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ВСТУП 

       Соціально-політичні та суспільно-економічні зміни в суспільстві диктують 

необхідність модернізації освіти. Цей процес передбачає використання сучасних 

інноваційних підходів та технологій  для реалізації ідей розвивального навчання, 

інтенсифікації усіх рівнів освітньо-виховної діяльності, підвищення її ефективності і 

якості, підготовку учнівської молоді до комфортного життя в умовах інформатизації 

суспільства, ведення здорового способу життя. Враховуючи все вищесказане, вважаю, 

що робота викладачів фізичної культури у закладах професійно-технічної освіти  

повинна характеризуватися інтенсифікацією процесу навчання, збільшенням обсягів 

одержуваної інформації, насиченістю навчальних занять, високими вимогами до якості 

знань і вмінь та впровадженням і використанням новітніх інформаційних технологій. 

Особливої уваги набуває проблема докорінних змін у системі фізичного виховання, 

зокрема використання інновацій, суть яких полягає у впровадженні сучасних засобів і 

методів у традиційну систему освіти. Модернізація освіти спонукає сучасного 

викладача до пошуку нових освітніх і виховних технологій, до впровадження сучасних 

інноваційних форм і методів навчання і виховання.   



НОВИЗНА ТА АКТУАЛЬНІСТЬ МОЄЇ ПРОБЛЕМНОЇ ТЕМИ.  

•         В умовах інформаційної перенасиченості та інтенсифікації 

освітнього процесу велика увага приділяється фізичному та 

психічному здоров’ю здобувачів освіти. Здоров’я цієї вікової 

групи особливо важливе тому, що, за оцінкою фахівців, 

приблизно 75% хвороб дорослих є наслідком умов життя в 

дитячі та юнацькі роки. Майже 90% здобувачів освіти мають 

відхилення здоров’я, а більше 50% -- незадовільну фізичну 

підготовку.  

•          Україні необхідне покоління з високим рівнем освіченості, 

культури і здоров’я, здатне сприймати загальнолюдські цінності, 

творчо і продуктивно діяти в будь-якій галузі соціальної 

практики. Тому збереження здоров’я громадян України є 

винятково актуальною проблемою сьогодення.  

 



ВИКОРИСТАННЯ  СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ НА УРОКАХ  

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
 

• Здоров’язберігаючі технології: які є важливим фундаментом якості 
діяльності викладача фізичного виховання:  

      • сприятливі умови навчання здобувачів освіти в училищи (відсутність 
стресових ситуацій, адекватність вимог та методик навчання й виховання);  

      • оптимальна організація процесу відповідно до вікових, статевих, 
індивідуальних особливостей та гігієнічних норм;  

      • повноцінний та раціонально організований руховий режим.  

       

       Психогімнастика – метод, який спирається на невербальну експресію, 
перш за все, на міміку та жести. Це дає можливість глибше заглянути у 
переживання інших і наблизитися до розуміння цих переживань.  

        

 

       Метод колового тренування- забезпечує високу моторну цільність уроку 
й піднесений емоційний стан здобувачів освіти, дає змогу виконати великий 
обсяг вправ, одержати значне навантаження і підвищити рівень фізичної 
підготовленості здобувачів освіти.  
 

 

   

 

  



ХАРАКТЕРНОЮ РИСОЮ МКТ Є ПОЗАЧЕРГОВЕ ДОЗОВАНЕ 

ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ ЇЗ 6 – 10 ВПРАВ, ТРЕНУВАЛЬНИЙ ВПЛИВ 

ЯКИХ СПРЯМОВАНИЙ НА РОЗВИТОК КОНКРЕТНОЇ РУХОВОЇ 

ЯКОСТІ ЧИ ПЕВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ.  



 ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ  

       

       Сучасні  педагогічні  технології  орієнтовані  в  слідуючих  напрямках: 

 

• 1. Гуманістична спрямованість навчання. 

• 2. Особистісно-орієнтоване навчання. 

• 3. Комп’ютерно-орієнтоване навчання. 

• 4. Розвивальне навчання . 

• 5. Розвиток критичного мислення.  

• 6. Метод проектів.  

• 7. Продуктивне навчання . 

• 8. Розв’язок винахідницьких задач.  



      ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ 

• Інтерактивні технологій необхідно впроваджувати на уроках фізичної 

культури. Залежно від мети уроку та форм організації освітньої діяльності 

здобувачів освіти, їх розподіляють на чотири групи: інтерактивні технології 

кооперативного навчання; інтерактивні технології колективно-групового 

навчання; технологія ситуативного моделювання; технології опрацювання 

дискусійних питань.  

 

 

 



   МЕТОДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ  

• «Асоціативний кущ» - На початку роботи визначаю одним словом тему, над 

якою проводитиметься робота, а здобувачи освіти згадують, що виникає в 

пам'яті стосовно цього слова. Спочатку висловлюються найстійкіші 

асоціації, потім - другорядні. Викладач фіксує відповіді у вигляді 

своєрідного «куща», який поступово «розростається».  

•  «Мікрофон»  - надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, 

відповідаючи на запитання або висловлюючи власну думку чи позицію.  

•   «Робота в парах» - можна використовувати для досягнення будь-якої 

дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки знань тощо. За умов 

парної роботи всі здобувачі освіти в групі  отримують можливість говорити, 

висловлюватись. Робота в парах дає здобувачам освіти  час подумати, 

обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед 

групою. 

• «Робота в групах» - надає всім учасникам можливість діяти, практикувати 

навички співробітництва, міжособистісного спілкування (зокрема, 

відпрацювання прийомів активного слухання, прийняття спільного рішення, 

узгодження різних поглядів). 



 

 

 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ  ІННОВАЦІЙНИХ  ПІДХОДІВ  В  ПОЗАУРОЧНИЙ  ЧАС 

   Ранкова фізична зарядка.  Інноваційний підхід з цього питання дає змогу здобувачам 

освіти стати більш дисциплінованими, організованими та фізично здоровими. Мною 

як викладачем фізичної культури був  розроблений  комплекс вправ який корегується 

відносно пори року..  



 ГУРТКОВА РОБОТА  ВПУ № 17 

      Основними завданнями гурткової роботи, зокрема лікувальної фізкультури, є 

залучення здобувачів освіти до регулярних занять фізичними вправами, 

впровадження фізичної культури в їх щоденний побут, покращення фізичного 

розвитку та фізичної підготовленості. 



СПОРТИВНІ  ЗМАГАННЯ І  КОНКУРСИ У ВПУ № 17 

 
         Спортивні змагання є однією з провідних навчально-виховних форм цілісного 

педагогічного процесу з фізичного виховання в освітньому закладі ВПУ № 17. Вони 

характеризуються різноспрямованістю змісту, різноманітністю методів організації і 

проведення, високою емоційною насиченістю, можливістю здобувачів освіти  проявляти 

свої особисті якості, спортивні змагання сприяють вирішенню багатьох педагогічних 

завдань, зокрема: 

• - Пропаганда фізичної культури і спорту, здорового способу життя здобувачів освіти; 

• - Формування патріотичних якостей особистості здобувачів освіти; 

• - Здача навчальних нормативів освітньої  програми з фізичної культури; 

• - Відбір перспективних здобувачів освіти для комплектування спортивних секцій, 

збірних команд училища; 

• - Виявлення   рівня    фізичної   і   технічної   підготовленості здобувачів освіти   з   

метою   вдосконалення  освітнього  процесу   з фізичного виховання; 



                       НАШІ ПЕРЕМОГИ 

1 місце на чемпіонаті області з баскетболу серед юнаків 

 2місце у чемпіонаті міста з баскетболу серед юнаків. 

1 місце на чемпіонаті області з настільному тенісу серед дівчат 

2Місце у чемпіонаті міста з настільному тенісу серед дівчат 

 

 

1 місце на чемпіонаті області по футболу 

2 місце у чемпіонаті міста  по футболу 

присвячених спортивному святу «ЧЕЛЕНДЖЕР-ФЕСТ» 

  

1 місце на змаганнях  з баскетболу серед дівчат присвячених 

спортивному святу «ЧЕЛЕНДЖЕР-ФЕСТ» 

2 місце у змаганнях  з баскетболу серед юнаків присвячених 

спортивному святу «ЧЕЛЕНДЖЕР-ФЕСТ» 



2 місце у чемпіонаті міста з волейболу серед дівчат 1 місце учень групи Е19-26/9  Кобець В. у змаганнях з боксу 

2 місце учень групи Е19-7/9 Ефимов О. у змаганнях з боксу  

2 місце учень групи К18-24/9 Колачов А. у змаганнях з боксу  

2 місце учень групи Е17-16/9 Терпай Р. у змаганнях з бокс 

3 місце у легкоатлетичній естафеті  «МИЛЯ- МИРУ»  



               ОЛІМПІЙСЬКИЙ  ТИЖДЕНЬ 
   В кожному навчальному  році  в нашому освітньому закладі проводиться 

«Олімпійський тиждень»  



   ЗАЛУЧЕННЯМ ВИСОКОПОСТАВЛЕНИХ ГОСТЕЙ ТА ОЛІМПІЙСЬКОГО ЧЕМПІОНА ЗАЙЦЕВА Ю.К.  

 



    ПРОВЕДЕННЯ  КОНФЕРЕНЦІЇ З ЗАЛУЧЕННЯМ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ, 

ВИКЛАДАЧІВ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 



     ЗАВЕРШЕННЯМ «ОЛІМПІЙСЬКОГО ТИЖНЯ» БУЛО ПРОВЕДЕННЯМ МАСОВОГО СПОРТИВНОГО 

СВЯТА ПІД НАЗВОЮ «ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я» АБО «ВІДКРИТТЯ УЧИЛИЩНОЇ СПАРТАКІАДИ» НА 

ЯКОМУ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ З РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ СПОРТУ, УСІ ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ 

НАШОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ .  







ВИСНОВКИ 

                            Все  вищезгадане  дозволяє зробити висновки про те, що: 

       Сучасні іноваційні  підходи забезпечують інтеграцію різнопредметних знань і вмінь з 
різних видів діяльності; 

•  ігрові технології  формують уміння розв’язувати творчі завдання на основі вибору 
альтернативних варіантів; 

• тренінгові технології, спрямовані на розвиток творчого мислення, комунікативної, 
психологічної компетентності здобувачів освіти. 

• Зазначені технології ставлять здобувача освіти  в позицію творця, а не виконавця чужої волі.         

        Отже, впровадження інноваційних технологій (метод психогімнастики, метод колового 
тренування, слайд-шоу, відео ресурси та презентаційні матеріали, використання ігрових 
технологій, проєктна діяльність, метод аутогенного тренування, на уроках фізичної культури 
дозволяє сформувати якісно нову особистість, яка володіє ключовими  компетентностями. 
Такий підхід має важливе значення для здоров’я та фізичної культури здобувачів освіти. 
Використовуючи всі вище згадані інноваційні методи викладання фізичної культури, можна 
говорити про досягнення мети, яку ставить перед собою сучасний творчий викладач. 

• Сучасні  форми навчання – особлива форма організації пізнавальної діяльності, що має 
передбачену мету – створити найбільш сприятливі умови процесу навчання з метою 
спроможності кожного здобувача освіти відчувати свої можливості, інтелектуальні 
спроможності для досягнення навчальної  цілі. 

• Тож слід ретельніше аналізувати сучасні умови проведення уроку фізичної культури й 
рішучіше оновлювати форми рухової активності здобувачів освіти внаслідок впровадження 
додаткових інноваційних форм та засобів фізичної культури.  

                             
 



  Дякую за увагу 


