
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                Випуск 3  (84)  2017  
 

17 

 

Для того, щоб дана суперечність виступила в ролі рушійної сили, необхідні наступні умови: 
– знання реальних навчальних можливостей і індивідуальних особливостей студента; 
– чітка постановка мети навчання, ухвалення її кожним студентом; 
– відповідність дидактичних засобів, методів, технологій навчання і форм організації занять меті навчальної 

діяльності; 
– відповідність складності учбових задач, які висуваються перед студентом, його реальним потенційним 

можливостям; 
– створення оптимальних умов, направлених на забезпечення активної учбової діяльності кожного студента тощо. 
Тільки дотримання даних умов дозволить ефективно використовувати систему індивідуалізованого навчання для 

якісної підготовки фахівців. 
Висновки. Питання індивідуалізації навчання завжди привертало пильну увагу педагогів і психологів і має тривалу 

історію. Її становлення і розвиток в основному зв’язувалося з урахуванням індивідуальних особливостей учнів (стилем і 
темпом навчання, індивідуалізацією учбових завдань, розумовими здібностями і ін.) і диференціацією навчання (навчанням 
за різними учбовими планами і програмами). Це далеко не повністю відображає сучасні проблеми вузівського 
індивідуалізованого навчання, які пов’язані з рішенням широкого кола організаційно-педагогічних задач (організація 
навчання і його дидактичне забезпечення). Ґрунтуючись в цілому на даному підході, слід під системою індивідуалізованого 
навчання розуміти етапну підготовку фахівців через допрофесійну і базову освіту, яка включає діяльність, що направлена на 
формування готовності студентів до навчання у ВНЗ, дидактичні процеси, пов’язані з реалізацією учбових планів і програм, а 
також ефективні організаційно-управлінські форми і технології навчання, які сприятимуть досягненню поставлених цілей 
якісної підготовки фахівця. 

Література 
1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев ; авт. предисл. А. А. Крылов. – 2-е изд. – 

СПб. : Питер, 2001. – 263 с. 
2. Васильева Т. В. Сочетание групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности студентов, как 

средство повышение эффективности обучения и профессионально-педагогической подготовки будущих учителей (на 
материале преподавания дисциплин математического цикла) : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Васильева Тамара 
Владимировна. – Киев, 1985. – 175 с. 

3. Выготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. – М. : Изд-во «Смысл» ; Изд-во «Эксмо», 2005. – 
1136 с. 

4. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения / В. В. Давыдов. – М.: Academia, 2004. – 288 с. 
5. Занков Л. В. Индивидуальные варианты развития младших школьников / Л. В. Занков. – М.: Просвещение, 1973. – 

191с. 
6. Кирсанов А. А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема / А. А. Кирсанов. – Казань : 

Изд-во Казанского ун-та, 1982. – 224 с.  
7. Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы : к 

психологическим основам научной организации труда, учения, спорта / Е. А. Климов. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 
1969. – 280 с. 

8. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К. : Рад. школа, 1989. – 612 
с. 

9. Махмутов М. И. Современный урок: Вопросы теории / М. И. Махмутов. – М.: Педагогика, 1981. – 192 с. 
10. Menchinskaya N. A. Psihologicheskie problemyi aktivnosti lichnosti v obuchenii / N. A. Menchinskaya. – M.: APN RSFSR, 

1972. – 124 s. 
11. Pedagogicheskaya entsiklopediya : v 4 tomah. – M.: Izd-vo Sovetskaya entsiklopediya, 1965. – T. 2. – 911 s. 
12. Piskunov M. U. Organizatsiya uchebnogo truda studentov / M. U. Piskunov. – Minsk: Iz-vo BGU, 1982. – 142 s. 
13. Rezvitskiy I. I. Lichnost. Individualnost. Obschestvo: Problemyi individualizatsii i eyo sotsialno-filosofskiy smyisl / 

I. I. Rezvitskiy. – M.: Politizdat, 1984. – 144 s. 
14. Rubanskiy E. S. Aktualnyie problemyi individualizatsii obucheniya // Materialyi nauchnogo simpoziuma. – Tartu, 1970. – S. 

11. 
15. Rubinshteyn S. L. Osnovyi obschey psihologii / S. L. Rubinshteyn. – SPb. : Piter, 2002. – 720 s. 
16. Tugarinov V. P. Lichnost i obschestvo / V. P. Tugarinov. – M.: Myisl, 1965. – 205 s. 
17. Unt I. E. Individualizatsiya i differentsializatsiya obucheniya / I. E. Unt. – M. : Pedagogika, 1990. – 192 s. 
18. Feyerbah L. Izbrannyie filosofskie proizvedeniya : v 2 tomah / L. Feyerbah. – M.: Gospolitizdat, 1955. – T. 1. – 676 s. 

 
Білецька В. В.,  Ясько Л. В. 

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 
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У роботі проаналізовано ефективність використання активних методів навчання в процесі надання знань 
студентам вищих навчальних закладів. Визначено шляхи впровадження активних форм навчання у процес підготовки 
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фахівців з фізичної культури на підставі їх застосування під час викладання дисципліни «Теорія і методика фізичного 
виховання».  

Ключові слова: студенти, активні методи навчання, фізичне виховання, дисципліна «Теорія і методика 
фізичного виховання». 
 

Билецкая В.В., Ясько Л.В. Использование активных методов обучения при подготовке будущих 
учителей физической культуры. 

В работе проанализирована эффективность использования активных методов обучения в учебном процессе 
студентов высших учебных заведений. Определены пути внедрения активных форм обучения в процесс подготовки 
специалистов по физической культуре посредством их применения в преподавании дисциплины «Теория и методика 
физического воспитания». 

Ключевые слова: студенты, активные методы обучения, физическое воспитание, дисципліна «Теория и 
методика физического воспитания». 

 
Viktorija Biletska, Lilija Yasko. Usage of active learning techniques for educating the upcoming teachers of 

physical education.  
The paper analyzes efficiency of using active methods learning in process of teaching students in higher educational 

institutions.  
Established that to improve the quality of learning theoretical disciplines it is necessary to focus on innovational teaching methods.  

These methods activate creative activity of students during solving tasks. Identified the ways of introduction active learning 
methods in preoperational process of specialists in physical culture and sport on the basis of their application during teaching the 
discipline «Theory and methods of physical education». Proposed the introduction of active learning methods and practical trainings 
during studying of the following courses: «researching methods in the theory and methodology of physical education», «means and 
methods of physical education», «regularities of  forming funded adaptation in the process of physical education», «development of 
physical qualities», «concept of planning, its types and content», «features of teaching methods with special medical groups», 
«physical education in armed forces of Ukraine», «adaptive physical education», «modern sports and wellness technologies in 
physical education». Proposed to involve students in discussions at lectures and seminars and lead practices on the bases of 
schools, researching laboratories and specialized educational institutions. Lecture material on the topics «regularities of  forming 
funded adaptation in the process of physical education», «concept of planning, its types and content» and «physical education in 
Armed forces of Ukraine» it is appropriate to apply as binary lectures. Lecturer of biomedical courses and lecturer-methodist of 
pedagogical practice should be involved to these lectures.  

Proposed introduction of practical and researching tasks for implementation independent work of students. Participation in 
practical lessons will allow to increase the effectiveness of students’ adaptation to conditions of future professional activity. 
During the execution of researching tasks, students can conduct research and present results of their own research at scientific 
conferences. This will give opportunity to increase level of students’ knowledges and educational quality of university which prepares 
teachers of physical education. 

Key words: students, active methods of education, physical education, course «Theory and method of physical 
education».  

 
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Аналіз останніх 

досліджень і публікацій. Розвиток ринкових відносин в економіці і новітніх технологій у виробництві зумовив необхідність 
підвищення якості вищої професійної освіти. Бакалавр з вищою освітою повинен не тільки мати високу кваліфікацію, а й бути 
професійно мобільним, здатним успішно реалізувати власний потенціал в соціально-економічних умовах, що змінюються, 
творчо активним і, головне, вільно орієнтується в інформаційному просторі [1, c. 20-24; 14]. 

Університети та інститути з факультетами підготовки фахівців з фізичної культури і спорту відрізняються від інших 
навчальних закладів поєднанням навчальної та спортивної діяльності, тому студенти повинні вміти самостійно заповнювати 
прогалини в своїх знаннях, мати досить високу мотивацію до навчальної діяльності і «вміти вчитися» [8, c. 4]. В даний час 
професійна освіта потребує засобів, що дозволяють вирішувати її завдання на новому рівні, тому актуальною проблемою, 
що стоїть перед нею, стає пошук і використання нових нетрадиційних форм і методів навчання, серед яких особливий 
інтерес викликають, так звані активні методи навчання [12, 14]. 

Проблема використання активних методів навчання періодично виникає в теорії і практиці освіти, по-перше, у 
зв'язку з інтенсифікацією процесу навчання, по-друге, у зв'язку з проблемою активізації пізнавальної діяльності студентів [10, 
15]. Реформування вищої школи, перехід на багаторівневу систему професійної підготовки вимагають виявлення і 
використання потенціалу активних методів навчання для вирішення завдань вдосконалення професійної підготовки 
студентів, виявлення психолого-педагогічних умов, при яких застосування активних методів навчання сприяє, з одного боку, 
результативності професійного навчання, підвищенню його якості, з іншого – розвитку суб'єктної позиції майбутнього 
фахівця [11, 13]. 

Фахівцями галузі вивчено шляхи розвитку інтелектуально-творчого потенціалу майбутніх учителів [3], напрямки 
активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки [7], особливості формування 
компетентностей учителів [2], способи самоорганізації студентів за допомогою активних методів навчання [9, 12], 
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особливості використання інтерактивних методів навчання у підготовці вчителів [6, 14]. 
Однак недостатньо вивченими є питання щодо шляхів впровадження активних методів навчання в розділи 

самостійної роботи та форми практичних занять студентів спортивних факультетів під час вивчення окремих фахових 
дисциплін, що і зумовило мету нашого дослідження. 

Мета дослідження – визначити шляхи впровадження активних методів навчання у процес підготовки фахівців з 
фізичної культури і спорту з метою підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців галузі. 

Результати досліджень та їх обговорення. Послідовність формування знань людини передбачає їх передачу, 
засвоєння та застосування. Виходячи з цього, одним із чинників якісного формування професійних компетентностей 
майбутніх фахівців виступає здатність студентів засвоювати навчальний матеріал, яка щільно пов’язана з можливостями їх 
пам’яті. Фахівцями доведено, що на здатність людини запам’ятовувати навчальний матеріал значно впливає форма подачі 
інформації. Так, згідно конусу навчання Е.Дейла [3, c. 188; 4], в процесі читання, сприйняття інформації на слух та зорового 
спостереження людина запам’ятовує 10-30 % інформації; в процесі перегляду відео та спостереження за конкретною дією 
ефект запам’ятовування підвищується до 50 %. До найбільш ефективних способів засвоєння інформації відносять прийняття 
участі в обговоренні, виступ з доповіддю, імітацію та виконання реальної дії (70-90 % запам’ятовування). 

Виходячи з вищезазначеного, для підвищення ефективності засвоєння студентами матеріалу з теоретичних 
навчальних дисциплін необхідно орієнтуватися саме на активні методи навчання, які активізують творчу діяльність студентів 
під час вирішення поставлених завдань та характеризуються високим ступенем участі студентів в навчальному процесі. До 
таких методів відносять різноманітні лекції: проблемні, бінарні, з запланованими помилками, лекції прес-конференції; 
«мозкові штурми», ділові ігри, педагогічні завдання, ситуації інсценування різних ситуацій та ін. [1, c. 18-20; 5]. Активні 
методи навчання здійснюють загальний позитивний вплив на реалізацію та розвиток суб'єктної позиції студента в 
навчальному процесі у ВНЗ. Найбільший вплив активні методи навчання здійснюють на розвиток таких особистісних 
характеристик студентів, як активність, автономність і опосередкованість [17]. 

Однією з провідних дисциплін, що вивчається майбутніми вчителями фізичної культури є «Теорія і методика 
фізичного виховання». На наш погляд, впровадження активних методів навчання сприятиме підвищенню якості викладання 
дисципліни та може проводитись у наступних напрямках: 

1) залучення студентів до дискусій та обговорень, відвертих розмов, «мозкових штурмів» в рамках лекційних та 
семінарських занять; 

2) розширення можливостей практико-орієнтовного навчання – стажування та проведення педагогічних практик 
на базах шкіл, науково-дослідних лабораторій, спеціалізованих навчальних закладів; 

3) підвищення якості та впровадження нових форм виконання самостійної роботи.  
Шляхи підвищення якості виконання самостійної роботи та впровадження активних методів навчання за розділами 

дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» представлені в таблицях 1 та 2. 
Таблиця 1 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» 

Оформлення 
результатів самостійної роботи студентів 

Представлення результатів 
самостійної роботи студентів 

Впровадження результатів самостійної 
роботи студентів 

І. Теоретичні завдання для самостійної роботи студентів 

конспект, реферат, презентація, тези, 
схема, план 

доповідь на семінарському занятті 
з використанням підготовлених 
конспектів, рефератів, 
презентацій, тез, схем, планів 

використання отриманого досвіду в процесі 
підготовки курсових, бакалаврських робіт 
та публічних виступів  

ІІ. Практичні завдання для самостійної роботи студентів 

конспект, реферат, поурочний робочий 
план, графічний робочий план, 
план-конспект уроку, програма занять, 
комплекси вправ різної спрямованості, 
комплекс вправ ранкової гігієнічної 
гімнастики, комплекс вправ 
фізкультхвилинок,  
план проведення рухливих ігор на 
великій перерві  

реалізація завдання на практичних 
заняттях (у спортивних залах, на 
стадіонах, майданчиках, інших 
спортивних спорудах, у школах, 
коледжах, училищах) 

використання отриманого досвіду під час 
проходження педагогічної практики та в 
подальшій професійній діяльності, участь у 
Всеукраїнській студентській Олімпіаді 

ІІІ. Науково-дослідні завдання для самостійної роботи студентів 

обґрунтування тематики досліджень, 
постановка мети та завдань 
дослідження, вибір методів дослідження, 
розробка програми дослідження, 
підготовка протоколів досліджень 

проведення науково-дослідного 
експерименту під керівництвом 
викладача, куратора, керівника 
студентського наукового гуртка, 
керівника студентського наукового 
товариства (за допомогою методів 

доповіді на кафедральних, студентських 
факультетських, університетських, 
Всеукраїнських, Міжнародних  
конференціях, публікація тез та статей за 
результатами дослідження, 
участь у Всеукраїнському конкурсі 
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анкетування, методів визначення 
рівня фізичної підготовленості, 
фізичної працездатності, фізичного 
здоров’я,  функціональних проб та 
ін., обробка результатів за 
допомогою методів математичної 
статистики) 

студентських наукових робіт 

 
Таблиця 2 

Впровадження активних методів навчання за розділами дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» 

Практико-орієнтовані заняття Завдання заняття 

Тема: «Методи досліджень в теорії і методиці фізичного виховання» 

виїзне заняття  
(в профільних науково-дослідних лабораторіях Науково-
дослідного інституту фізичної культури і спорту, центрах 
наукової підготовки, тощо) 

ознайомлення з методами наукових досліджень в галузі та 
можливостями їх застосування, отримання наукового досвіду 

Тема: «Засоби та методи фізичного виховання» 

практичне заняття  
(на спортивній  базі університету) 

практичне засвоєння вправ, визначення їх ефекту та впливу на 
організм, формування навички складання комплексів вправ різної 
спрямованості 

Тема: «Закономірності формування накопичувальної адаптації у процесі фізичного виховання» 

бінарна лекція* 
(викладач з дисципліни та викладач медико-біологічних 
дисциплін); 
виїзне заняття  
(в профільній науково-дослідній лабораторії Науково-
дослідного інституту фізичної культури і спорту, центрі 
наукової підготовки, тощо) 

підвищення ефективності засвоєння теоретичного матеріалу 
 
отримання наукового досвіду в організації та проведенні 
досліджень, залучення до наукових досліджень 

Тема: «Розвиток фізичних якостей» 

виїзне заняття  
(у спортивному клубі); 
практичне заняття  
(на спортивній базі університету) 

практичне засвоєння методик розвитку рухових якостей 

Тема: «Поняття про планування, його види і зміст» 

бінарна лекція  
(викладач з дисципліни, методист з практики); 
практичне заняття  
(розробка графічного навчального плану, планів - 
конспектів уроків) 

підвищення ефективності засвоєння теоретичного матеріалу 
 
практична розробка документів планування  

Тема: «Особливості методики занять зі спеціальними медичними групами» 

практичне заняття  
(на спортивній базі університету, коледжу, у школі) 

розробка та проведення комплексів вправ з урахуванням 
специфіки захворювань учнів та студентів (комплекси вправ при 
захворюваннях серцево-судинної, дихальної, травної систем, 
органів зору, комплекси вправ для профілактики та корекції 
порушень опорно-рухового апарату, ін.) 

Тема: «Фізична підготовка у збройних силах України» 

бінарна лекція  
(викладач з дисципліни, викладач дисципліни «Збройні 
сили на захисті України») 

підвищення ефективності засвоєння теоретичного матеріалу 

Тема: «Адаптивне фізичне виховання» 

виїзне заняття  
(на базі спеціалізованих освітніх закладів) 

практичне засвоєння методик занять із дітьми з особливими 
потребами 

Тема: «Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні» 

виїзне заняття  
(у спортивному клубі, фітнес-центрі); 
практичне заняття 
(на спортивній базі університету) 

практичне засвоєння сучасних фізкультурно-оздоровчих методик 

*бінарна (лат. binarius - який складається з двох частин) лекція проводиться у формі діалогу двох викладачів (як правило, 
теоретика і практика), під час лекції моделюються та дискутуються реальні ситуації теоретичних і практичних питань, що 
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виховує культуру дискусії та вміння студентів вести діалог та приймати рішення 
Висновки. 1. Сутнісною характеристикою активних методів навчання в формах моделювання, проектування та 

ігрової діяльності є, перш за все, їх педагогічний потенціал, що дозволяє реалізовувати і розвивати суб'єктну позицію 
учасників освітнього процесу. 

2. Застосування активних методів навчання дозволяє виробляти у студентів моделі ефективної взаємодії як 
всередині групи, так і поза навчальним простором, сприяє розвитку соціальної компетентності, що вміщує комунікативні 
навички. 

3. Впровадження активних методів навчання в процес викладання теоретичних дисциплін сприяє підвищенню 
якості рівня засвоєння знань студентами, а отриманий практичний досвід на базі профільних установ (наукових лабораторій, 
спеціалізованих навчальних закладів, спортивних клубів) сприятиме підвищенню адаптації до умов майбутньої професійної 
діяльності. 

Перспективи подальших розвідок з даного напряму. Передбачається вивчення особливостей використання 
елементів тренінгових технологій у підготовці фахівців з фізичної культури і спорту. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  УЧНІВ ЯПОНСЬКИХ ШКІЛ  

 
У статті розглянуто еволюцію становлення системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл Японії. 

Перед фізичним вихованням  японських школярів поставлено мету: виховувати всебічно розвинене покоління людей, які є 
членами демократичного суспільства, поліпшити стан їхнього здоров’я та фізичного розвитку; сформувати в учнів  
різноманітні рухові вміння та навички; підвищити фізичну підготовленість і виховати стійку мотивацію до 
систематичних рекреаційних занять фізкультурою та спортом. Проаналізовано зміст програм з фізичного виховання 
для різних типів шкіл. Описано особливості системи навчальної та позакласної роботи з фізичної культури та спорту у 
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