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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Загальна характеристика     Навчальна дисципліна «Сучасні інноваційні технології у сфері фізичної 

культури» - це узагальнююча система знань у сфері теорії і методики фізичного 

виховання різних груп населення та теорії і методики підготовки спортсменів в 

спорті, що виступає однією з ключових у підготовці майбутніх тренерів та 

педагогів, вона є  навчальною дисципліною профільної підготовки, яка займає одне 

з найголовніших  місць в освітній програмі «Фізичнакультура і спорт». 

    Основними завданнями є:  

- формування у майбутніх спеціалістів уяви про зміст інноваційних 

технологій, які викладаються у навчальних закладах освіти; 

- ознайомлення студентів з сучасними вимогами щодо методики викладання 

інноваційних технологій, які регламентовані положеннями Закону України “Про 

фізичну культуру та спорт”, Державною програмою розвитку фізичної культури та 

спорту в Україні; 

- формування вмінь планувати, організовувати і впроваджувати 

експериментальні програми та технології в галузі фізичної культури; 

- -формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і 

підготовки фахівця до професійної діяльності, установлення на здоровий спосіб 

життя; 

- виховання потреби у фізичному удосконаленні та самовихованні, в 

регулярних заняттях фізичними вправами та спортом; 

- придбання теоретичних знань, практичних і методичних здібностей з 

обраного виду спорту, оздоровчому тренуванні, спортивному тренуванні. 



Мета та цілі Оволодіння майбутніми фахівцями системою сучасних методичних знань та 

інноваційних технологій в процесі професійної діяльності викладача фізичної 

культури, вміннями інтегрувати знання, які отримані у суміжних дисциплінах, 

методиках, знаходити шляхи реалізації цих знань у практичній роботі. 

Результат навчання Знати: 

- предметну область та розуміти професійну діяльність; 

- методи організації та проведення наукових досліджень у професійній сфері.; 

- сучасні інформаційні і комунікаційні технології, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел, проводити патентний пошук та оформляти патентну 

документацію - основи методики побудови визначеної форми занять системами 

фізичних вправ; 

- компетентнісний підхід у фізичному вихованні закладів середньої та вищої 

освіти; 

- оптимізацію навчально-виховного процесу на основі інтегрованого 

навчання із застосуванням елементів інноваційних методів навчання і виховання. 

Вміти: 

- задовольняти особистісні потреби учня в процесі фізкультурної діяльності 

та досягти індивідуалізації навчання; 

- реалізовувати принципи розвиваючого навчання, забезпечення гнучкості та 

можливості до нововведень; 

- використовувати сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному 

вихованні дітей та молоді; 

- застосовувати сучасні методики і технології організації освітньої діяльності, 

діагностики і оцінювання якості освітнього процесу з різних освітніх програм; 

- розробляти та реалізовувати методичні моделі, методики, технології і 

прийоми навчання, аналізувати результати процесу їхнього використання в 

організаціях, що здійснюють освітню діяльність; 

- аналізувати та проектувати на сучасному рівні освітній процес, науково-

дослідну, організаційно-управлінську, спортивну, фізкультурно-оздоровчу 

діяльність, у тому числі в умовах інклюзивної освіти; 

- здійснювати планування, організацію, контроль і корегування освітнього 

процесу, науково-дослідної, організаційно-управлінської, спортивної, 

фізкультурно-оздоровчої діяльності; 

- удосконалювати і використовувати масові форми занять оздоровчої та 

адаптивної фізичної культури. 

Набути практичні уміння: 

- володіння уміннями і навичками забезпечення організації освітнього 

процесу в закладі середньої освіти з урахуванням принципів повної загальної 

середньої освіти, зокрема дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, 

розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, компетентнісного підходу тощо; 

- володіти навичками планування і організації наукових досліджень, збору і 

обробки даних у галузі фізичної культури і спорту; 

- формувати світоглядні засади щодо розвитку суспільства, культури, 

національних традицій, в тому числі у сфері фізичної культури і спорту; 

- забезпечувати необхідні передумови щодо формування мотивації до 

самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту різних категорій 

населення; 

- володіти законодавчою базою щодо завдань, цілей, принципів, засад 

функціонування повної загальної середньої освіти в Україні; 

-  знати міжнародних та законодавчих актів України в галузі охорони 

дитинства про захист прав дітей та молоді та забезпечення їх повноцінного 

розвитку; 

- визначити напрямок своєї діяльності, її конкретні цілі і завдання на 

кожному етапі навчальної, виховної роботи і передбачати кінцевий результат;  

- володіти методами визначення ефективності заходів, спрямованих на 

підвищення якості навчально-виховної роботи;  

- проектувати власну педагогічну систему у професійній діяльності; 

-  контролювати ефективність процесу фізичного виховання та навчально-

тренувального процесу; 



- планувати фізичне навантаження у відповідності до вікових, статевих, 

морфофункціональних та психологічних особливостей людини і рівня її 

підготовленості; 

- демонструвати уміння і навички роботи вчителя: надавати методичну 

допомогу вчителям за всіма напрямами програм навчання і виховання школярів, 

готувати і проводити різні форми методичної роботи з підвищення кваліфікації: 

семінари, практикуми, тренінги, консультації та ін. заходи методичного 

спрямування. Організовувати роботу методичної ради закладу середньої освіти; 

- розробляти документацію щодо навчання, виховання та наукової, 

методичної, організаційної роботи вчителя фізичної культури, інспектора, 

методиста; вміти аналізувати, узагальнювати і поширювати передовий 

педагогічний досвід в тому числі і за кордоном, вміння володіти технікою 

публічного виступу та використовувати спеціальну термінологію в професійній 

діяльності. 

Пререквізити Дисципліни, базові знання яких та результати навчання необхідні студенту для 

успішного навчання та опанування компетентностями з дисципліни 

«Сучасні інноваційні технології в сфері фізичної культури»: 

-  «Теорія і методика викладання базових видів фізкультурно-оздоровчої 

діяльності»; 

- «Теорія і методика фізичного виховання»; 

- «Теорія і методика юнацького спорту». 

Пореквізити Знання з сучасних інноваційних технологій у сфері фізичної культури можуть бути 

використані під час вивчення таких навчальних дисциплін, як: 

- «Психологія управління фізичною культурою»; 

-  «Інформаційні та цифрові технології у сфері фізичної культури»; 

- «Сучасні тренди практичного менеджменту і маркетингу у фізичній 

культурі і спорті». 

Вимоги викладача Студент зобов'язаний відвідувати всі практичні заняття за розкладом, не 

запізнюватися. Мати конспект лекцій. Забороняється самовільно залишати заняття. 

Пропущене навчальне заняття без поважної причини підлягає відпрацюванню. 

Екзамен проводиться в кінці навчального семестру в терміни, встановлені 

навчальним планом, студенти завчасно інформуються про зміст та порядок його 

проведення. Студентам, які не з'явилися на екзамен без поважних причин, оцінка 

може бути виставлена за результатами поточного контролю. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Види навчальних занять  

(Л, ЛЗ, ПЗ, СР) 

Кількість 

годин 

Зміст 

Лекційне заняття 1 2 Вступ до курсу «Сучасні інноваційні технології у сфері ФК» 

Практичне заняття 1 2 

 

Використання сучасних аудіовізуальних пристроїв під час реалізації 

завдань фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності. 

Самостійна робота  8 Системний підхід щодо підготовки майбутніх фахівців галузі фізична 

культура і спорт до професійної діяльності. 

Лекційне заняття 2 2 Інноваційні технології у сучасному закладі дошкільної освіти в 

Україні та у світі. 

Практичне заняття 2 2 Використання функціоналу сучасних гаджетів під час фізкультурної 

діяльності дітей дошкільного віку. 

Практичне заняття 3 2 Авторські технології освітнього процесу дошкільнят. 

Практичне заняття 4 2 Інноваційні оздоровчі технології профілактично-лікувального 

спрямування у системі оздоровлення дітей дошкільного віку: 

фітотерапія, аромотерапія, вітамінотерапія. 

Лекційне заняття 3 2 Новітні технології у фізичному вихованні школярів. 

Самостійна робота 8 Специфіка застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

процесі викладання фізичної культури. 



Самостійна робота 8 Організація самостійних занять дітей шкільного віку. Взаємодія сім’ї і 

школи в організації фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Практичне заняття 5 2 Основні ідеї інклюзивного навчання: інклюзивна школа, інклюзивна 

освіта. 

Практичне заняття 6 2 Новітні підходи щодо організації інноваційних технологій у 

позашкільних фізкультурно-оздоровчих та спортивних навчальних 

закладах (рекреаційно-адаптивні заходи у спортивних гуртках і 

секціях, заходи спорт-шоу для учнів і батьків, інтелект-шоу, арт-

виставки малюнків спортивної та фізкультурно-оздоровчої тематики, 

майстер-класи та лекторії для батьків та педагогів тощо). 

Лекційне заняття 4 2 Інноваційна діяльність у фізичному вихованні студентів. 

Практичне заняття 7 2 Засоби контролю за фізичним навантаженням учнів на уроках 

фізичної культури.  

Самостійна робота 8 Формування мотивації до самовдосконалення учнів закладів загальної 

середньої освіти засобами фізичної культури. 

Практичне заняття 8 2 Сучасні наукові розробки підвищення ефективності процесу 

фізичного виховання і занять спортом. 

Лекційне заняття 5 2 Застосування інформаційних технологій у галузі фізичної культури та 

спорту. 

Практичне заняття 9 2 Використання динамічно-керованих моделей і безконтактних 

сенсорних технологій у процесі фізичного виховання учнів. 

Самостійна робота 8 Модифікація різних елементів рухової діяльності базових видів 

спорту. 

Лекційне заняття 6 2 Впровадження та ефективне використання інтернет ресурсів у 

викладацькій практиці викладача фізичної культури. 

Практичне заняття 10 2 Порівняльна характеристика сучасних хостингів. 

Лекційне заняття 7 2 Впровадження здоров’язберігаючих технологій у фізичне виховання 

різних груп населення. 

Самостійна робота 8 Планування та створення шкіл здоров’я.  

Практичне заняття 11 2 Застосування сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі 

фізичного виховання людей середнього та старшого віку. 

Практичне заняття 12 2 Фітнес-гібриди як сучасний різновид рухової інтерактивної діяльності 

у фізичному вихованні людини. 

Практичне заняття 13 2 Модель проекту інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої 

роботи. 

Самостійна робота 8 Практика і перспективи використання досвіду Європейської мережі 

шкіл сприяння здоров'ю в Україні. 

Лекційне заняття 8 2 Сучасні технології підготовки спортсменів. 

Практичне заняття 14 2 Централізовані програми підготовки спортсменів до міжнародних 

змагань в різних країнах світу.  

Практичне заняття 15 2 Система Player tracking. Система VAR. Система Hawk-Eye. 

Самостійна робота 8 Пульсові режими виконання фізичних навантажень: спрямованість 

впливу фізичних навантажень в залежності від пульсового режиму їх 

виконання. Телеметричні засоби реєстрації пульсу. 

Практичне заняття 16 2 Різновиди рекреативних та психо-регулятивних методик підготовки 

спортсменів. 

  Новітні підходи під час побудови тренувального процесу в спорті 

вищих досягнень. 

  



  

Форма та методи навчання Методи навчання: наглядний, словесний, практичний. 

Методи контролю Поточний контроль - контрольні тестування до лекцій. 

Виконання індивідуального завдання – проект-презентація. 

Підсумковий контроль – екзамен. 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Комп’ютери, мультимедійна дошка, посібники, інтернет ресурси, методичні рекомендації, спортивні зали, 

тренажерні зали, спортивний інвентар. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання знань та вмінь студентів 

100 - бальна ECTS Оцінка за національною шкалою 

90-100 A відмінно 

82-89 B 
добре 

75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 Fх 
незадовільно 

0-34 F 
 

Розподіл балів, які отримують студенти за видами навчальної діяльності 

Види навчальної діяльності Кількість 

заходів 

Бали 

Відвідування практичних занять 1 - 32 1 - 80 

Контрольні тестування  8 0 - 60 

Індивідуальне завдання 
1 0 - 15 

Екзамен 
 

НОРМИ АКДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 

Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємовідносин і доброчесності НТУ« ХПІ»: 

проявляти дисциплінованість, вихованість, повагу до старших, чесність, відповідальність, доброзичливість. Визначати 

цінності, якими керуються учасники університетської спільноти Національного технічного університету« Харківський 

політехнічний інститут », і встановлює етичні норми відносин в академічному середовищі. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


