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Анотації
Однією із ключових проблем є зміна пояснювально-ілюстративного та
репродуктивного видів навчання на інтенсивні технології. Така ситуація спонукає до
пошуку нових, особистісно-зорієнтованих методик навчання фізичної культури
студентів. Серед них центральне місце займає модульна система навчання. Основними
положеннями, на яких побудована методика роботи за новою моделлю, є
індивідуалізація засобів і методів навчання, підвищення обсягів та інтенсивності
навчальних занять, акцентований розвиток рухових якостей і на їх основі – рухових
умінь, навичок, інтересу до занять та, як наслідок, підвищення результативності
педагогічного процесу Методика модульного навчання передбачає мету, завдання,
принципи, засоби навчання (фізичні вправи, ігри, гігієнічні фактори, оздоровчі сили
природи)

навчання,

методи

навчання

(чітко-регламентований,

частково-

регламентований, ігровий, змагальний, методи слова, наочні методи), форми навчання
(навчальні заняття, ранкова гігієнічна гімнастика, самостійні заняття), результати
навчальної діяльності, педагогічний контроль і корекцію навчального процесу.
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індивідуалізація.
One of the key problems is change of explanatory-illustrative and reproductive kinds
of studying with the intensive technologies. Such situation leads to searching of new,
personally oriented methodologies of teaching of physical culture to students. The main
principles, on which the methodology of work is built according to the new model, is
individualization of means and methods of studying, increasing the amount and intensity of
educational classes aimed at development of motor qualities and on their basis increasing of
motor abilities, skills, interest to classes and, as a result, increasing of the effectiveness of the
pedagogical process. Methodology of the module teaching foresees aim, objectives,
principles, means of teaching (physical exercises, games, hygienic factors, recreational power
of nature), teaching methods (precisely regulated, partially regulated, playing, competitive,
verbal methods, visual methods), forms of studying (educational classes, morning hygienic
gymnastics, individual trainings), results of educational activity, pedagogical control and
correction of educational process.

Key

words:

students,

module

teaching,

physical

education,

individualization.
Jednym z głównych problemów jest zmiana objaśniającego-ilustracyjnego i
reprodukcyjnego typów edukacji na technologie intensywne. Sytuacja ta prowadzi do
wyszukiwania nowych, indywidualnie zorientowanych metodyk nauczania kultury fizycznej
studentów. Wśród nich centralne znaczenie ma modułowy system nauczania. Podstawowe
zasady, na które opiera się metoda roboty według nowego modelu, jest indywidualizacja
instrumentów i metod szkoleniowych, podniesienie objętości a intensywności zajęć,
zaakcentowany rozwój zdolności motorycznych i na ich podstawie — zdolności, umiejętności
motorycznych, zainteresowania do nauczania, i jako rezultat, zwiększenie skuteczności
procesu edukacyjnego. Metodyka nauczania modułowego przewiduje cele, zadania, zasady,
narzędzia edukacyjne (ćwiczenia fizyczne, gry, czynniki higieniczne, zdrowotne siły
przyrody), metody nauczania (wyraźnie uregulowany, częściowo regulowany, zabawowy,
rywalizujący, metody werbalne, metody wizualne), formy nauczania (sesje szkoleniowe,
poranna gimnastyka higieniczna, zajęcia indywidualne), wyniki działalności edukacyjnej,
kontrolę pedagogiczną a korygowanie procesu edukacyjnego.
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Słowa kluczowe: studenci, nauczanie modułowe, wychowanie fizyczne,
indywidualizacja.

Вступ. Сучасні умови суспільного життя в Україні вимагають
реформування всіх сторін життєдіяльності людини, зміни її світогляду,
свідомості, ставлення до явищ суспільного життя. Попередній державний
устрій формував людину нездатну до активного творчого способу життя,
самостійного прийняття рішень, пошуку нових підходів до змісту, форм і
методів практичної діяльності. Все це стосувалося і фізичної культури.
Окрім цього, за численними науковими даними 7; 11; 13, останнім
часом простежується стійке погіршення стану здоров’я населення й,
зокрема, студентської молоді. На цьому фоні у суспільстві різко знизився
інтерес до занять фізичними вправами і одночасно продовжує зростати
рівень захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи
молоді. Іншими словами система фізичного виховання молоді, вступивши
в протиріччя з реальними потребами оновленого суспільства, породила
кризові явища.
Зважаючи на обов’язковість занять фізичною культурою у всіх
вищих навчальних закладах (Закон України “Про фізичну культуру і
спорт” (стаття 12) та неабиякі проблеми щодо збереження здоров’я молоді
у загальноукраїнському масштабі 1; 4; 8; 13, однією із ключових проблем
є зміна пояснювально-ілюстративного та репродуктивного видів навчання
на інтенсивні технології. Серед них центральне місце займає модульна
система навчання.
Завдання дослідження – теоретично обґрунтувати методику
модульного навчання фізичної культури студентів вищих навчальних
закладів.
379

Результати дослідження. Основними положеннями, на яких
побудована методика роботи за новою моделлю, є індивідуалізація
засобів і методів навчання, підвищення обсягів та інтенсивності
навчальних занять, акцентований розвиток рухових якостей і на їх основі
– рухових умінь, навичок, інтересу до занять та, як наслідок, підвищення
результативності педагогічного процесу 6; 12 (рис. 1).
У нашій моделі усунута зайва деталізація, що розкриває простір для
творчості викладача.
У ході експерименту значно зросла роль комплексного підходу до
розв’язання основних завдань. Мається на увазі, що в кожний момент
заняття викладач зобов’язаний у комплексі навчати, розвивати й
виховувати студентів.
Для комплексного розвитку рухових якостей і підвищення
функціональних

можливостей

організму

нами

ефективно

використовувався метод “колового тренування”. Як правило, він
застосовувався тоді, коли студенти опановували рухи, включені в число
визначених для виконання.
У розв’язанні завдань щодо посилення фізичної підготовленості
студентів найважливіше значення має постійний розвиток їхніх фізичних
якостей на основі сенситивних періодів 2; 10; 13.
Ні одне заняття не повинно проходити без украплення в нього
спеціальних вправ, що сприяють розвитку швидкості, сили, витривалості,
координації, гнучкості та ін.
Застосування в повсякденній роботі доступних вправ має стати
обов’язковою умовою як у прямому призначенні, так і в напрямі
сприяння кращому оволодінню студентами руховими вміннями та
навичками.
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МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Мета: фізична досконалість особистості, яка базується на ідеалі
всебічно розвиненої особистості
Завдання
створення змісту навчання, який гнучко реагує на умови навчання
стимулювання самостійності студентів
забезпечення індивідуалізації і диференціації

-

Зміст модуля
-

-

дидактичні цілі
навчальний матеріал, структурований в навчальні елементи
методичні засоби забезпечення навчального процесу
зміст і методи контролю і самоконтролю

Принципи
Індивідуалізації і диференціації
Модульності
Динамічності
Дієвості та оперативності
Усвідомленої перспективи
Гнучкості
Паритетності
Методика модульного навчання

Засоби навчання
Фізичні вправи, ігри,
гігієнічні фактори,
оздоровчі сили природи

–
–
–
–
–
–
–

–

Методи навчання
Чітко-регламентований,
частково
регламентований,
колового тренування, ігровий,
змагальний, методи слова,
наочні методи

Форми навчання
Навчальні заняття,
ранкова гімнастика,
самостійні заняття

Результати навчальної діяльності

активізується самостійна робота студентів
формується позитивна мотивація навчальної діяльності;
підвищується самостійність, ініціативність, відповідальність, творчість
здобуті знання, уміння та навички більш глибокі і міцні;
підвищення фізичної підготовленості
підвищення функціональних можливостей організму
формування рухових умінь та навичок
покращення теоретичних знань

Педагогічний контроль
Корекція навчального процесу

Рис. 1. Структурна схема модульного навчання фізичної культури
студентів вищих навчальних закладів
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Висока ефективність заняття досягається правильним вибором
методичних прийомів. Організацію навчальної діяльності студентів на
занятті треба починати з постановки мети, яка повинна бути гранично
зрозумілою, чіткою й захоплюючою 3; 6.
Розуміння змісту та значення рухів, що вивчаються, викликає
творчу активність студентів, сприяє формуванню в них прагнення до
систематичних занять фізичними вправами. Тому викладачу треба
частіше

використовувати

на

занятті

завдання,

які

стимулюють

самостійність і творчу ініціативу 9; 13. Наприклад, запропонувати
студентам самим вибрати спосіб подолання перешкод, вправи для
розвитку сили, рухливості суглобів і т. д. При цьому викладач повинен
уважно спостерігати за правильністю виконання студентами окремих
вправ і завдань у цілому і тут же виправляти допущені помилки, вносити
необхідні корективи.
Однією з найважливіших вимог сучасного заняття фізкультури є
комплексний підхід, насамперед, до розвитку рухових (фізичних)
якостей. Мається на увазі, що в кожний момент заняття викладач повинен
у комплексі навчати, розвивати й виховувати студентів. Наприклад,
організовуючи на занятті навчання грі у футбол, волейбол та ін., треба не
тільки правильно підібрати вправи, що сприяють засвоєнню техніки й
тактичних дій, але й передбачити таку щільність занять, яка б неодмінно
сприяла розвитку рухових якостей: сили, швидкості, витривалості,
спритності, гнучкості та ін. При цьому необхідно так побудувати
навчальну діяльність на кожному занятті, щоб вона сприяла формуванню
взаємодопомоги й взаємовиручки студентів, привчала їх до колективних
дій, розвивала наполегливість, силу волі, тобто сприяла вихованню
особистості студента в цілому. Природно, що це повинно здійснюватися
за умови дотримання вікових норм навантаження, санітарно-гігієнічних
вимог до приміщень, де проходять заняття, тобто щоб кожне заняття було
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підпорядковане основній меті фізичного виховання, зміцненню здоров’я
студентів. Усе це є неодмінною умовою і в тих випадках, коли постійно
на заняттях вирішуються завдання, спрямовані на розвиток конкретних
рухових якостей, як єдиної й реальної основи для навчання рухових умінь
і навичок та формування мотивації у кожного студента 5; 9; 12.
Отже, на практиці, повинно усе більше утверджуватися принцип
випереджаючого розвитку рухових якостей під час розробки змісту
навчальної діяльності. При цьому, приділяючи увагу розвитку однієї
якості, необхідно постійно пам’ятати про їх комплексний розвиток.
Конкретне співвідношення часу на навчання й розвиток рухових якостей
має визначатися викладачем з урахуванням змісту досліджуваного
матеріалу та рухової підготовленості студентів. Виховання рухових
якостей слід планувати систематично, оскільки зниження їх рівня
відбувається дуже швидко.
Дискусія. Розглядаючи методику й організацію навчального процесу
з фізичної культури слід зазначити можливість оперативності зміни
керування навчальною групою протягом одного заняття або циклу
(тижневого, місячного, семестру) в цілому, можливість контролювати міри
впливу фізичних навантажень на студентів усієї навчальної групи,
відповідним

чином

організовуючи,

комплекси

фізичних

вправ,

інтенсивність виконання цих вправ й інтервали відпочинку між ними 6; 9;
12.
Така ситуація спонукає до пошуку нових, особистісно-зорієнтованих
методик навчання фізичної культури студентів, у яких були б враховані їх
інтереси. Методика модульного навчання є такою, що враховує вище
наведені вимоги.
Висновки. Методика модульного навчання повинна передбачати
мету, завдання, принципи, засоби навчання (фізичні вправи, ігри, гігієнічні
фактори, оздоровчі сили природи) навчання, методи навчання (чітко383

регламентований, частково-регламентований, ігровий, змагальний, методи
слова, наочні методи), форми навчання (навчальні заняття, ранкова
гігієнічна

гімнастика,

самостійні

заняття),

результати

навчальної

діяльності, педагогічний контроль і корекцію навчального процесу. Також
вона повинна будуватися на таких основних положеннях: індивідуалізація
засобів і методів навчання, підвищення обсягів та інтенсивності
навчальних занять, акцентований розвиток рухових якостей і на їх основі
рухових умінь і навичок та інтересу до занять фізичною культурою. У
методиці усувається зайва деталізація, що розкриває простір для творчості
викладача, зростає роль комплексного розв’язання завдань.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження
вбачаємо в удосконаленні модульного навчання фізичної культури
студентів вищих навчальних закладів.
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