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повним та енергійним. Екологічний метод забезпечує низку різних 
можливостей для організму людини, її психічного становлення та 
саморозвитку, які включаються в суб’єктивний простір та соціальне 
середовище. 

Таким чином, впровадження сучасних інформаційних технологій, 
задовольняють потреби здобувачів освіти в рухової активності та 
оздоровленні. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МОТИВАЦІЯ  
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У рейтингу загальнолюдських цінностей здоров’я посідає найвищу 

позицію, оскільки є підґрунтям продуктивного, повноцінного життя 
людини. Натомість наявність шкідливих для здоров’я звичок, зростан-
ня нервово-психічного напруження, малорухливий спосіб життя, 
неякісне харчування призвели до найнижчої тривалості життя  
українців серед європейських країн. В умовах культурно-освітньої 
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інтеграції України в світову спільноту працездатність і соціальна 
активність фахівця визначаться не лише його інтелектуальним рівнем, 
але й станом здоров’я [1, с.14; 3, с. 290]. Тому освітня політика в нашій 
державі спрямовується на формуванні культури здоров’я особистості 
в умовах відповідно організованого освітнього процесу. 

Одними із завдань курсу фізичного виховання в системі закладів 
вищої освіти України є збереження й зміцнення здоров’я студентів, 
сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, 
підтримка фізичної і розумової працездатності, вдосконалення спорти-
вної майстерності студентів а також виховання в них мотивації до 
систематичних занять фізичною культурою і спортом [4, с. 42]. 

Як показала практика, традиційний підхід до використання профе-
сійних засобів і методів в системі фізичного виховання студентів ЗВО 
через свою недосконалість втратив актуальність і виявився певною 
мірою неефективним [2, с. 53]. Тому модернізація і вдосконалення 
процесу фізичного виховання здобувачів вищої освіти повинна бути 
необхідною умовою для його популяризації. Отримання бажаного 
результату можливе через впровадження в навчальний процес іннова-
ційних технологій фізичного виховання. 

Дослідження науковців в галузі фізичного виховання, реабілітації, 
рекреації та валеології дозволяють стверджувати, що використання 
інноваційних технологій фізичного виховання в умовах сучасних 
закладів вищої освіти – це невід’ємна частина процесу еволюції суспі-
льної науки. 

Сучасні вітчизняні вчені розглядають інновацію як процес створен-
ня, поширення й використання нових засобів (нововведень) для 
розв’язання тих проблем, які досі вирішувалися по-іншому; результат 
творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних 
педагогічних проблем. 

Загальнотеоретичні основи педагогічних інноваційних технологій 
розробленні в працях Н. Басової, К. Баханова, Ю. Васькова, Л. Волчегур-
ського, Т. Назарової, П. Підкасистого, Б. Скіннера та ін. переконливо 
свідчать про те, що формування здорових звичок відбувається як наслі-
док цілеспрямованої виховної роботи і не є автоматичним результатом 
тієї чи іншої діяльності. 

Основним та найважливішим чинником здорового способу життя 
вважається оптимальний руховий режим. Систематичні заняття фізи-
чними вправами і спортом є ефективними вирішальними завданнями 
зміцнення і збереження здоров’я, розвитку фізичних можливостей 
молоді та підвищення її працездатності. 

У своїй роботі А.Т. Литвиним систематизовано засоби рухової акти-
вності, проаналізовано їх ефективність, представлені оптимальні 
моделі рухової активності для різних груп населення. Основною ідеєю 
розроблених моделей є оптимальне поєднання різних видів рухової 
активності (побутовою, оздоровчою та рекреаційно-оздоровчого спорту) 
для формування здорового способу життя різних груп населення. На 
думку автора, оптимальний режим рухової активності повинен  
включати вправи аеробного спрямованості, що сприяють підвищенню 
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і підтримці високого рівня функціональних можливостей серцево-
судинної і дихальної систем; вправи силової спрямованості, які сприя-
ють зміцненню рухового апарату; а також вправи, спрямовані на роз-
виток гнучкості, які сприяють поліпшенню стану м'язової, і кісткової 
тканин, профілактиці захворювань опорно-рухового апарату. 

Одним з напрямків сучасної системи освіти є мотивація студентів до 
самостійної творчої діяльності. У фізичному вихованні такою формою 
діяльності є фізичне самовиховання. Залучення студентської молоді до 
самостійних занять фізичною культурою передбачає спільну активну 
діяльність педагога і студента. 

Отже, цілеспрямоване впровадження в навчальний процес ЗВО ін-
новаційних технологій фізичного виховання сприяють всебічному 
розвитку студентської молоді, формуванню здорового способу життя 
через виховання у студентів мотивації до систематичних занять фізич-
ною культурою і спортом. 
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Питання активізації фізичного виховання вже багато років вивча-

ються вченими і викладачами закладів вищої освіти. Ця робота прис-
вячена результатам пошуку ефективних засобів і методів проведення 
занять з фізичного виховання, вивчення нетрадиційних видів  


