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Анотації:
Розглянуто напрямки викорис-
тання в освітньому процесі 
університетів сучасних інно-
ваційних технологій. Визначе-
но пріоритети основних видів 
сучасних інноваційних техно-
логій. Розкривається процес 
підготовки майбутніх учителів 
фізичної культур, організаторів 
спортивно-оздоровчого туризму. 
Зазначено, що процес базуєть-
ся на теорії і технології цілісної 
педагогічної діяльності, всебіч-
ному розвитку майбутніх фа-
хівців. Встановлено, що успіх у 
підготовці майбутніх фахівців із 
спортивно-оздоровчого туризму 
залежить від доцільного вико-
ристання професійно зорієнто-
ваних інноваційних технологій. 
Системоутворювальною осно-
вою успіх є розвиток творчості, 
активної співпраці і взаємодії 
викладача і студентів.

Конох А.П., Притула А.Л. Использование 
современных технологий в процессе фи-
зического воспитания студентов на осно-
ве углубленного курса профессионально-
прикладной физической подготовки. 
Рассмотрены направления использования в 
образовательном процессе университетов 
современных инновационных технологий. 
Определены приоритеты основных видов 
современных инновационных технологий. 
Раскрывается процесс подготовки будущих 
учителей физической культуры, организато-
ров спортивно-оздоровительного туризма. 
Отмечено, что процесс базируется на теории 
и технологии целостной педагогической дея-
тельности, всестороннему развитию будущих 
специалистов. Установлено, что успех в под-
готовке будущих специалистов по спортивно-
оздоровительному туризму зависит от целесо-
образного использования профессионально 
ориентированных инновационных технологий. 
Системообразующей основой успеха являет-
ся развитие творчества, активного сотрудни-
чества и взаимодействия преподавателя и 
студентов.

Konokh А.P., Pritula О.L. Use of mod-
ern technologies in the process of 
physical education of students on the 
basis of deep course professionally-
applied physical preparation. Directions 
of the use in the educational process of 
universities of modern innovative technol-
ogies are considered. Priorities of basic 
types of modern innovative technologies 
are certain. The process of preparation of 
future teachers of physical culture, orga-
nizers opens up sporting-health-improve-
ment tourism. It is marked that a process 
is based on a theory and technology of 
integral pedagogical activity, to compre-
hensive development of future special-
ists. It is set that success in preparation 
of future specialists to on to sporting-
health-improvement depends tourism on 
the expedient use of the professionally 
oriented innovative technologies. System 
formative basis of success is development 
of creation, active collaboration and co-
operation of teacher and students.
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Використання сучасних інноваційних технологій в процесі 
фізичного виховання студентів на основі поглибленного курсу 

професійно-прикладної фізичної підготовки
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Всту1п.
Однією з актуальних проблем підготовки студен-

тів у вищих навчальних закладах України є розробка 
теорії і технології цілісної педагогічної діяльності як 
орієнтиру нової практики освіти.

Сутність вищезазначеної проблеми полягає в до-
веденні того, що навчально-пізнавальна діяльність 
школярів із засвоєння основних наук – не основний 
вид діяльності у середній ланці освіти, як це прийнято 
зараз, а один із елементів цілісного педагогічного про-
цесу в загальноосвітньому закладі [1].

За сучасних умов необхідно відновити культ ціліс-
ної особистості та спрямувати педагогічний процес 
такими інваріантами розвитку: психофізіологія орга-
нізму, емоції, мислення і мова, моральність, знання, 
різноманітна діяльність і спілкування. Людину мож-
на розвивати лише в умовах різноманітної діяльнос-
ті: інтелектуально-пізнавальної, виробничої праці, 
фізкультурно-спортивної і соціальної, ігрової та есте-
тичної, екологічної, побутової, а також у спілкуванні 
та дозвіллі [2].

Тому актуальним завданням організації цілісної 
педагогічної діяльності є науково-методичне 
забезпечення її в масовій педагогічній практиці 
вчителів фізичної культури, а також відповідна 
педагогічна освіта майбутніх учителів. У нашому 
дослідженні – це професійна освіта вчителів фізичної 
культури та організаторів спортивно-оздоровчого ту-
ризму. Вона стане можливою лише тоді, коли буде по-
долана триланкова структура педагогічної діяльності 

© Конох А.П., Притула О.Л., 2010

як учителів шкіл, так і викладачів вищих навчальних 
закладів. 

Отже, положення теорії и технології цілісної педа-
гогічної діяльності притаманні, перш за все, загально-
освітній школі. Однак щоб ця теорія та практика на-
бували розвитку в школі, необхідно сформувати нову 
генерацію майбутніх учителів, здатних до сприйняття 
викладених вище положень цілісної педагогічної ді-
яльності та впровадження їх в роботі з учнями [3].

Дoслідженню прoблеми прoфесійнoї підгoтoвки 
майбутніх фахівців завжди приділялася належна ува-
га, зoкрема таким аспектам, як: прoфесійна підгoтoвка 
фахівців у вищій шкoлі (М.Б.Євтух, М.O.Нoскo, 
С.O.Сисoєва). Кoнцептуальні засади прoфесійнoї 
підгoтoвки майбутніх фахівців з фізичнoї культу-
ри і спoрту дoсліджувалися вітчизняними вченими 
(Е.С.Вільчкoвський, Н.Ф.Денисенкo, Л.П.Сущенкo, 
В.М.Платoнoв, Б.М.Шиян). Належна увага при-
діляється наукoвцями прoблемам спoртивнoгo та 
oздoрoвчoгo туризму (O.Я.Булашев, В.Д.Дегтяр, 
А.С.Рoвний), oрганізації самoдіяльнoгo туризму 
(В.І.Ганoпoльський, В.І.Курілoва).

Робота виконана за планом НДР Запорізького  на-
ціонального  університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є розкриття процесу підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури й організаторів 
спортивно-оздоровчого туризму, що базується на тео-
рії і технології цілісної педагогічної діяльності спря-
мованої на всебічний розвиток як студента (майбут-
нього вчителя), так і дитини.
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Результати дослідження. 
Щоб це здійснити, в освітньо-професійному про-

цесі Запорізького національного університету, на 
факультеті фізичного виховання з спеціалізацією 
«спортивно-оздоровчий туризм» передбачалася, по-
перше, підготовка майбутнього фахівця за моделлю 
“компетентний випускник”. Вона зорієнтована на 
розвиток студентів та формування їхнього ціннісного 
ставлення до професійної освіти (навчання), форму-
вання конкурентоспроможної особистості, яка відво-
дить індивіду роль суб'єкта соціальних перетворень 
і вдосконалень, спроможного, завдяки набутим зна-
нням, вмінням і навичкам, зрозуміти складну динамі-
ку процесів фізичного розвитку учнів та їхнього оздо-
ровлення в процесі організації туризму.

По-друге, під час використання технології цілісної 
педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах 
викладачі враховують: багато- вимірність об'єктивного 
світу; триєдину сутність людини як біодухо- соціоці-
лісності; інваріанти розвитку людини як цілісності; 
напрямки цілісного розвитку людини; типові цілісні 
взаємини студентів; види різноманітної діяльності 
студентів; п'ятиелементну структуру педагогічно-
викладацької діяльності.

Вищезазначене дає змогу стверджувати, що ціліс-
ність особистості студента, а не тільки його знання, є 
тим орієнтиром, слідування якому закладе підвалини 
якісно нового рівня практики вищої освіти в Україні.

По-третє, під час організації навчання та вихован-
ня молоді в Запорізькому національному університеті, 
на факультеті фізичного виховання склалася ситуація 
використання елементів концепції глобальної освіти, 
яка була запропонована вченими США ще в 80-роках 
ХХ століття, а саме: розвинути в студентів критичне 
мислення, здатність виробити власний погляд та ви-
явити повагу до поглядів інших людей; сформувати 
інтерес та повагу до досягнень усіх народів у галузі 
фізичної культури та спортивно-оздоровчого туризму, 
прагнення зрозуміти найбільш важливі, специфічні й 
загальні їх характеристики; розширити можливості 
для вивчення в вищих навчальних закладах іноземних 
мов та культур країн; сформувати нове гуманістичне 
бачення світу у всій його різноманітності та єдності, 
завдяки чому зберегти рівновагу в провідних систе-
мах: “людина і природа”, “людина і суспільство”, 
“людина і людина”; сформувати адаптивне бачення 
власної особистості у взаємозалежності з іншими та 
розуміння необхідності враховувати потреби, ціннос-
ті інших осіб, груп людей, націй. 

По-четверте, освітній процес на факультеті фізич-
ного виховання має будуватися також за концепцією 
“інтеркультурної освіти”. ЇЇ сутність полягає у тому, 
що пріоритетами середньої і вищої освіти мають ста-
ти загальнолюдські цінності: сприйняття світу як єди-
ної системи альтернативних форм існування культури, 
мови, поглядів тощо; вміння спілкуватися між собою 
та приходити до певного консенсусу [1].

Метою освіти, за цією концепцією, є формування 
людини як громадянина країни, Європи та світу, яко-
му притаманні такі якості: гуманність, толерантність, 

об'єктивність, гнучкість, здатність до творчого спів-
робітництва, адекватного самостійного вибору в оцін-
ках та вчинках, правильного усвідомлення сутності 
загальнолюдських цінностей [3].

Вищезазначена концепція базується на знаннєвій 
і культурологічній парадигмах. Культурологічна стра-
тегія освіти пов'язана з оволодінням культурним спад-
ком минулого, духовними цінностями різних народів 
і досягненнями науки. Знаннєва парадигма полягає в 
систематичному, поглибленому вивченні фундамен-
тальних основ наук (біології, педагогіки, психологи, 
медицини тощо, а також у підготовці на цій основі ви-
сококваліфікованих кадрів у галузі туризму.

У практиці роботи вищих навчальних закладів 
розрізняють традиційну та інноваційну технології на-
вчання. 

У чисельних літературних джерелах є різні тлума-
чення понять “педагогічна технологія” і “технологія 
навчання” [4]. В межах нашого дослідження будемо 
користуватися поняттям “педагогічна технологія”. 
Воно включає в себе технологію навчання та вихо-
вання, яка є засобом організації освітнього процесу. 
Технологія навчання орієнтується на широкий спектр 
методів і засобів навчання, що застосовуються в на-
вчальному процесі з студентами.

Отже, ми вважаємо, що важливим напрямком роз-
робки проблеми оптимізації освітнього процесу в ви-
щих навчальних закладах щодо підготовки майбутніх 
фахівців із спортивно-оздоровчого туризму є впрова-
дження інноваційних технологій. Це пояснюється тим, 
що закономірності професійної діяльності майбутнього 
фахівця галузі накладають певні вимоги на педагогіч-
ні технології викладання і розробки змісту навчальних 
дисциплін, організації творчої навчально-пізнавальної 
діяльності студентів у вищих навчальних закладах [5].

Новітні технології навчання передбачають не про-
сто отримання знань, умінь і навичок, а творче став-
лення до них. Такий підхід вчить студентів ціннісно 
ставитися до процесу пізнання, навчання та до при-
дбання майбутньої професії. Це відбувається тому, що 
знання перетворюються в частину особистого буття 
та свідомості студентів. У навчальному діалозі збері-
гається рівність позицій викладача і студента: вони на 
рівних шукають рішення проблеми.

Із відомих педагогічних технологій виховання ми 
відібирали лише ті, що спрямовувались на розумове, 
фізичне, трудове, моральне, екологічне й економічне 
виховання (діалоги, дискусії, імітації та ділові ігри).

До технології навчання віднесли: проблемне на-
вчання, яке передбачало створення проблемних си-
туацій з метою розвитку пізнавальної творчої діяль-
ності студентів. Вони здобували знання в процесі 
розв'язання проблемних ситуацій, розвивали креатив-
не мислення, інтерес до знань.

Навчальний діалог був відібраний викладачами 
факультету фізичного виховання з спеціалізацією ор-
ганізаторів спортивно-оздоровчого тризму з метою 
формування в студентів навичок комунікативності, 
що створює засади соціального здоров'я та формуван-
ня навичок спільних дій.
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Проблемне навчання пов'язувалося в нашій моделі 
з іншими видами, зокрема ігровим, розвивальним, дис-
танційним (під час організації туристичного походу).

На старших курсах поширеною активною формою 
навчання були ділові ігри, вони продовжували процес 
навчання студентів в умовах імітації виробничого про-
цесу (туристичного походу або уроку фізкультури). 
У ділових іграх студенти набували як професійних, 
так і ділових навичок: уміння адаптуватись у групі, 
розуміти мотиви та інтереси інших учасників гри, са-
мостійно приймати рішення, вдосконалювати вміння 
групової взаємодії.

Імітаційно-ігровий підхід реалізовувався через ви-
користання імітаційно-ігрових форм, які давали змогу 
не тільки поглибити теоретичний матеріал, а й навчи-
ти студентів самостійно діяти, мислити, вести науко-
вий диспут, здійснювати пошук оптимальних виходів 
із прогнозованих професійних ситуацій.

Серед інноваційних педагогічних технологій про-
фесійного розвитку майбутніх фахівців (учителів 
фізкультури та організаторів спортивно-оздоровчого 
туризму) особливе місце посідають методика кейсів 
і круглих столів. Особливий інтерес викликає техно-
логія дистанційного навчання, яку ми вважаємо як 
нову модель освіти, що базується на методології роз-
вивальної освіти на відстані, коли викладач і студент 
розділені простором, здійснюють взаємодію. Однак 
враховуючи недостатньо вдосконалену технічну базу 
нашого факультету, дистанційне навчання викладачі 
Запорізького університету використовували в обмеже-
ному варіанті. Під час туристичних походів доступ-
ними були лише відеокасети, мобільний телефонний 
зв'язок і комп'ютерна мережа (Іntеrnet) через ноутбук.

Висновки. 
Вищезазначене дає змогу дійти висновку, що 

успіх у підготовці майбутніх фахівців із спортивно-
оздоровчого туризму, її оптимізація залежить від до-
цільного використання професійно зорієнтованих 
інноваційних технологій, їх системоутворювальною 
основою є розвиток творчості, активної співпраці і 
взаємодії викладача і студентів.

Подальший розвиток вищої освіти ми вбачаємо в 
розробці та впровадженні технологій та інноваційно-
го навчання і виховання. Головним і вектором розви-
тку майбутніх вчителів фізичної культури та органі-
заторів спортивно-оздоровчого туризму є навчання 
та виховання студентів за моделлю “компетентний 
випускник”, системоутворюючою основою якої є роз-
винена, творча, активна, здорова особистість, мотиво-
вана на якісне життя і професійну діяльність.
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