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Annotations
Introduction and purpose of the study. The article is devoted to the problem of determining the readiness of 

physical education teachers to introduce innovative teaching technologies into the educational process of physical 
education. The hypothesis of the study is based on the assumption that studying the degree of readiness of physical 
education teachers to apply innovations will help to identify ways of retraining of physical education, increasing the 
level of their skills formation in the use of innovative teaching technologies in the educational process. The purpose is 
to determine the degree of readiness of physical education teachers to introduce innovative learning technologies into 
the educational process to enhance their innovative competence.

Material and methods. The study was attended by 32 physical education teachers from Dnipro and Dnipropetro-
vsk area, who were trained at the Dnipro Academy of Continuing Education. During the research the following meth-
ods were used: analysis of literary sources, pedagogical experiment, questioning, methods of mathematical statistics.

Results. The results of the survey showed that teachers are positive about innovation in their professional activities, 
but there are a number of external and internal factors that hinder the use of innovative technologies. Most respondents 
are also aware of existing new learning technologies and are able to use them in their professional activities under the 
right conditions.

Conclusions. There is a need to raise teachers' awareness of current pedagogical and innovative technologies and 
the possibilities of using them in the educational process. Most important in the expansion of professional competence, 
gaining new knowledge are the various forms of methodical work. Measures are proposed to increase teachers' readi-
ness to innovate in their professional activities.

Key words: innovations, teachers, physical education, technologies, professional activity.

Анотація 
Вступ і мета дослідження. Стаття присвячена проблемі визначення готовності вчителів фізичної культури 

до впровадження інноваційних технологій навчання в освітній процес з фізичного виховання. Гіпотеза 
дослідження ґрунтується на припущенні, що вивчення ступеня готовності вчителів фізичної культури до 
застосування інновацій сприятиме визначенню шляхів перепідготовки фізкультурних кадрів, підвищуючи 
рівень сформованості їх умінь щодо використання інноваційних технологій навчання в освітньому процесі. 
Мета – визначити ступінь готовності вчителів фізичної культури до впровадження інноваційних технологій 
навчання в освітній процес для підвищення їх інноваційної компетентності.

Матеріал і методи. У дослідженні взяли участь 32 вчителі фізичної культури м. Дніпро та Дніпропетровської 
області, які проходили підвищення кваліфікації у Дніпровській академії неперервної освіти. У ході дослідження 
використано такі методи: аналіз літературних джерел, педагогічний експеримент, анкетування, методи 
математичної статистики.

Результати. Результати анкетування показали, що вчителі позитивно ставляться до інновацій у професійній 
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діяльності, але при цьому існує ряд зовнішніх і внутрішніх факторів, які перешкоджають використанню 
інноваційних технологій. Також опитані у більшості обізнані у існуючих нових технологіях навчання та в змозі 
використовувати їх у професійній діяльності при наявності відповідних умов.

Висновки. Існує необхідність у підвищенні обізнаності вчителів щодо сучасних педагогічних та 
інноваційних технологій і можливостей їх використання в освітньому процесі. Найбільше значення у 
розширенні професійної компетентності, отриманні нових знань відіграють різні форми методичної роботи. 
Запропоновано заходи щодо підвищення рівня готовності вчителів до впровадження інновацій у професійну 
діяльність.

Ключові слова: інновації, вчителі, фізична культура, технології, професійна діяльність.

Аннотация
Введение и цель исследования. Статья посвящена проблеме определения готовности учителей 

физической культуры к внедрению инновационных технологий обучения в образовательный процесс по 
физическому воспитанию. Гипотеза исследования основывается на предположении, что изучение степени 
готовности учителей физической культуры к применению инноваций будет способствовать определению путей 
переподготовки физкультурных кадров, повышая уровень сформированности их умений по использованию 
инновационных технологий обучения в образовательном процессе. Цель - определить степень готовности 
учителей физической культуры к внедрению инновационных технологий обучения в образовательный процесс 
для повышения их инновационной компетентности.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 32 учителя физической культуры г. Днепр 
и Днепропетровской области, которые проходили повышение квалификации в Днепровской академии 
непрерывного образования. В ходе исследования использованы следующие методы: анализ литературных 
источников, педагогический эксперимент, анкетирование, методы математической статистики.

Результаты. Результаты анкетирования показали, что учителя положительно относятся к инновациям 
в профессиональной деятельности, но при этом существует ряд внешних и внутренних факторов, которые 
препятствуют использованию инновационных технологий. Также опрошенные учителя в большинстве 
осведомлены в существующих новых технологиях обучения и в состоянии использовать их в профессиональной 
деятельности при наличии соответствующих условий.

Выводы. Существует необходимость в повышении осведомленности учителей о современных 
педагогических и инновационных технологиях и возможностей их использования в образовательном 
процессе. Наибольшее значение в расширении профессиональной компетентности, получении новых знаний 
играют различные формы методической работы. Предложены мероприятия по повышению уровня готовности 
учителей к внедрению инноваций в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: инновации, учителя, физическая культура, технологии, профессиональная деятельность.

Вступ. Активізація пробле-
ми підготовки фахівців фізичної 
культури і спорту до інновацій-
ної діяльності зумовлюється під-
вищенням соціальних вимог до 
педагога, який на практиці може 
ефективно застосовувати новітні 
технології, які мають позитивний 
вплив на результативність на-
вчання та виховання особистості 
учня (Огієнко, 2013). Безумовно, 
сучасні технології є важливими 
складовими навчально-виховно-
го процесу, їх роль у вирішенні 
педагогічних завдань є вагомою, 
а успішність їх застосування за-
лежить саме від рівня компетент-

ності особистості фахівця в озна-
ченому напрямі (Коновальчук, 
2011; Михайлишин, 2016; Мінєн-
ко, Крошка, 2016). 

Як наголошують науковці 
(Уруський, 2005; Сисоєва, 2006; 
Scheuer, 2014; Дичківська, 2015), 
специфічними особливостями 
інноваційного навчання є його 
відкритість майбутньому, вірогід-
ність передбачення на його осно-
ві переоцінки цінностей, нала-
штованість на конструктивні дії в 
постійно оновлюваних ситуаціях.

Як зазначає Мартиненко 
(2009), «фахівець з фізичної 
культури і спорту нової формації 

повинен знати: зміст інновацій-
них технологій у галузі фізичної 
культури і спорту; форми, методи 
і принципи організації інновацій-
ного навчання; медико-біологічні, 
психолого-педагогічні, соціокуль-
турні основи інноваційних тех-
нологій у галузі фізичної культу-
ри і спорту. Фахівець з фізичної 
культури і спорту нової формації 
повинен уміти: планувати, орга-
нізовувати і проводити заняття 
з використанням інноваційних 
технологій; застосовувати на за-
няттях сучасні засоби й методи 
фізичного виховання, адекватні 
змісту інноваційних технологій; 
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оцінювати ефективність викорис-
товуваних технологій і контролю-
вати якість освітнього процесу; 
аналізувати й коригувати свою 
професійну діяльність; органі-
зовувати і проводити наукові до-
слідження у сфері професійної 
діяльності».

Особливості впровадження ін-
новацій у освітній процес спеціа-
лістів сфери фізичного виховання 
та спорту розглядали вчені Мос-
каленко (2009, 2015), Гринченко 
(2012), Гаркуша (2014), Шеремет 
(2014), Яворська (2016) та інші. 

Варто зазначити, що засто-
сування інновацій в освіті – це 
цілком закономірний процес, ви-
кликаний соціальним запитом і 
зумовленим необхідністю її вдо-
сконалення та перегляду змісту 
та структури. А готовність педа-
гога до розроблення, апробації та 
впровадження в освітній процес 
педагогічних інновацій є необхід-
ним компонентом його професій-
ної діяльності (Гончар, 2015; Ба-
лашов, 2018).

Важливою особистісною ха-
рактеристикою педагога, необхід-
ною умовою успішності його як 
професіонала є готовність до ін-
новаційної діяльності (Соф’янц., 
Чернігова, 2003; Стасенко, 2017). 
Готовність до інноваційної ді-
яльності становить внутрішню 
потребу, що формує інноваційну 
позицію педагога як важливий 
компонент професійної реаліза-
ції його можливостей, розкриття 
творчого потенціалу (Бєлікова, 
2013; Сидорчук, Анастасьєва, 
Пилипенко, 2015). 

Як стверджує Кремень (2008), 
ознакою інновації є те, що вона 
виступає основним механізмом 
формування нових технологій, 
нових моделей діяльності і пове-
дінки, організації знань, затвер-
джуючи передумови для пошуку 
альтернативних шляхів розвитку 
суспільства.

При цьому науковий інте-
рес представляє аналіз ступеня 
готовності до інноваційної ді-
яльності вчителів, які вже мають 

досвід професійної діяльності 
(Kretschmann, 2015; Singh, 2015). 

Гіпотеза дослідження ґрунту-
ється на припущенні, що вивчення 
ступеня готовності вчителів фі-
зичної культури до застосування 
інновацій сприятиме визначенню 
шляхів перепідготовки фізкуль-
турних кадрів, підвищуючи рівень 
сформованості їх умінь щодо ви-
користання інноваційних техноло-
гій навчання в освітньому процесі.

Мета – визначити ступінь 
готовності вчителів фізичної 
культури до впровадження інно-
ваційних технологій навчання в 
освітній процес для підвищення 
їх інноваційної компетентності.

Матеріал і методи. У дослід-
женні взяли участь 32 вчителі 
фізичної культури м. Дніпра та 
Дніпропетровської області, які 
проходили підвищення кваліфіка-
ції у Дніпровській академії непе-
рервної освіти. Серед учителів 7 
осіб мали стаж роботи до 5 років, 
10 осіб – від 5 до 15 років, 6 осіб 
– від 15 до 25 років, 2 особи – від 
25 до 35 років та 7 осіб – понад 
35 років. З опитаних вчителів ви-
явлено 4 вчителі вищої категорії, 
13 вчителів – першої категорії, 
5 вчителів другої категорії та 10 
вчителів без категорії. У ході до-
слідження використано такі мето-
ди: аналіз літературних джерел, 
педагогічний експеримент, ан-
кетування, методи математичної 
статистики.

Результати. Готовність до інно-
ваційної педагогічної діяльності ‒ 
особливий особистісний стан, який 
передбачає наявність у педагога 
мотиваційно-ціннісного ставлення 
до професійної діяльності, воло-
діння ефективними способами і 
засобами досягнення педагогічних 
цілей, здатності до творчості і реф-
лексії (Балашов, 2018).

З метою оцінки ступеня готов-
ності вчителів фізичної культури 
до інноваційної діяльності нами 
проведено анкетування. 

На питання «Чи завжди Вам 
цікаві новації та експерименти в 
педагогічній діяльності?» біль-

шість вчителів (68,75%) відпові-
ли «Так», 18,75% - не впевнені, 
12,5% - відповіли «Ні».

Протягом минулого навчаль-
ного року вчителі застосовува-
ли інновації у своїй роботі: від 1 
до 5 разів (46,8%), жодного разу 
(31,2%), 6-10 разів (22%).

Серед причин, які гальмують 
упровадження нових педагогіч-
них ідей і технологій, на думку 
викладачів, виділяються:

‒ недостатнє матеріальне за-
безпечення (90,6%);

‒ консерватизм в освіті 
(59,3%);

‒ поспішне впровадження 
(50%);

‒ надмірна насиченість мате-
ріалу (40,6%);

‒ погане володіння 
комп’ютером (31,2%);

‒ нестача часу (25%);
‒ психологічна неготовність 

учнів до сприйняття інновацій 
(18,7%);

‒ недосконале знання психо-
логії дитини (9,3%).

Інноваційна діяльність прива-
блює вчителів фізичної культури 
тим, що: розвиває інтерес учнів 
до вивчення предмета (93,7%), 
надає можливість запроваджува-
ти нові методи і форми роботи з 
дітьми (71,8%), надає можливість 
вчителю проявити себе (62,5%), 
проявляє бажання вчителя дізна-
тись щось нове (34,3%).

Вчителі також вказали, що 
існують деякі внутрішні проти-
річчя, що заважають створенню 
нового:

‒ не мають впевненості, що 
нове буде краще старого (71,8%);

‒ невпевненість у позитивно-
му результаті (53,1%);

‒ заважають сумніви, чи змо-
же вчитель бути успішним в ін-
новаційній чи експериментальній 
роботі (31,2%);

‒ оточуючі не зважають на до-
даткові витрати часу й сил вчите-
ля для роботи по-новому (21,8%);

‒ не мають протиріч (9,3%).
Серед інноваційних техноло-

гій навчання, які вчителі фізичної 
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культури можуть використовува-
ти за сприятливих умов виділя-
ються:

‒ сучасні фізкультурно-оздо-
ровчі технології, фітнес-програ-
ми (59,3%);

‒ диференційоване навчання 
(40,6%);

‒ ігрові технології навчання 
(34,3%);

‒ інтегроване навчання (21,8%);
‒ технології олімпійської осві-

ти (12,5%);
‒ особистісно-орієнтоване на-

вчання (6,25%).
Джерелами поінформованос-

ті щодо педагогічних технологій 
опитані вчителі назвали: курси 
підвищення кваліфікації (87,5%), 
методичні об`єднання вчителів 
(62,5%), відкриті заняття (34,3%), 
навчання у закладі вищої освіти 
(34,3%), фахові журнали (28,1%), 
досвід роботи колег (28,1%), само-
освіту (15,6%), участь у науково-
практичних конференціях (15,6%).

Серед ознак, які визначають 
готовність педагогів до іннова-
цій, вчителі фізичної культури 
володіють: прагненням пізнати 
нове (53,1%), бажанням експери-
ментувати (43,7%), креативністю 
(28,1%), попереднім досвідом 
впровадження інновацій (21,8%).

Результати дослідження го-
товності вчителів фізичної куль-
тури до провадження інноваційної 
діяльності показали, що загалом 
вчителі позитивно ставляться до 
інновацій у професійній діяль-
ності, але при цьому існує ряд 
зовнішніх та внутрішніх факто-
рів, які перешкоджають викорис-
танню інноваційних технологій. 
Також вчителі у більшості обізна-
ні у існуючих нових технологіях 
навчання та в змозі використову-
вати їх у професійній діяльності 
при наявності відповідних умов. 
При цьому більшість опитаних 
вчителів фізичної культури мають 
достатні здібності для здійснення 
творчості, а деяким потрібна до-
помога у виявленні креативності.

Проблема перегляду традицій-
ного змісту підготовки та перепід-

готовки  вчителя має пріоритетне 
значення з огляду на загальносві-
тові тенденції щодо зміни сутнос-
ті освітнього процесу та запро-
вадження новітніх педагогічних 
інноваційних технологій. Мова 
йде про розроблення нових те-
оретико-методологічних засад 
формування викладача нової ге-
нерації, здатного до реалізації 
інноваційної освітньої політики 
як головної функції держави. Це 
означає, що вчитель у сучасних 
умовах має бути не тільки висо-
кокваліфікованим фахівцем, але й 
бути готовим до глибоко мотиво-
ваної інноваційної діяльності.

Серед заходів, спрямованих 
на формування готовності вчи-
теля фізичної культури до впро-
вадження інновацій, можна виді-
лити:

‒ створення в системі не-
перервної підготовки умов для 
освоєння фахівцями сучасних 
інноваційних технологій у галузі 
фізичної культури;

‒ підвищення якості вищої 
фізкультурної освіти;

‒ підвищення рівня професій-
ної підготовки фахівців, що пра-
цюють у сфері фізичної культури 
і спорту освітніх установ;

‒ створення в навчальному за-
кладі інноваційного освітнього 
середовища;

‒ використання в процесі пе-
репідготовки кадрів форм, ме-
тодів і прийомів, які спрямовані 
на: формування індивідуального 
стилю діяльності як результату 
готовності до інноваційної ді-
яльності вчителя, переорієнтації 
з пошукового на смисло-пошу-
ковий особистісно-професійний 
характер діяльності (дискусія, 
тренінг, імітація реального, ви-
рішення проблемних ситуацій, 
ігровий штурм тощо);

‒ створення умов щодо фор-
мування дослідницької та комуні-
кативних компетентностей, реф-
лексивних умінь, мотиваційної 
готовності до інноваційної діяль-
ності тощо;

‒ стимуляція до створення 

вчителями освітніх інновацій, їх 
наукового обґрунтування та екс-
периментальної перевірки;

‒ здійснення науково обґрун-
тованої оцінки різноманітних 
освітніх технологій, методик 
тощо, прийняття професійно ви-
важеного рішення щодо доціль-
ності їх застосування у власній 
професійній діяльності;

‒ поширення освітніх ново-
введень у педагогічному співто-
варистві;

‒ запровадження системи за-
ходів щодо мотивації пошуко-
во-дослідницької, інноваційної 
діяльності педагогічних праців-
ників (пропаганда новаторського 
досвіду, творчі портрети вчите-
лів-новаторів тощо);

‒ організація інформаційного 
супроводу пошукової, інновацій-
ної діяльності педагогів (створен-
ня банку педагогічних ідей, освіт-
ніх інновацій, кращого досвіду);

‒ спрямування підвищення 
кваліфікації на розвиток методо-
логічних знань, інноваційних, до-
слідницьких умінь педагогічних 
працівників;

‒ запровадження моніторингу 
готовності вчителів до іннова-
ційної діяльності, стимулювати 
самооцінку та самокорекцію да-
ного виду діяльності (виявлення 
особливостей власної технології, 
можливостей підвищення іннова-
ційного потенціалу власної про-
фесійної діяльності);

‒ проведення спеціальних під-
готовчих курсів теоретичної та 
практичної спрямованості для 
вчителів.

У цілому інноваційна підго-
товка наявних і майбутніх фа-
хівців фізичної культури має 
розглядатися як процес систем-
но-педагогічного проектуван-
ня засобів та методів загальної, 
спеціальної, фізичної та психо-
фізіологічної особистісно-орієн-
тованої підготовки педагогів до 
професійної діяльності. 

Дискусія. Розвиток педа-
гогічної інноватики в Україні 
пов’язаний, насамперед, із курсом 

©  Сидорчук Т., Анастасьєва З., 
Раковська І., Мохова І., 2020



411

№ 1. 2020
Спортивний вісник Придніпров’я
Науково-практичний журнал

реформ у сфері освіти та фізич-
ного виховання. Наразі зростає 
масовий характер використання 
інновацій, а це, в свою чергу, заго-
стрює проблему підготовленості 
вчителів до розуміння понять «ін-
новація», «нововведення» тощо 
та їх застосування у професійній 
діяльності. Загалом створення та 
поширення інновацій в освітньо-
му процесі зумовлюється багатьма 
об’єктивними факторами: появою 
державних стандартів освіти, про-
філізацією освітнього процесу, 
можливістю створення авторських 
навчальних програм, впроваджен-
ням нових методів і технологій на-
вчання тощо. 

Згідно з даними наукових до-
сліджень, основними напрямами 
формування готовності вчителів 
фізичної культури до впроваджен-
ня інновацій є: створення моделі 
процесу підготовки майбутніх 
учителів, яка передбачає ціліс-
ний, професійно-особистісний, 
діяльнісний, інноваційний підхо-
ди (Балашов, 2018); визначення 
структури професійної готовності 
вчителя фізичної культури (Гон-
чар, 2015; Михайлишин, 2016; 
Стасенко, 2017); впровадження 
технологічного підходу у фізичне 
виховання, що передбачає вико-

ристання вчителями мультиме-
діа-ресурсів (Kretschmann, 2015; 
Мінєнко, Крошка, 2016); побу-
дова структурно-логічної схеми 
вивчення фахових дисциплін 
з міжпредметною інтеграцією 
(Яворська, 2016) тощо.

Таким чином, результати на-
шого дослідження та запропо-
новані заходи щодо формування 
готовності вчителів фізичної куль-
тури до інноваційної діяльності 
співвідносяться із загальними 
тенденціями розвитку інновацій-
них процесів в освіті, які перед-
бачають створення інноваційного 
середовища в закладі освіти, фор-
мування психолого-педагогічних 
умінь застосування інновацій, ор-
ганізацію інформаційного супро-
воду вчителів та інше (Уруський, 
2005; Singh, 2015).

Висновки. Результати опиту-
вання свідчать, що опитані вчителі 
не в достатній мірі володіють інно-
ваційними технологіями навчання 
та не завжди виявляють готовність 
до їх засвоєння, що вони поясню-
ють недостатньою матеріально-
технічною забезпеченістю закладів 
загальної середньої освіти та звич-
кою до використання традиційних 
методів і підходів у своїй професій-
ній діяльності. Отже, існує необ-

хідність у підвищенні обізнаності 
вчителів щодо сучасних педагогіч-
них та інноваційних технологій та 
можливостей їх використання в 
освітньому процесі.

Крім того, встановлено, що 
найбільше значення у розширен-
ні професійної компетентності, 
отриманні нових знань відіграють 
різні форми методичної роботи 
(курси підвищення кваліфікації 
та методичні об`єднання). Однак 
вони проводяться через певний 
проміжок часу, тому вчителі дізна-
ються про інновації епізодично, не 
системно. На нашу думку, вчителі 
також повинні систематично під-
вищувати свою професійну ком-
петентність шляхом самоосвіти, 
брати участь у науково-практич-
них конференціях, аналізувати фа-
хові журнали і науково-методичну 
літературу, вивчати передовий пе-
дагогічний досвід.

Перспективи подальших 
досліджень полягають у впрова-
дженні заходів щодо формуван-
ня готовності вчителів фізичної 
культури до використання іннова-
ційних технологій у професійній 
діяльності. 

Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють, що не існує конфлікту 
інтересів.
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