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Вступ 

Завдяки дистанційній формі навчання нині можна отримати освіту, 

підвищувати кваліфікацію, отримати нові знання з будь-якого предмету у 

різних куточках світу. Дистанційне навчання стає актуальними і в Україні. У 

вищих навчальних закладах, і в закладах системи професійно-технічної освіти 

існують різні підходи до його розвитку. 

Одним з перших великих центрів дистанційного навчання, що 

поширював свої матеріали через мережу Інтернет стала Хан-Академія. ЇЇ автор 

Салман Хан почав викладати у вільний доступ в мережі власні відео-уроки, що 

створював для своєї кузени. Згодом, коли уроки отримали неабияку 

популярність і мільйони переглядів в мережі YouTube, Хан створив окремий 

навчальний центр [1]. 

1. Навчальний центр з дистанційного навчання в Україні 

В Україні є декілька прикладів великих навчальних центрів з 

дистанційною формою навчання, що спеціалізуються на підготовці учнів до 

ЗНО та університетських курсах. Одним з найбільших є Prometheus – проект 

масових відкритих онлайн-курсів. У 2007 році була відкрита перша в Україні 

державна Міжнародна українська школа, яка дає можливість учням, які 

проживають за межами України, здобути початкову, базову та повну середню 

освіту і офіційні документи державного зразка, які підтверджують освітні рівні, 

здобуті як дистанційно, так і екстерном. Окрім цього, в Україні функціонують 

декілька приватних шкіл із дистанційною формою навчання та екстернатом, у 

яких можуть навчатися і ті діти, які проживають в Україні, але через певні 
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обставини не мають змоги відвідувати звичайні школи. Система управління 

навчанням, також система дистанційного навчання (англ. Learning management 

system) – система управління (англ. management system) навчальною діяльністю, 

яка використовується для розробки, управління та поширення навчальних 

онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного доступу. Створюються дані 

матеріали у візуальному навчальному середовищі з завданням послідовності 

вивчення. До складу системи входять засновані як на змістовній так і на 

комунікативній компоненті: індивідуальні завдання, проекти для роботи в 

малих групах, навчальні елементи для всіх студентів [1].  

Дистанційне навчання, що поєднує в собі переваги комп’ютерних і 

телекомунікаційних систем, які швидко розвиваються, висувається на передні 

позиції масової освітньої діяльності. Його необхідність в освітній сфері 

фізичної культури і спорту не викликає заперечень, оскільки майже всі 

спортсмени-студенти, що діють, вчаться по індивідуальних планах унаслідок 

неможливості поєднання активної спортивної діяльності і відвідування 

навчального закладу. Для них дистанційне навчання, особливо по теоретичних 

дисциплінах і предметах по вибору, а також очікуваний перехід на систему 

кредитів в освітньому стандарті є єдиною можливістю здобути базову освіту за 

допомогою нових інформаційних технологій. Фахівці галузі фізичної культури і 

спорту працюють в умовах постійного розширення інформаційного 

середовища, адже спортивна наука безупинно розвивається. Проблеми 

інформаційного забезпечення галузі є актуальними: швидко зростає кількість 

інформаційних продуктів, унаслідок чого збільшується цінність інформаційних 

послуг, результатом яких є миттєва доступність наукових, навчальних та 

довідкових матеріалів, що дозволяє фахівцям опиратися у своїй практиці на 

найбільш сучасну науково обґрунтовану інформацію [8, с. 110].  

Аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження 

свідчить, що в сучасних умовах розвитку освітньої сфери зростає інтерес 

вчених до інформаційних технологій, їх дидактичного потенціалу та 

можливостей застосування в галузі фізичного виховання і спорту. Застосування 
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інформаційних технологій у даній галузі оптимізує навчальний процес, 

діяльність вчителя й учнів, сприяє якісному засвоєнню ними навчального 

матеріалу. Інформаційні технології вимагають від фахівців даної галузі 

підвищення їх загальної комунікативної та інформаційної культури, знань та 

вмінь застосовувати ці технології в професійній діяльності [8, с. 111].  

2. Традиційні інструменти дистанційного навчання студентів 

Серед інноваційних технологій, на основі яких у ВНЗ повинно 

створюватися нове навчальне середовище, де студенти можуть отримати 

доступ до навчальних матеріалів у будь який час та в будь-якому місці, є 

технології електронного (дистанційного, мобільного) навчання, використання 

яких зробить навчальний процес більш привабливим, демократичним, 

комфортним і стимулюватиме студентів до самоосвіти та навчання протягом 

усього життя. Одним із засобів інформаційно-комунікаційних технологій, що 

відповідає зазначеним умовам, є система Moodle – модульне об’єктно-

орієнтоване динамічне навчальне середовище, яка є вільно поширюваною 

системою управління навчальним контентом. Система Moodle реалізує 

філософію «педагогіки соціального конструкціонізму» і орієнтована, 

насамперед, на організацію взаємодії між викладачем і студентами в процесі 

навчання, хоча вона може бути використана і для організації традиційних 

дистанційних курсів, а також підтримки очного і заочного навчання. Завдяки 

концепції відкритого програмного забезпечення, що сповідують розробники 

системи, особливостям технологічної платформи і своїм функціональним 

можливостям Moodle набуває все більшого поширення в світовому 

інформаційному освітньому просторі. Сьогодні система Moodle 

використовується не лише в університетах, а й у загальноосвітніх школах, 

некомерційних організаціях, приватних компаніях, індивідуальними 

викладачами і навіть, батьками, що самостійно навчають своїх дітей. Moodle 

рекомендується навчальним закладам, як найбільш розвинена система 

електронного навчання, що має багатомовний інтерфейс, зокрема, є локалізація 

системи українською мовою. Система Moodle надає можливість організувати 



повноцінний навчальний процес, включаючи засоби навчання, систему 

контролю й оцінювання навчальної діяльності студентів, а також інші необхідні 

складові системи електронного навчання [9, с. 6]. 

Карантин через COVID-19 став часом інновацій та експериментів в 

українській вищій освіті. В Україні – більш ніж 1,3 мільйона студентів, свідчить 

державна статистика. В час пандемії COVID-19 усі вони залишили свої 

гуртожитки й навчальні корпуси та поїхали додому: українські виші в період 

карантину мають право навчати лише дистанційно, такою є вимога уряду. 

«Заклади вищої освіти мають академічну автономію. Вони самостійно 

визначають, як організувати освітній процес в умовах карантину та які 

технології використовувати» – такі лаконічні рекомендації дає Міністерство 

освіти та науки українським вишам. «Академічна автономія» дала українським 

викладачам та студентам широке поле для експерименту. Головна – це 

використання для навчання всіх можливих сучасних засобів онлайн-

комуніувції: Google Сlassroom (classroom.google.com) – безкоштовний сервіс і 

додаток для вишів та некомерційних організацій, одна з найпопулярніших 

освітніх платформ у світі. Студенти називають ії чи не найбільш 

впорядкованою та найкраще пристосованою для навчання з дому. Zoom – 

онлайн-сервіс відео зв’язку та відео конференцій. Досить поширений 

інструмент для дистанційного контакту бізнесу зі своїми працівниками, які 

виконують роботу з дому. Працює і з комп’ютера, і як додаток до смартфона. 

Українські освітяни використовують для листування зі студентами всі можливі 

месенджери та соцмережі: скайп, вайбер, телеграм, фейсбук, інстраграм, а 

також використовують ці платформи для трансляції занять. Традиційні 

інструменти – сайт навчального закладу, електронна пошта, телефон. Вони 

залишаються каналами для вирішення організаційних питань між викладачами 

та студентами [2].  

Дистанційне навчання (ДН) відкриває студентам доступ до 

нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, 

дає абсолютно нові можливості для творчості, знаходження і закріплення 



різних професійних навичок, а викладачам дозволяє реалізовувати принципово 

нові форми і методи навчання. Застосування елементів та технологій ДН навіть 

у рамках традиційних форм організації навчального процесу саме по собі дає 

стимул до впровадження сучасних технологій навчання в систему підготовки 

фахівців з фізичної культури і спорту. Дистанційне навчання у професійний 

підготовці фахівців з фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах 

спрямоване на формування особистості, конкурентоспроможної та здатної до 

безперервної дистанційної фізкультурної освіти в даній галузі. Запровадження 

елементів ДН у систему професійної підготовки фахівців з фізичної культури і 

спорту, дасть можливість скоротити кількість аудиторних годин на вивчення 

теоретичного матеріалу, і натомість, збільшити кількість часу на користь 

практичних занять з спортивно-педагогічних дисциплін [11, с. 128]. 

Про невідкладні заходи із запобігання поширенню коронавірусу в КНТЕУ 

наказ № 839 від 05.03.2020 року, відповідно до статей 6, 1 закону України «про 

захист населення від інфекційних хвороб», підпункту 12 пункту 4 положення 

про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №267, з метою 

запобігання виникнення на території КНТЕУ випадків захворювань, 

спричинених коронавірусом (далі – COVID-19): наказує Підвищити 

персональну відповідальність за стан організаційної роботи щодо запобігання 

поширенню інфекційних хвороб; організувати проведення зі студентами та 

співробітниками роз’яснювальну роботу з профілактики COVID-19 [6]. 

У зв’язку з введенням обмежувальних заходів запобігання поширення 

корона вірусу COVID-19 та відповідно до наказу КНТЕУ від 05 березня 2020 

року № 839, наказує перенести проведення на території університету 

запланованих масових заходів; обмежити відрядження на період введення 

проти епідеміологічних заходів; заборонити приймати осіб відряджених до 

КНТЕУ; проінформувати про профілактичні заходи захисту від інфекції корона 

вірусу COVID-19 всіх студентів та співробітників [5].  



3. Корпоративна платформа дистанційного навчання студентів 

кафедри фізичної культури 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 

11.03.2020, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 

від 11.03.2020, з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. наказує 

Призупинити проведення в Київському національному торговельно-

економічного університеті аудиторних навчальних занять та масових заходів з 

12 березня по 03 квітня 2020 р. Уточнити графік навчального процесу 

здобувачів вищої освіти, ввести зміни до розкладу занять та екзаменаційної 

сесії, забезпечити виконання в повному обсязі всіх видів навчальних робіт та 

форм контролю, передбачених навчальними планами [4].  

Старости груп зв’язалися с кожним викладачем кафедри відповідно до 

секції, яку обрали студенти на початку навчального року, щоб 

проконтролювати додавання студентів групи до курсу [3].  

Отже, слід зазначити, що спільними зусиллями програмістів і педагогів 

університету організована робота корпоративної платформи дистанційного 

навчання студентів КНТЕУ, для удосконалення навчального процесу. Таким 

чином, корпоративна платформа дистанційного навчання КНТЕУ активно 

працює для студентів, деканати та підрозділи факультетів працюють у 

дистанційному режимі. Студенти всі питання надсилають у робочий час та 

відсилають на електронну пошту і звертаються за контактними номерами 

викладачів [10].  

Заняття з фізичного виховання в КНТЕУ йдуть за секційною системою 

навчання. Студенти розподіляються по відділеннях з різною спортивною 

спеціалізацією з урахуванням зацікавленості, попереднього рухового досвіду, 

наявності певної спеціальної підготовки. Кожен студент відвідує секційні 

заняття, які проводяться згідно робочої програми для груп. 

Тому, для викладачів Київського торговельно-економічного університету 

(КНТЕУ) для ефективної роботи створена детальна інструкція щодо 



розміщення матеріалів для дистанційного навчання студентів. Студенти свої 

заняття фізичними вправами повинні виконувати в домашних умовах. В умовах 

карантину звична фізична активність відсутня. Брак елементарної фізичної 

активності, коли немає змоги вийти зі своєї квартири. Важливо кожного дня 

виконувати вправи для розвитку фізичних якостей. 

В Київському національному торговельно-економічному університеті 

організована робота на корпоративній платформі дистанційного навчання 

системи «Moodle», для удосконалення навчального процесу студентів перших 

та других курсів ушесті факультетів. Заняття відбуваються відповідно до 

розкладу у вигляді відео-конференції на платформі сервісу ZOOM, де 

проводять он-лайн практичні заняття. Перед роботою у систему дистанційного 

навчання, кожний студент звернувся до викладача, для отримання доступу до 

дисципліни. Кожен викладач кафедри фізичної культури розмістив на 

корпоративній платформі дистанційного навчання КНТЕУ: робочу програму, 

методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та різноманітні 

комплекси вправ для розвитку фізичних якостей у відео вигляді. На курсі є 

можливість отримувати додаткову інформацію з питань фізичного виховання і 

спорту в університеті і брати участь в опитуваннях. Також студентам кафедри 

фізичної культури надаються завдання для самостійного опрацювання. 

Студенти самостійно опрацьовують методичний матеріал, щодо вивчення 

правил різних видів спорту. 

Дистанційна робота будується на застосування фізичних вправ для 

подальшого самовдосконалення і покращення фізичної підготовленості 

студентів. Основна задача допомогти студенту самостійно випрацювати 

систему звички до занять фізичною активністю. Студенти всі питання 

надсилають у робочий час та відсилають на електронну пошту і звертаються за 

контактними номерами викладачів, та у вигляді консультацій в додатках Viber 

та Тelegram [7, с. 140]. 

Спеціалізацію «Кроссфіт» відвідує 177 студентів, кожному з них, були 

підготовлені індивідуальні заняття, в залежності від їх фізичної 



підготовленості. Викладач також підготував різноманітні комплексі зі 

скакалкою. Студенти виконують кардіотренування та вправи з власною вагою 

та на витривалість, комплекси вправ для розвитку м’язів спини. Виконують 

вправи на прес, на силу ніг та рук, на концентрацію уваги та вправи на 

координацію, відбувається зміцнення серцевого м’яза, вправ для розвитку 

м’язів спини, рук, ніг та черевного пресу. Після виконання спеціальних завдань 

студенти можуть неупереджено аналізувати їх між собою та контролювати 

власні зусилля. 

На спеціалізація «Футзал» записались 233 студента, розроблено та 

застосовано програми для тренування спортсменів-студентів, завдання були 

направлені на підтримку фізичної форми спортсменів. Два рази на тиждень 

були проведенні відео конференції із гравцями та тренером команди. Де було 

вивчення основних ігрових моментів та аналіз спортивних ігор.  

Спеціалізацію «Бадмінтон» відвідує 379 студентів, надаються комплекси 

вправ для розвитку та вдосконалення різних м’язових груп організму, вправ для 

розвитку м’язів спини, рук, ніг та черевного пресу та вправи з власною вагою.  

Спеціалізацію «Фітнес» відвідує 1038 студенток, більш увагу приділяють 

такої фізичної якості як гнучкість, також виконують різноманітні вправи на 

прес, на силу ніг та рук, на витривалість, на концентрацію уваги та вправи на 

координацію.  

Спеціалізацію «Атлетична гімнастика» відвідує 525 студентів, у секції 

надають комплекси вправ для розвитку та вдосконалення різних м’язових груп 

організму. 

Спеціалізацію «Волейбол» відвідують 189 студентів, де надаються 

комплекси вправ для розвитку м’язів спини, рук, ніг та черевного пресу. 

Студенти самостійно опрацьовують методичний матеріал, щодо вивчення 

правил гри та раціональної техніки основних прийомів гри в волейбол. 

Спеціалізацію «Футбол» відвідує 283 студента, всі чоловіки, програма 

занять для спортсменів була розрахована на тренування чотири рази на 

тиждень. Студенти самостійно опрацьовують методичний матеріал, щодо 



вивчення правил гри. 

Спеціалізацію «Боротьба» відвідують 138 студентів, і теж всі чоловіки. 

Кожен студент міг самостійно виконувати завдання вдома, чітко слідуючи відео 

завданню. Відео завдання мало чітке роз’яснення вправ, як візуальним так і 

голосовим супроводом. Всі комплекси мали систему побудови заняття, і 

укладались із трьох частин: підготовча частина (розминка), основна частина 

(основні вправи) та заключна частина (вправи на заминку). 

Спеціалізацію «Настільний теніс» відвідує 274 студенти, програма для 

секції будується на застосуванні різноманітних комплексів вправ для 

покращення фізичної підготовленості та рівня здоров’я студентів в умовах 

карантину. 

Спеціалізацію «Баскетбол» відвідує 209 студентів. Для даної секції 

викладачем були підібрані комплекси вправ, які повинні розвивати технічні 

характеристики вибраного виду спорту. Студентам було запропоновано 

перегляд спеціальних вправ, за допомогою яких вони підвищували техніку 

контролю м’яча, зокрема жонглювання. До ще одних завдань відносились 

спеціальні вправи на розвиток стрибучості. Обов’язковим тактичним завданням 

було вивчення техніки застосування прийому «блок».   

На спеціалізацію «Плавання» зараховано 32 студента. Дана спортивна 

дисципліна, зважаючи на специфіку тренувань, та неможливістю виконання 

завдань у воді, полягала на виконанні вправ по типу «сухого» плавання. 

Програма будувалась на виконанні вправ направлених на укріплення м’язів 

попереку, грудного відділу хребта та м’язів кору. Також примінились вправи на 

розвиток дихальної системи, зокрема контроль при диханні плавання технікою 

кроль.  

Спеціалізація «Бокс» – відвідує 205 студентів. Програма дистанційного 

навчання на даній секції проводилась з урахуванням двох разів на тиждень. 

Заняття були розписані по такому принципу: одне заняття було на спрямування 

розвитку силових та тактичних якостей. Друге заняття, на розвиток координації 

та витривалості. З основних додаткових засобів використовувались: скакалки, 



тенісні м’ячі, експандери різної жорсткості та при наявності гантелі. 

Основними вправами були: розвиток сили м’язів рук, кору, пресу, спини, та 

статико-динамічні вправи.  

Спеціалізація «Оздоровчий біг та туризм» відвідує 229 студентів, робота 

будується на застосуванні різноманітних комплексів вправ для покращення 

фізичної підготовленості та покращення рівня здоров’я студентів на період 

карантину. 

Спеціалізація «Загальна фізична підготовка» нараховує 422 студента, для 

студентів секції більш увагу приділяють фізичним якостям, виконують 

різноманітні вправи на прес, на силу ніг та рук, на витривалість, на 

концентрацію уваги та вправи на координацію.  

Секція «Фізична реабілітація» відвідують 510 студентів, були 

підготовлені індивідуальні заняття для студентів, в залежності від їх фізичної 

підготовленості. Найбільш широко застосованих відео завдань були комплекси 

направленні на корекцію сутулості, грудного кіфозу, гіперлордозу 

поперекового відділу хребта та збільшення гнучкості у суглобах. Кожен 

комплекс вправ був чітко проаналізований на рахунок відповідності залучення 

тих м’язів тіла, на які був направлений комплекс. Кожен студент мав змогу не 

лише виконувати вправи, але й залучатись до лекційного матеріалу. В якому 

було висвітлено всю проблематику того чи іншого захворювання. Студенти які 

мали специфічні захворювання виконували індивідуальні комплекси, які були 

розписані згідно особливостей у стані здоров’я. З одних із особливих 

комплексів вправ були вправи для корекції зору, реабілітація після 

реконструювання хрестоподібної зв’язки, травми плечового суглобу, 

відновлення після операційного абдомінального втручання та заняття для 

вагітних (одна студентка). Всі комплекси мали чітку систему побудови заняття. 

З поміж практичного матеріалу студенти залучались до виконання наукових 

завдань, завдання базувалось на написання наукових тез, які враховувались для 

покращення оцінки.  

 Висновки 



 Карантин – це хороший привід набути нових професійних навичок, чітко 

організувати самостійну роботу вдома на корпоративної платформі. А 

самоорганізація студентів – головна складова успіху під час дистанційного 

навчання, студенти вчасно здають свої роботи. Отже, викладачі та студенти 

ведуть активну роботу в гучному та дистанційному режимі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечуючи повноцінний освітній 

процес. Корпоративна платформа дистанційного навчання кафедри фізичної 

культури активно працює для студентів. 
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