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Аннотация
В статье представлены науч-

но-теоретические основы инно-
вационной деятельности в сфере 
физической культуры и спорта. 
Раскрывается сущность понятия 
«инновация», «педагогическая 
инновация», «образовательная ин-
новация», «инновационные техно-
логии».

Особое внимание уделяется 
содержанию структуры класси-
фикации инновационных техно-
логий в физическом воспитании.

Рассматриваются вопросы го-
товности специалистов по физи-
ческому воспитанию к инноваци-
онной деятельности как важного 
качества профессиональной де-
ятельности в сфере физической 
культуры и спорта.

Ключевые слова: физическое 
воспитание, инновации, иннова-
ционная деятельность, инноваци-
онные технологии.

Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. В умовах розбудови націо-
нальної системи освіти важливого 
значення набуває інноваційна ді-
яльність, яка характеризується 
системним експериментуванням, 
апробацією та застосуванням 
інновацій. Науковці звертають 
увагу на необхідність кардиналь-
ної побудови процесу фізичного 
виховання, оскільки збереження 
фізичного і психічного здоров’я 
дітей і молоді – одне з найваж-
ливіших завдань нашого суспіль-
ства [1]

Нові концептуальні ідеї і поло-
ження щодо модернізації системи 
фізичного виховання вимагають 
переорієнтації на пошук і розроб-
ку нових, інноваційних шляхів її 
розвитку. Система фізичного ви-
ховання повинна забезпечувати 
повноцінний гармонічний роз-
виток особистості і створювати 
максимально сприятливі умови 
для розкриття і розвитку фізич-
них, духовних і моральних якос-
тей людини [8]

В даний час велику кількість 
наукових  досліджень присвячено 
питанням та апробації сучасних 
інноваційних технологій у фізич-
ному вихованні, які спрямовані на 
оновлення форм змісту та методів 
фізичного виховання для різних 
груп населення [2, 3, 4, 6, 7, 9]

Однак, треба відзначити, що 
потребує наукового обґрунтуван-
ня визначення науково-теоретич-
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них основ інноваційних техно-
логій у фізичному вихованні для 
використання сучасних підходів 
у процесі реалізації нововведень.

Дослідження виконано згід-
но з державною бюджетною на-
уково-дослідною темою Мініс-
терства освіти і науки України 
«Науково-теоретичні основи ін-
новаційних технологій фізичного 
виховання різних груп населен-
ня» (номер державної реєстрації 
0113U001406) на 2012-2015 рр., 
яка виконується у Дніпропетров-
ському державному інституті фі-
зичної культури і спорту.

Мета дослідження – визна-
чити науково-теоретичні основи 
інноваційних технологій у фізич-
ному вихованні.

Обговорення результатів до-
слідження. Динаміка соціально-
економічних процесів радикально 
актуалізували проблему іннова-
ційного потенціалу нації як однієї 
з гарантій стабільних її позицій у 
світовому співтоваристві. Іннова-
ційність є однією з домінуючих 
тенденцій розвитку людства.

З урахуванням цього систе-
ма фізичного виховання повинна 
бути спрямована на збереження 
здоров’я, розвиток творчого по-
тенціалу людини, її спрямованос-
ті та самовизначення, стабільно 
активної життєдіяльності у змін-
них соціальних умовах, готовнос-
ті до сприйняття і розв’язання но-
вих завдань.

Тому актуалізується наукова 
проблема інноватики у сфері фі-
зичної культури і спорту.

Поняття «інновація» вперше 
було вжите понад століття тому 
в культурології та лінгвістиці для 
позначення процесу трансфера 
(лат. transfero – переношу, пере-
міщую) – проникнення елементів 
однієї культури в іншу і набуття 
при цьому нових, не властивих 
раніше якостей. Таке проникнен-
ня розглядалось як вирішальний 
фактор розвитку культур. У су-
часному світі ним активно послу-
говуються в різних галузях знань 
діяльності, особливо у сфері еко-

номіки.
Сучасні вітчизняні вчені роз-

глядають інновацію як процес 
створення, поширення й викорис-
тання нових засобів (нововведень) 
для розв'язання тих  проблем, які 
досі вирішувалися по-іншому; 
результат творчого пошуку ори-
гінальних, нестандартних рішень 
різноманітних педагогічних про-
блем; актуальні, значущі й сис-
темні новоутворення, які вини-
кають на основі різноманітних 
ініціатив і нововведень, що ста-
ють перспективними для еволю-
ції і позитивно впливають на її 
розвиток; продукти інноваційної 
освітньої діяльності, які характе-
ризуються процесами створення, 
розповсюдження та використання 
нового засобу (новизни, нововве-
дення) в сфері фізичної культури 
і спору та наукових досліджень: 
нові форми організації праці та 
управління, нові види технологій, 
які охоплюють не тільки окремі 
установи й організації, але й різні 
сфери діяльності; процес онов-
лення чи вдосконалення теорії і 
практики, який оптимізує досяг-
нення її мети; процес здійснення 
цілеспрямованих змін, зорієнто-
ваних на перетворення яких-не-
будь компонентів у структурі або 
функціонуванні організацій; нові 
ідеї, дії, або адаптовані ідеї, або 
такі, для яких настав час реаліза-
ції; нововведення в галузі техні-
ки, технології, організації праці 
і управління, які ґрунтуються на 
використанні досягнень науки і 
передового досвіду [8]

3 огляду на сутнісні ознаки ін-
новації є всі підстави розглядати 
її як процес і як продукт (резуль-
тат). Інновація як процес означає 
часткову або масштабну зміну 
стану системи і відповідну ді-
яльність людини. Інновація як ре-
зультат передбачає процес ство-
рення (відтворення) нового, що 
має конкретну назву "новація" [2]

Поняття "технологія" виник-
ло у світовій педагогіці також як 
протиставлення існуючому по-
няттю "метод". Недолік методу 

полягає в його негнучкості та ста-
тичності. Широкого поширення 
термін "технологія" ("технологія 
в освіті") набув у 40-х рр. і був 
пов'язаний із застосуванням но-
вих аудіовізуальних засобів на-
вчання. У 60-х рр. поняття "тех-
нологія освіти" розглядалося під 
кутом зору програмного навчання 
і використання обчислювальної 
техніки у навчанні.

Інноваційні технології – про-
цесуально структурована сукуп-
ність прийомів і методів, спрямо-
ваних на вивчення, актуалізацію 
та оптимізацію інноваційної ді-
яльності у результаті якої створю-
ються нововведення, які визива-
ють якісні зміни.

Інновації можна класифікува-
ти за наступними ознаками: 

- за ступенем новизни – ради-
кальні, які реалізують відкриття і 
стають основою формування но-
вих напрямків; 

- модифіковані, спрямовані на 
часткове покращення діяльності;

- за об’єктом використання; 
- за причиною виникнення;
- за ефективністю провадження.
Інноваційна діяльність – це 

складний процес, який передба-
чає створення гнучкої обґрунто-
ваної системи наукового забез-
печення нововведень, враховує 
логіку і специфіку не лише ново-
введення, а і особливостей сприй-
няття, оцінки, взаємоадаптації 
елементів системи. Це сприяє 
більш оптимальному процесу 
реалізації. В основі технології за-
безпечення нововведень повинен 
бути такий підхід до їх вивчення, 
в рамках якого можливо одночас-
ний розгляд різних аспектів взає-
модії, які більшою мірою вплива-
ють на успішність інноваційних 
процесів.

В структурі технології забезпе-
чення нововведень доцільно виді-
лити два види діяльності: іннова-
ційну діагностику – це соціальне 
вивчення нововведень, метою якої 
є визначення проблем, які можуть 
виникнути при взаємодії серед-
овища, та нововведення, – також 



126

вивчення динаміки суспільної 
думки з приводу реалізації ново-
введення. Інноваційна діагностика 
передбачає здійснення процедури 
аналізу, діагнозу і прогнозу від-
носно конкретного нововведення, 
а також прогнозу – конкретних 
дій з врахуванням специфіки його 
функціонування [8].

Таким чином, інноваційна діа-
гностика охоплює прогноз появи  
нововведень у майбутньому, та 
відкриває їх перспективи.

Інноваційна діагностика здій-
снюється у три етапи: 1) до ре-
алізації нововведення (функція 
проблеми); 2) під час здійснення 
нововведення (проектування, ре-
алізації нововведення з урахуван-
ням конкретних  ситуаційних особ-
ливостей); 3) після його реалізації 
(співставлення цілей і отриманих 
результатів від нововведення).

Більшість дослідників схо-
дяться в тому, що структура ін-
новаційного процесу у сфері фі-
зичної культури і спорту повинна 
відповідати характеру сучасних 
вимог і є відкритою перспек-
тивою. Інноваційна діяльність 
передбачає постійний пошук і 
впровадженні нових максималь-
но ефективних технологій підго-
товки спортсменів, покращення 
здоров’я різних груп населення, 
навчання і виховання у навчаль-
них закладах [5]

Інновації у сфері фізичної 
культури і спорту – це не лише 
ідеї, підходи, методи, технології, 
які у таких поєднаннях ще не ви-
сувались або ще не використову-
вались, а й комплекс елементів 
чи окремі елементи, які ввібрали 
в себе прогресивний початок, що 
дає змогу в змінних умовах і си-
туаціях ефективно розв’язувати 
проблеми. Для того, щоб реалі-
зація, утвердження нового зумов-
лювали позитивні зміни, необ-
хідно, щоб це нове було засобом 
вирішення проблем сфери фізич-
ної культури і спорту, витримало 
вимогливу експериментальну пе-
ревірку [5]

При виборі нововведення, 

прийнятті рішення про його до-
цільність керуються аналізом 
реальної ситуації, а не лише осо-
бистим баченням. Важливо на 
цьому етапі враховувати специ-
фіку використання та особистіс-
ні індивідуальні якості фахівця 
(професійна підготовленість, ко-
мунікабельність). 

Не завжди можна очікувати 
позитивні результати від упро-
вадження інновації, не кожне 
нововведення раціональне, ви-
правдане, прогресивне, – часто 
спостерігається дестабілізація 
функціонування системи.

Інновації як особливий фено-
мен співвідносять за такими озна-
ками: 

- актуальність (важливість, на-
гальність, суттєвість нового для 
певного часу);

- стабільність (свідчить про 
єдність, цілісність, повторюва-
ність основних елементів нового 
для певного часу);

- ефективність (засвідчує 
об’єктивну можливість за допо-
могою новацій розв’язувати за-
вдання, заради яких вони були 
створені);

- оптимальність (свідчить про 
найвищу економічність і ефек-
тивність створення нового за-
собу або способу діяльності, а 
також – про можливість з його 
допомогою оптимальним шляхом 
розв’язувати проблеми);

- змінюваність (новий засіб, 
який апробує, постійно доопра-
цьовується, модифікується, видо-
змінюється).

Досвід упровадження іннова-
ційних технологій у фізичному 
вихованні свідчить, про те що 
більшість з них можна класифіку-
вати як педагогічні інновації.

Педагогічні інновації здебіль-
шого (88%) розроблені авторами 
у вигляді педагогічних іннова-
ційних технологій, під якими ро-
зуміється якісно нова сукупність 
форм, методів і засобів навчання, 
виховання й управління, яка при-
вносить суттєві зміни у результат 
педагогічного процесу [10]

Педагогічна інноваційна тех-
нологія у фізичному вихованні є 
багатокомпонентною моделлю, 
яка включає в себе навчальну, ви-
ховну й управлінську інноваційні 
технології.

Під навчальною інноваційною 
технологією розуміється такий 
відбір операційних дій педагога 
з учнем, у результаті здійснення  
яких суттєво покращується моти-
вація до занять фізичною культу-
рою і спортом, тобто змінюються 
потреби  і цінності, формується 
нова якість – фізична культура і 
спорт стає життєвою цінністю.

Педагогічні технології у фі-
зичному вихованні є організа-
ційним початком, що запускає у 
дію спрямовує у необхідне русло 
творчі сили носіїв наукових знань 
і педагогічного досвіду. Перехід 
від нормативного до відкрито-
го навчання загострив проблему 
професійної підготовки фахівців 
сфери фізичної культури і спорту 
до інноваційної діяльності. Про-
те більшість із них не готові до 
зміни власної позиції у відноси-
нах з учнем (від авторитарного 
управління до спільної цільності 
і співтворчості), до переорієнтації 
з репродуктивних завдань на про-
дуктивну і творчу діяльність.

Важливою проблемою педа-
гогічної технології залишається 
забезпечення цілісного педаго-
гічного впливу, зорієнтованого не 
на окремі якості особистості, а на 
структуру особистості в цілому, 
оскільки ефективність педаго-
гічної технології значною мірою 
визначається інтеграцією психо-
логічних і педагогічних факторів, 
які впливають на процес навчан-
ня, з внутрішньою структурою 
особистості учня, з його індивіду-
альними можливостями і загаль-
ною спрямованістю.

 Інноваційна діяльність у фі-
зичному виховання розгляда-
ється, як особливий вид творчої 
діяльності, спрямований на по-
кращення змісту, методів, форм 
організації, систему організацій-
но-управлінської діяльності.
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Результатом інноваційної ді-
яльності є активність людей 
різних вікових груп у процесі 
оздоровчої, рекреаційної та спор-
тивної діяльності для підвищення 
рівня здоров’я.

Якість інноваційної діяльності 
визначається готовністю спеціа-
лістів і заснована на осмисленні 
практичного досвіду  у фізичному 
вихованні, орієнтована на зміну і 
розвиток цієї сфери з метою до-
сягнення вищих результатів.

Продуктами інноваційної ді-
яльності є нововведення, що по-
зитивно впливають і змінюють 
систему фізичного виховання, ви-
значають її розвиток і характери-
зуються як нові чи вдосконалені.

Пошук шляхів оновлення сис-
теми фізичного виховання здій-
снюється на різних рівнях: одні 
розробляють концепції оновлення, 
інші – нові. Результатом іннова-
ційних пошуків є якісно нові змі-
ни в системі фізичного виховання.

Важливою умовою ефектив-
ності впровадження інноваційних 
технологій є готовність спеціаліс-
тів з фізичного виховання.

Нами готовність до впрова-
дження інноваційних технологій 
визначили за результатами анке-
тування вчителів фізичної куль-
тури. Використовувалась анкета 
В.С. Лазарєва (2002), в якій за 
11-бальною шкалою треба дати 
відповіді питання.

У дослідженнях брали участь 
19 вчителів з фізичної культури, 
стаж який складає до 10 років, 23 
– від 10 до 20 років, 24 – понад 20 
років. Використання анкети 
дало можливість визначити сут-
тєві причини того, чому  вчителі  
не  зацікавлені  досягти  макси-
мальних результатів  у  своїй ді-
яльності та втіленні інноваційних 
технологій в систему навчання.

Вчителі фізичної культури, 
стаж яких складав до 10 років, 
відзначають  що очікувані шко-
лою результати роботи вчителів 
чітко визначені адміністрацією і 
кожен викладач їх знає – середній 
бал 8,7.

Але педагоги недостатньо 
впевнені в тому, що в школах є 
необхідні умови – матеріально-
технічні, організаційні, кадрові 
для очікуваних керівництвом ре-
зультатів з втілення сучасних тех-
нологій фізкультурно-оздоровчої 
роботи.

Викладачі відзначають, що ви-
нагороди, які вони отримують, не 
відповідають результатам їхньої 
праці, кількість балів за відповідь 
складає 3,2 бали.

Аналіз відповідей свідчить 
про те, що в школах здійснюється 
достатній об'єктивний контроль 
за професійною діяльністю моло-
дих викладачів, середній бал від-
повідей складав 8,5 балів.

Викладачі фізичної культури, 
стаж яких складав від 10 до 20 
років, відзначили високий статус 
педагога в школі і ставлення до 
нього з боку колег, що залежить 
від того, як він працює (середній 
бал за відповіді 8,8 балів).

Вчителі вказують на те, що не 
потрібно великих зусиль для до-
сягнення очікуваних адміністра-
цією школи результатів (середній 
бал за відповідь 5,9 балів).

Знову визначається, що вина-
городи не відповідають резуль-
татам їхньої праці (3,5 балів), 
оскільки в школах не в повній 
мірі створені умови для втілення 
новітніх технологій навчання в 
системі фізичного виховання.

Аналіз відповідей вчителів, 
стаж яких складає більше 20 ро-
ків, свідчиіь про те, що найваж-
ливішою проблемою є матеріаль-
но-технічне забезпеченні системи 
фізичного виховання.

Слід зазначити, що всі опиту-
вані отримують позитивні емоції 
від своєї роботи.

Підвищення мотивації до про-
фесійної діяльності залежить від 
матеріально-технічних, організа-
ційних та інших умов, які визна-
чають ефективність інноваційної 
діяльності в загальноосвітніх на-
вчальних закладах.

В   цілому   рівень   готовнос-
ті   та   бажання   вчителів   до   

втілення інноваційних технологій 
достатньо високий, але адміні-
страція загальноосвітніх навчаль-
них закладів не ставить перед ви-
кладачами завдань щодо втілення 
інноваційних технологій для під-
вищення професійної майстер-
ності і якості фізичної культурної 
роботи.

Рівень    професійної    май-
стерності    вчителів    фізичної    
культури підтвержується резуль-
татами аналізу профілю педаго-
гічної системи школи й оцінкою 
ступеня необхідності змін окре-
мих компонентів педагогічної 
системи. Вчителями чітко визна-
чені зміни, які необхідно здійсни-
ти для покращення фізкультурно-
оздоровчої роботи.

Узагальнення результатів ана-
лізу профілю педагогічної систе-
ми школи і оцінка ступеня   необ-
хідності   окремих   компонентів   
педагогічної   системи фізкуль-
турно-оздоровчої роботи за від-
повідями вчителів показує, що 
жоден  з вчителів  не оприлюднив 
думку, що зміни не потрібні; 30% 
вказали на те, що потребує  не-
великих змін контроль і оцінка 
результатів діяльності; 35,6% – 
за необхідність помірних змін у 
навчальних планах, методах на-
вчання і виховання, кадрового по-
тенціалу; 35,4% вважають, що по-
требують великих змін  навчальні 
програми, організація навчально-
виховного процесу, мотиваційне 
середовище.

Висновки: Розв’язання про-
блеми збереження здоров’я різ-
них груп населення є досить ак-
туальною проблемою і має велике 
практичне значення. У зв’язку з 
цим перед фізичною культурою 
висуваються нові завдання,  які 
потребуть розробки та впрова-
дження інноваційних техноло-
гій. Це, в свою чергу, передбачає 
створення гнучкої, науково об-
ґрунтованої системи наукового 
забезпечення нововведень у фі-
зичному вихованні.

Наукові дослідження  свідчать, 
що в цілому визначено високий 
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рівень готовності спеціалістів 
фізичного виховання до впрова-
дження інноваційних технологій.

Перспективами подальших 
досліджень є визначення опти-
мальних організаційно-методич-
них  умов упровадження іннова-
ційних технологій у фізичному 
вихованні.
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