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Abstract 

In the article the state of the controlled from distance education is presented in the process of professional 

preparation of bachelors of speciality 017 the Physical Culture and Sport on the example of the Kyiv National 

University of Technologies and Design. The positive and negative aspects of introduction of the controlled from 

distance form of studies are presented for realization of professional preparation of future specialists of the marked 

speciality taking into account the features of student contingent. Bachelors do not renounce the traditional forms 

of acquisition of education, moreover, suggest to duplicate information of the controlled from distance courses 

placed on a platform by the printed (or in е-versii) matters, that, from one side, will simplify perception of material 

to them, and from other, partly will do impossible implementation of individual та/або group tasks by separate 

students. These questionnaires of students of the marked speciality testify that see expedient the complete passing 

to the controlled from distance formation of 60% respondents, expedient partial transition - 21%, renounce the use 

of platform - 9%, express fears, that will not be able to capture the educational discipline placed on a platform, - 

10%. Perspective possibilities of development of the controlled from distance education are distinguished for the 

outlined specialities taking into account the features of target audience, in particular, increase amounts of working 

bachelors, that get additional higher education, by the increase of amount of bachelors of the marked speciality, 

that are in service in Military Powers of Ukraine and power structures. It is marked the necessity of account of 

features of mentality of population in transition on the controlled from distance education. 

Аннотация 
В статье представлено состояние дистанционного образования в процессе профессиональной подго-

товки бакалавров специальности 017 Физическая культура и спорт на примере Киевского национального 

университета технологий и дизайна. Представлены позитивные и негативные аспекты внедрения дистан-

ционной формы обучения для осуществления профессиональной подготовки будущих специалистов от-

меченной специальности с учетом особенностей студенческого контингента. Бакалавры не отказываются 

от традиционных форм приобретения образования, больше того, предлагают дублировать информацию 

дистанционных курсов, размещенных на платформе печатными (или в е-версии) материалами, что, с одной 

стороны, упростит им восприятие материала, а из другого, частично сделает невозможным выполнение 

индивидуальных и/или групповых заданий отдельными студентами. Данные анкетирования студентов от-

меченной специальности свидетельствуют, что видят целесообразным полный переход на дистанционное 

образование 60% респондентов, целесообразным частичный переход - 21%, отказываются от использова-

ния платформы - 9%, выражают опасения, что не смогут овладеть учебной дисциплиной, размещенной на 

платформе, - 10%. Выделены перспективные возможности развития дистанционного образования для 

очерченой специальности с учетом особенностей целевой аудитории, в частности, рост количества рабо-

тающих бакалавров, которые получают дополнительное высшее образование, ростом количества бакалав-

ров отмеченной специальности, которые состоят на службе в Вооруженных Силах Украины и силовых 
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структурах. Отмечена необходимость учета особенностей ментальности населения при переходе на ди-

станционное образование. 

Анотація 
У статті репрезентовано стан дистанційної освіти в процесі професійної підготовки бакалаврів спеці-

альності 017 Фізична культура і спорт на прикладі Київського національного університету технологій та 

дизайну. Представлено позитивні та негативні аспекти впровадження дистанційної форми навчання для 

здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців зазначеної спеціальності з урахуванням особливо-

стей студентського контингенту. Бакалаври не відмовляються від традиційних форм набуття освіти, більш 

того, пропонують дублювати інформацію дистанційних курсів, розміщених на платформі друкованими 

(або в е-версії) матеріалами, що, з одного боку, спростить їм сприйняття матеріалу, а з іншого, частково 

унеможливить виконання індивідуальних та/або групових завдань окремими студентами. Дані анкету-

вання студентів зазначеної спеціальності свідчать, що вбачають доцільним повний перехід на дистанційну 

освіту 60% респондентів, доцільним частковий перехід - 21%, відмовляються від використання платформи 

- 9%, висловлюють побоювання, що не зможуть опанувати навчальну дисципліну, розміщену на платфо-

рмі, - 10%. Виокремлено перспективні можливості розвитку дистанційної освіти для окресленої спеціаль-

ності з урахуванням особливостей цільової аудиторії, зокрема, зростання кількості працюючих бакалаврів, 

які отримують додаткову вищу освіту, зростанням кількості бакалаврів зазначеної спеціальності, які пере-

бувають на службі у Збройних Силах України та силових структурах. Наголошено на необхідності враху-

вання особливостей ментальності населення при переході на дистанційну освіту. 
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Дистанційна освіта відповідно до вітчизняних 

нормативних документів - це “можливість навча-

тися та отримувати необхідні знання віддалено від 

навчального закладу в будь-який зручний час” [1], 

регульована Положенням про дистанційне нав-

чання (2013 із змінами і доповненнями) [2,3], Кон-

цепцією розвитку дистанційної освіти в Україні 

(2000) [4], Стратегією розвитку інформаційного су-

спільства в Україні (2013) [5]. Відповідно, однією з 

форм отримання освіти на основі виключно інфор-

маційно-комунікаційних технологій є електронна 

освіта, яка набуває активного поширення серед усіх 

верств населення завдяки наявній інформаційній 

інфраструктурі (“сукупність різноманітних інфор-

маційних (автоматизованих) систем, інформацій-

них ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів 

передачі даних, засобів комунікацій і управління 

інформаційними потоками, а також організаційно-

технічних структур, механізмів, що забезпечують 

їх функціонування” [5]). Серед низки пріоритетних 

заходів, спрямованих на реалізацію е-освіти [5] ви-

окремимо забезпечення всіх закладів освіти широ-

космуговим доступом до міжнародних науково-

освітніх мереж та Інтернету. Практично всі заклади 

вищої освіти здійснюють, реалізують електронну 

освіту через дистанційні курси, розміщені на відпо-

відних програмних платформах дистанційного нав-

чання. 

Заклади вищої освіти ґрунтують можливості 

дистанційної освіти переважно на одній з таких 

платформ як MOODLE та/або E-LEARNing. У за-

кладах вищої освіти (ЗВО), які здійснюють підгото-

вку майбутніх фахівців педагогічного профілю, 

платформа MOODLE (модульне об’єктно-орієнто-

ване середовище дистанційного навчання) прохо-

дила апробування й набула більшого розповсю-

дження, оскільки є безкоштовною. Тому для відпо-

відних педагогічних напрямів підготовки можливо-

сті саме цієї платформи покликані забезпечити так 

званий “універсальний дизайн у сфері освіти - ди-

зайн предметів, навколишнього середовища, освіт-

ніх програм та послуг, що забезпечує їх максима-

льну придатність для використання всіма особами 

без необхідної адаптації чи спеціального дизайну” 

[6]. Виходячи з цього твердження, розглянемо мо-

жливості для забезпечення здійснення дистанцій-

ного навчання в умовах професійної підготовки 

майбутніх фахівців, які працюватимуть фітнес-тре-

нерами. 

Переваги та доцільність створення електрон-

них/мультимедійних комплексів для забезпечення 

ними вітчизняних студентів різних галузей, напря-

мів, спеціальностей є предметом дослідження нау-

ково-методичного характеру фахівців різних сфер: 

соціономічної, техніко-технологічної, гуманітар-

ної, військової тощо. 

Фахові видання та збірники матеріалів конфе-

ренцій за останні 20 років репрезентували наукові 

напрацювання як здобувачів наукових ступенів, так 

і науковців зі значним досвідом роботи. Ми ж зупи-

нимося на працях, у яких окреслено основні поло-

ження дистанційної освіти в контексті критичного 

аналізу її запровадження для окремих спеціально-

стей та відображено окремий досвід впровадження 

дистанційної освіти для майбутніх фітнес-тренерів. 

Зокрема, у праці [7] доведено, що електронне 

навчання студента є втричі дешевшим за денне 

(стаціонарне) і, відповідно, в умовах недофінансу-

вання закладів вищої освіти є більш доцільним і має 

набути повноцінного впровадження. Наголошено, 

що урядова політика багатьох країн проголосила 
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дистанційну освіту пріоритетним напрямом освіт-

ньої політики з відповідним фінансуванням, зок-

рема для осіб з особливими потребами. Імпонує 

окреслення об’єктивних чинників, які гальмують 

масове впровадження дистанційної освіти в Укра-

їні. Окреслюючи підходи до впровадження системи 

дистанційного навчання [8], наголошено на покли-

канні дистанційного навчання розв’язувати специ-

фічні завдання, зокрема впровадження нових педа-

гогічних технологій навчання; застосування засобів 

телекомунікаційного зв’язку; розвитку творчої 

“складової” освіти; створення віртуального інфор-

маційно-освітнього середовища тощо. 

Щодо використання дистанційного навчання у 

підготовці фахівців з фізичної культури і спорту [9] 

окреслено окремі технології (кейс, ТВ, мережеві), 

методи (асинхронний і синхронний), засоби (техні-

чні і програмні) дистанційного навчання; переваги 

та недоліки дистанційного навчання, репрезенто-

вано досвід університету щодо стажування викла-

дачів з курсу “Технології дистанційного навчання 

он-лайн навчання” тощо. Частково репрезентовано 

особливості змішаної форми дистанційного нав-

чання для студентів спеціальності “Фізичне вихо-

вання і спорт” [10]. 

У цілому в наукових розвідках окреслено зага-

льні питання інформатизації професійної освіти 

майбутніх фахівців сфери фізичного виховання і 

спорту та майбутніх фітнес-тренерів [11-18]. В Ук-

раїні репрезентують науково-практичні дослі-

дження з окреслених питань такі видання, як “Інфо-

рмаційні технології і засоби навчання” [19], “Нау-

ково-методичні основи використання 

інформаційних технологій в галузі фізичної куль-

тури та спорту” [20], Наукові часописи та Вісники 

університетів Серії “Фізичне виховання та спорт” і 

“Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт” та 

інші. 

Мета статті полягає в окресленні особливос-

тей професійної підготовки бакалаврів - майбутніх 

фахівців спеціальності “Фізична культура і спорт” 

в умовах вітчизняної університетської освіти. 

Для окреслення реальних можливостей та пер-

спектив дистанційної освіти для бакалаврів спеціа-

льності “Фізична культура і спорт” в умовах ЗВО 

застосовано комплекс методів: теоретичні - загаль-

нонаукові (для обґрунтування вихідних теоретич-

них позицій), конкретно-наукові: структурний (для 

виокремлення й окреслення особливостей дистан-

ційної освіти) і проблемно-тематичний (для вио-

кремлення реальних та перспективних можливос-

тей); емпіричні - контент-аналіз (для дослідження 

суб’єктивних оцінок та окреслення особливостей 

професійної підготовки майбутніх фахівців в сучас-

них умовах реалізації дистанційної освіти). 

Підготовку фітнес-тренерів у Київській обла-

сті здійснюють Національний університет фізич-

ного виховання і спорту України, Національний пе-

дагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 

Київський університет імені Бориса Грінченка.  

Бакалаврами (майбутніми фітнес-тренерами) 

Київського національного університету технологій 

та дизайну вивчаються такі навчальні дисципліни: 

Анатомія та фізіологія людини, Біомеханіка фізич-

них вправ з основами спортивної метрології, Теорія 

та методика фізичної культури, Рекреаційні техно-

логії, Фітнес технології, Теорія та методика спорту, 

Медико-біологічні основи фізичної культури і спо-

рту, Педагогічні та правові основи фізкультурно-

спортивної та рекреаційної діяльності, Психофізіо-

логія рухової діяльності, Методика викладання 

спортивних дисциплін. 

Викладачами кафедри фізичного виховання та 

здоров’я розроблено та розміщено на платформі 

MOODLE дисципліни відповідно до навчальних 

планів. Відповідно діяльність викладачів кафедри 

переважно спрямована на забезпечення індивідуа-

льної траєкторії розвитку бакалаврів - майбутніх 

фітнес-тренерів. 

Електронні навчальні комплекси, розміщені на 

платформі MOODLE, мають стандартні компоне-

нти: загальна інформація про курс (робоча про-

грама, тематичний план, критерії оцінювання, дру-

ковані та інтернет-джерела у форматі веб-сторінки, 

термінологічний словник у форматі глосарію, ого-

лошення у форматі форуму), теоретичний матеріал 

(електронні навчальні матеріали у вигляді елект-

ронного посібника з гіперпосиланнями, додаткові 

мультимедійні навчально-методичні матеріали, ме-

тодичні рекомендації, тести), практичні/семінар-

ські заняття/лабораторні роботи (окремі ресурси 

для кожного заняття), завдання для самостійної ро-

боти (методичні рекомендації та окремі ресурси), 

модульний контроль (контрольні запитання та 

тести), підсумкова атестація. 

Для дисципліни на “Методика викладання 

спортивних дисциплін”, де практичні заняття від-

буваються в спортивних залах, доцільним є розмі-

щення інформації суто ознайомлювального харак-

теру з додатковим унаочненням у вигляді супрово-

джувальних відеоматеріалів (наприклад, 

фрагменти тренувань та змагань, навчальні відео-

курси-тренування, коментарі фахівців, відео-звіти 

тощо). Зрозуміло, що тестові завдання є некорект-

ними в якості модульного та/або підсумкового кон-

тролю, навіть якщо будуть супроводжуватися ві-

део-звітом. 

Зазначимо, що в цілому в Україні спостеріга-

ється ситуація, коли окремі заклади вищої освіти 

активно використовують платформу MOODLE для 

забезпечення дистанційної складової підготовки 

майбутніх фахівців з фізичного виховання, зокрема 

Київський університет імені Бориса Грінченка, За-

порізький технічний університет, Національний пе-

дагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 

Національний університет біоресурсів та природо-

користування України, Кіровоградський держав-

ний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка, Тернопільський національний педаго-

гічний університет імені Володимира Гнатюка, Ха-

рківський національний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди, Чернівецький націона-

льний університет імені Юрія Федьковича та ін. 

Проте не всі заклади вищої та післядипломної 

освіти розміщують дистанційні курси для студентів 
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спеціальності “Фізична культура і спорт”. Це част-

ково пов’язано зі специфікою спеціальностей, 

проте доволі часто з нерозумінням викладацьким 

складом реальних можливостей дистанційної 

освіти, особливо для студентів, які перебувають на 

зборах у тренувальних таборах, змаганнях, здійс-

нюють тренерську діяльність в інших регіонах 

тощо. 

Заклади післядипломної педагогічної освіти 

пропонують для вчителів фізичної культури диста-

нційні курси, покликані підвищити рівень кваліфі-

кації вчителів фізичної культури через, зокрема, са-

мостійне вивчення та активне впровадження нових 

прийомів і методів навчання, нових форм, перспек-

тивних технологій, розширення методичного діапа-

зону знань, збагачення творчого потенціалу, забез-

печення інформацією [22]. Проте, незважаючи на 

задекларовану дистанційність курсів, навчання пе-

редбачає три етапи, два з яких - очні. 

Дистанційні курси для школярів [23,24] перед-

бачають перелік контрольних навчальних нормати-

вів та вимог з фізичної культури, окреслення зага-

льних особливостей вивчення дисципліни та теоре-

тичні відомості про окремі види спорту. Частково в 

їх розробці в межах завдань виробничої практики 

беруть участь і студенти спеціальності “Фізична ку-

льтура і спорт”. Незважаючи на намагання окремих 

закладів освіти України створювати дистанційні 

курси, активність споживачів цих послуг залиша-

ється вкрай низькою (на відміну від столичного). 

Ми свідомо не вказували назви закладів освіти, 

оскільки розуміємо усі складнощі та дискурсивні 

моменти організації дистанційної освіти в цілому 

та впровадження окремих елементів дистанційного 

навчання для спеціальностей, пов’язаних із фізич-

ною культурою, фізичним вихованням та спортом. 

Авторським навчальним курсом є “Теорія та 

методика фізичної культури”, який викладається 

студентам протягом останніх років. Доцільність їх 

запровадження обумовлена специфікою регіону - 

переважна більшість студентів працюють або тре-

нуються у футбольних клубах (90%). Зазначена на-

вчальна дисципліна передбачає в якості підсумко-

вої атестації виконання проєкту. На жаль, можли-

вості платформи не завжди розраховані на 

одночасне розміщення бакалаврами проєктних ро-

біт. Перспективним вбачаємо оновлення та адапта-

цію розроблених дистанційних курсів навчальних 

дисциплін для студентів, оскільки модернізуються 

навчальні плани, зростає кількість працюючих сту-

дентів. 

Зазначимо, що бакалаври не відмовляються від 

традиційних форм набуття освіти. Вони пропону-

ють дублювати інформацію дистанційних курсів, 

розміщених на платформі друкованими (або в е-ве-

рсії) матеріалами, що, з одного боку, спростить їм 

сприйняття матеріалу, а з іншого, частково унемо-

жливить виконання індивідуальних та/або групо-

вих завдань окремими студентами. 

Особливостями столичного регіону, які впли-

вають на побудову освітнього процесу, зокрема ди-

станційної освіти, виокремлюємо: 

• активність населення (мешканці регіону в 

силу історичних традицій виявляють зацікавленість 

до нововведень); 

• одночасне усвідомлення конкуренції з боку 

інших ЗВО регіону у підготовці фахівців окресле-

ної спеціальності. 

За даними анкетування студентів спеціально-

сті “Фізична культура і спорт” зазначимо, що вба-

чають доцільним повний перехід на дистанційну 

освіту 60% респондентів, вбачають доцільним час-

тковий перехід - 21%, відмовляються від викорис-

тання платформи - 9%, висловлюють побоювання, 

що не зможуть опанувати навчальну дисципліну, 

розміщену на платформі, - 10%. 

З 14 бакалаврів 13 працювало і усвідомлювало 

переваги поєднання дистанційної та традиційної 

освіти, виходячи з досвіду роботу; проте бакалаври 

денної форми навчання у переважній більшості ви-

словили побоювання, що не зможуть опанувати ди-

станційні курси у визначені терміни або через від-

сутність доступу до дистанційного навчання уніве-

рситету, або у зв’язку з перебуванням на 

тренувальних зборах та змаганнях, або через пос-

тійно змінюваний графік роботи. З 6 студентів за-

очної форми навчання бажання до навчання за дис-

танційною формою виявили всі, обґрунтовуючи це 

тим, що в змозі самостійно опанувати навчальну лі-

тературу, та є бажання у спілкуванні із викладачами 

для можливості обговорення окремих дискурсив-

них питань. 

Тому для майбутніх фітнес-тренерів доціль-

ним вбачаємо поєднання дистанційної освіти та 

спортивно-ігрової діяльності з практичною підго-

товкою (поєднання синхронного й асинхронного 

навчання). Отримані дані свідчать про необхідність 

врахування специфіки спеціальностей, оскільки ка-

рдинально відрізняються від даних, які є характер-

ними для студентів природничо-математичної, тех-

ніко-технічної, соціокультурної та гуманітарної 

сфер діяльності. 

У професійній підготовці бакалаврів спеціаль-

ності “Фізична культура і спорт” варто враховувати 

той факт, що наявні можливості будь-якої платфо-

рми, у тому числі й платформи MOODLE не в змозі 

забезпечити фітнес-тренерам реальні умови трену-

вання та спортивно-педагогічного вдосконалення у 

спортивних та спеціалізованих залах, на ігрових та 

змагальних майданчиках, стадіонах, басейні, кор-

тах, інших спортивних комплексах та рекреаційних 

зонах. Тому традиційний компонент підготовки за-

лишається провідним при спортивних тренуваннях. 

Навчальними планами передбачено вивчення таких 

навчальних дисциплін, які доцільно розробляти і 

розміщувати саме на платформах дистанційного 

навчання, оскільки це дає змогу бакалаврам, які пе-

ребувають на зборах, змаганнях, працюють за фа-

хом у будь-який зручний для них час опановувати 

відповідні навчальні дисципліни. Маючи обмаль 

часу, бакалаври мають нагоду отримати квінтесен-

цію змістового наповнення навчальної дисципліни, 

зорієнтуватись та вибудувати оптимальну для себе 

траєкторію її опанування з урахуванням бажаного 
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рівня (від А до F), що й визначатиме обсяг та рете-

льність виконуваних завдань з кожної дисципліни. 

Важливим фактором переходу на дистанційну 

форму є сприйняття її доцільності викладачами і 

студентами закладів освіти з урахуванням особли-

востей, які безпосередньо впливають на швидкість 

переходу та якість навчальних дисциплін. 

Вбачаємо за доцільне дослідити особливості 

впровадження й застосування дистанційної освіти, 

зокрема й у змішаній формі, або її окремих елемен-

тів з урахуванням специфіки міста Києва, особли-

востей ментальності населення, освітянських тра-

дицій тощо. 
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