних країн щодо економіч-
них новацій у сфері фізичного виховання та спорту 
вивчають Ю. Мічуда, М. Дутчак, С. Гуськов. Се-
ред польських науковців окремі проблеми ФВтаС 
в Польщі досліджують Я. Бєльський, Х. Грабов-
ський, та ін. Проблема інноваційного розвитку фі-
зичного виховання та спорту у вищій школі Укра-
їни майже не досліджується, оскільки вважається 
що ця сфера не потребує кардинальних змін.

Метою дослідження було вивчення інновацій-
них технологій фізичного виховання студентів, 
визначити використання інноваційних технологій 
в Україні і світі

Виклад основного матеріалу. Вивчення на-
укових досліджень О. Губарєвої, Л. Лубишевої, 
Г. Попова, В. Селуянова з проблеми інновацій-
них технологій фізичного виховання студентів 
засвідчує, що вони розробляються таким чином, 
щоб бути оптимально розвивальними й при їх за-
стосуванні створювалися сприятливі передумови 
для перебігу виховного процесу. Це пов’язано з 
тим, що для студентів головною метою фізичного 
виховання є подальше покращення рівня фізич-
ної культури, поглиблення знань про фізичну під-
готовленість, формування позитивного ставлення 
до систематичних занять фізичними вправами 
як із спортивною, так і оздоровчою спрямова-
ністю. Теоретичні ж засади здоров’язберігаючих 
технологій, підвищення фізичної підготовленості 
та рухової активності молоді мають визначаль-
не значення у створенні інноваційних технологій 
фізичного виховання студентів.

В основу створення інноваційних технологій 
фізичного виховання має бути покладена націо-
нальна ідея про формування морально-доскона-
лої особистості, вважають В. Пілат і Є. Приступа. 
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Це відповідає відроджена козацька система фі-
зичного вдосконалення молоді. Вона застосову-
ється з урахуванням сучасних вимог до навчаль-
но-виховного процесу. Її основу складають різні 
види єдиноборств, які культивуються в Україні і 
відповідають менталітету нашого народу. Ця сис-
тема фізичного вдосконалення привертає увагу 
як досконалими формами і методами фізичної 
підготовки так і гуманістичними принципами.

Різні форми фізичного виховання, які впрова-
джуються з народними танцями, співом, музич-
ним супроводом, мають значний педагогічний по-
тенціал у справі залучення студентської молоді 
до регулярних занять фізичними вправами зазна-
чають Б. Блюменштейн і Ю. Коджаспіров. Тому 
суттєвий виховний вплив мають ті інноваційні 
технології фізичного виховання, що містять на-
родні традиції у вигляді національного фольклору.

Аналіз праць В. Артикула, І. Богдана, Б. Вед-
меденка, М. Дубовика, К. Жукотинського, В. Кузя 
засвідчує, що відродженню національної системи 
козацьких єдиноборств сприяють методики підго-
товки в греко-римській і вільній боротьбі, які є в 
даний час науково обґрунтованими видами спорту. 
Розроблені інноваційні технології мають адаптува-
тися до умов проведення занять з фізичного ви-
ховання зі студентами педагогічних університетів.

Вивчення праць В. Бальсевича, Л. Лубише-
вої, Г. Попова, В. Столярова, дозволило визна-
чити сутність поняття «інноваційні технології фі-
зичного виховання». Вони є інноваційними коли 
елементи, які їх складають, тільки починають 
науково осмислюватися і не отримали достат-
нього поширення в сучасній практиці, існуючі 
й загальновживані засоби фізичного виховання 
застосовуються з інших позицій і в трансфор-
мованому контексті, створюється нова концепція 
навчально-виховного процесу з фізичного ви-
ховання, яка ґрунтується на попередніх дослі-
дженнях та переглядаються принципи соціаль-
ного життя особистості, визначаються напрями її 
розвитку й індивідуально добираються відповідні 
засоби фізичного виховання. 

Зазначено актуальність положення фізично-
го виховання стосовно тих його форм, що міс-
тять елементи національної фізичної культури 
на основі аналізу наукових праць Б. Ведмеденка, 
М. Зубалія, В. Кузя, О. Остапенка, Ю. Руденка, 
З. Сергійчук. Це визначає, що інноваційні техно-
логії фізичного виховання із застосуванням на-
родних традицій мають високий потенціал щодо 
залучення студентської молоді до регулярних 
занять фізичними вправами та оздоровлення. 

На думку Б. Корпака існує три варіанти ор-
ганізації обов’язкових занять із фізичного вихо-
вання у вищій школі: класичний, економічний та 
інноваційний. Головну мету останнього науковець 
вбачає у формуванні позитивного ставлення сту-
дентів до власного фізичного самовдосконалення. 
У цьому випадку інновації у змісті курсу фізич-
ного виховання спрямовуються на вирішення та-
ких завдань: дати мінімум знань, ознайомити з 
різними видами вправ, сформувати певні вміння 
(з плавання, бігу, спортивних ігор), привчити до 
систематичних фізичних вправ.

Найважливішим показником благополуччя 
сучасного суспільства та держави, який харак-
теризує не тільки теперішню ситуацію, але й 

перспективи на майбутнє, є стан здоров’я моло-
ді. Величезні можливості для фізичного і духо-
вного оздоровлення, валеологічного виховання, 
формування культури здоров’я університетської 
молоді містяться у фізкультурно-спортивній ді-
яльності. Інноваційні процеси в системі фізич-
ного виховання диктуються новими соціально-
економічними умовами, соціальними запитами 
суспільства. Усвідомлення необхідності змін у 
ставленні людини до зовнішніх інформаційних 
упливів, суспільних медіа, прискорить форму-
вання зацікавленості університетської молоді до 
занять фізичним вихованням. Хоча останнім ча-
сом учені спрямували свої зусилля на оновлення 
і пошук шляхів формування культури здоров’я 
молоді, однак питання впровадження інновацій-
них технологій в систему фізичного виховання 
ще чекає свого вивчення і удосконалення. 

Фізичне здоров’я в значній мірі залежить від 
душевного стану людини, від урівноваження від-
чуттів, від своєчасного вирішення душевних про-
тиріч, подолання емоційних конфліктів, від фор-
мування гармонійних відносин в колективі між 
людьми з різними інтересами, характерами, тем-
пераментом. З фізіологічної точки зору емоції ха-
рактеризуються включенням в цілісну відповідну 
реакцію багатьох фізіологічних систем (серцево-
судинну, дихальну, гормональну та інших). Важ-
ливу роль в боротьбі за здоров’я дитини відіграє 
попередження переживань, які викликають над-
то емоційну напругу. Але не кожна емоційна на-
пруга несе шкоду здоров’ю людини. Інколи вона 
створює необхідну психологічну основу для твор-
чої діяльності людини, для подолання труднощів, 
особистих невдач [2]. Проблема полягає втому, 
щоб нейтралізувати емоційні перевантаження, які 
ведуть до негативних наслідків.

У практиці фізичного виховання студентів 
достатньо широкої популярності набули різні 
інноваційні педагогічні технології: ігрового ха-
рактеру (В.В. Вучева, 2009), технології навчання 
руховій діяльності (Т.Г. Коваленко, Н.В. Бухан-
цева, Д.О. Ульянов, 2010), технології олімпійської 
освіти (О.А. Томенко, 2012), суб’єктної взаємодії 
(Н.В. Пешкова, 2003), рейтингового оцінювання 
(К.М. Смишнов, 2007), самостійних занять фізич-
ними вправами (Н.В. Сєдих, Д.С. Ульянов, 2008), 
технології орієнтування студента на здоровий 
спосіб життя (Н.О. Земська, 2012; Е.В. Мануйлен-
ко, 2009; Т.Є. Титовець, 2009), сучасні фізкуль-
турно-оздоровчі технології (Л.А. Кочурова, 2011; 
О.В. Мартинюк, 2012; О.В. Соколова, 2011). 

Існуюча система фізичного виховання не ви-
рішує в повному обсязі проблему фізичного вдо-
сконалення студентської молоді в умовах онов-
лення суспільства в Україні й потребує корекції, 
вважають провідні фахівці в галузі фізичного 
виховання та спорту, такі як Р. Раєвський, С. Ка-
нішевський, А. Домашенко, Ю. Канішевський, 
О. Іванов, Є. Іванов,. Б. Леко – один із співавто-
рів авторської програми з фізичного виховання – 
вважає, що потрібно формувати в студентів ва-
леологічне мислення, навички здорового способу 
життя; забезпечувати шляхом занять фізичними 
вправами рекреацію після власних важких ро-
зумових навантажень, що є необхідною ланкою 
загальної культури особистості; формувати зна-
ння з теорії й методики фізичного виховання для 
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можливості їх подальшого використання, розви-
вати мотивацію до занять фізкультурно-спор-
тивною діяльністю [3]. 

Деякі автори (В. П. Беспалько, Г. К. Селевко, 
Г. М. Андрєєва, С.М. Архангельський,Д. А. Богда-
нова, М. С. Чванов, М. С. Іванова та ін.), що до-
сліджують проблему оптимізації тренувального 
процесу зазначають, що і як останній регламен-
тований етап підготовки до соціально-професій-
ної діяльності, і як один із найбільш важливих 
компонентів зміцнення здоров’я, фізичне ви-
ховання у вузах вимагає постійного вдоскона-
лювання, що відповідає особливостям розвитку 
сучасного суспільства. Про необхідність модер-
нізації сучасної систе ми фізичного виховання 
і впровадження спортивно-орієнтованих техно-
логій навчання свідчать багато наукових робіт 
(В. Бальсевич, Л. Лубишева, В. Шилько, В. Кри-
лов, М. Базилевич, С. Радаєва, О. Пєхота). Сучас-
ні дослідження (В.А. Хоряков, Л.І. Безугла, 2007) 
доводять, що модульне навчання студентів – це 
не тільки один із шляхів покращення навчаль-
ного процесу, але і важливий чинник входження 
української системи освіти до спільного європей-
ського освітнього простору. Модульний підхід до 
навчання студентів створює їм сприятливі умови 
для засвоєння програмового матеріалу, але ви-
магає від них відповідальності за результати на-
вчання. Відомо, що навчання стане ефективним, 
якщо виникне з власних запитань, інтересів та 
потреб тих, хто вчиться. 

Сьогодні у фізичній культурі сформувався ба-
зовий підхід до реалізації мети галузі – оздоровча 
спрямованість фізкультурної діяльності. На су-
часному етапі стрімкого розвитку фітнесіндустрії 
виникає число нових видів відповідних занять [6].

Результати аналізу досліджень польських на-
уковців стосовно фізичного виховання та спорту 
в університетах Польщі свідчать, що проблеми 
інноваційного розвитку цієї сфери розглядають-
ся з позицій узагальнення передового досвіду або 
діагностики наявного стану означеного феноме-
ну. Л. Даниленко вважає, що інновація як процес 
означає часткову або масштабну зміну стану сис-
теми й відповідну діяльність людини, а інновація 
як результат передбачає створення нового [1].

У Польщі найбільш широко представлений 
підхід до фізичного виховання як педагогічної ді-
яльності, пов'язаної з соціокультурної модифіка-
цією тіла людини.

У Фінляндії основною є концепція фізичного 
виховання, орієнтована на виховання здоров'я і 
здорового способу життя учнів за допомогою за-
лучення їх в різні форми рухової активності про-
тягом усього життя.

У Голландії пріоритет віддається концеп-
ції «рухової освіти (виховання)», згідно з якою 
найважливіше значення для людини має рухова 
культура (культура рухів) і здатність викорис-
товувати її.

В Англії центральне місце займає концеп-
ція фізичного виховання, яка робить акцент на 
спорт – вироблення спортивних знань і умінь, 
участь в спортивних змаганнях і підготовка 
до них, досягнення спортивних результатів (з 
урахуванням індивідуальних здібностей), про-
яв фізичної і спортивної активності протягом 
усього життя.

У Німеччині переважає суміш з трьох єв-
ропейських концепцій. 1) «виховання здоров'я» 
(«Gesundheitserziehung»); 2) «рухове виховання» 
(«Bewegungserziehung»); 3) «спортивне вихован-
ня» («Sporterziehung»). 

Розроблена в останні роки американськими 
вченими і практиками освітня система під на-
звою «Чудова фізична підготовка» («Physical 
Best») – містить п'ять основних розділів: «Аероб-
на витривалість», «Гнучкість», «М'язова витри-
валість», «М'язова сила» «Гармонійне фізичне 
розвиток» [5].

Висновки і пропозиції. Отже, інноваційні 
впровадження в навчальний процес у особис-
тісно-орієнтованому навчанні з фізичного ви-
ховання мають свою технологію, що передбачає 
встановлення мотивів, а також усвідомлення 
цілей і завдань навчання; способів досягнення 
поставлених цілей студентами. Створення спе-
ціальних інтернет-сторінок, які висвітлюють пи-
тання організації процесу фізичного виховання 
в університетах, підвищує якість процесу фор-
мування фізичної культури студентів. В системі 
виховання підростаючого покоління значне міс-
це повинні займати нові підходи до cтворення 
більш досконалої системи фізичного виховання, 
головними завданнями якої є пошук адекватних 
і об’єктивних методичних прийомів, залучення 
сучасних методів удосконалення фізичної підго-
товки та зміцнення здоров’я школярів та молоді. 
Для вирішення цієї проблеми використовуються 
сучасні фізкультурнооздоровчі технології.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Аннотация
В статье рассмотрены теоретические вопросы ведущих специалистов в сфере физической культуры 
и спорта. Внедрение инновационных технологий в систему физического воспитания студентов Украи-
ны. Изучение форм и методов физического воспитания ведущих стран мира. Причины необходимости 
создания инновационных технологий физического воспитания студентов. Новые подходы к созданию 
более совершенной системы физического воспитания.
Ключевые слова: физическое воспитание студентов, инновации, технологии, система физического вос-
питания, зарубежный опыт.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PHYSICAL EDUCATION STUDENTS

Summary
In the article the theoretical issues leading experts in the field of physical culture and sports. Introduction 
of innovative technologies in the system of physical education of students in Ukraine. The study forms and 
methods of physical education major countries. The reasons for the need to create innovative technologies 
of physical education students. New approaches to create a more perfect system of physical education.
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