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Мета: актуалізувати впровадження електронного навчання для вмотивування студентської молоді до рухової актив-
ності. 
Матеріал і методи: обраний метод узагальнення та аналізу, що використовувався при вивченні підходів, визначень 
та результатів дослідження у різних авторів за темою дослідження. 
Результати: узагальнено та проаналізовано: підходи з формування мотивації у студентів до рухової активності; ви-
значення електронного навчання; результати впровадження електронного навчання в навчальний процес студентів у 
різних авторів. 
Висновки: доведено, що підходи різних авторів щодо вмотивування студентської молоді до рухової активності не 
включають використання сучасних засобів електронного навчання; встановлено, що електронне навчання може стати 
відмінним доповненням очної форми освіти; актуалізовано напрями подальшого наукового пошуку.
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Вступ

Аналіз сучасних педагогічних досліджень свідчить про те, 
що формування позитивної мотивації до навчання – це одна з 
найгостріших проблем вищої школи. Загальновідомо, що будь-
яка діяльність проходить більш ефективно, коли вона більш мо-
тивована [6].

У фізкультурно-оздоровчій роботі, що проводиться 
в ВНЗ, необхідно прагнути до вирішення завдань рівня 
освіченості, коли пізнавальні інтереси в галузі фізичної 
культури переростають в потребу руху, збільшення са-
мостійних занять [5; 6]. 

Швидкий прогрес у галузі інформаційних технологій 
дозволяє використовувати персональні комп'ютери в якос-
ті ефективного засобу навчання. Автоматизація процесу 
навчання здійснюється з використанням комп'ютерних на-
вчальних програм та електронних підручників, які викорис-
товуються не тільки із застосуванням магнітних носіїв (ла-
зерних дисків), але і з застосуванням локальних і глобальних 
комп'ютерних мереж. В останньому випадку відбувається 
формування спеціалізованого інформаційно-освітнього 
середовища, що дозволяє реалізувати сучасні технології 
навчання. Для наповнення інформаційно-освітнього се-
редовища, а також для ефективного використання локаль-
них і глобальних комп'ютерних мереж необхідна оператив-
на розробка електронних навчальних курсів високої якості, 
що відповідають сучасному стану науки в даній предметній 
області [11].

Загальна мета створення електронних навчальних 
курсів – підвищення ефективності процесу засвоєння 
знань та покращення якості підготовки фахівців. У системі 
очної освіти електронні навчальні курси можна викорис-
товувати як додаткові навчальні засоби, що дозволяють 
методично правильно організувати контрольовану ви-
кладачем самостійну роботу студентів. Таким чином, у 
рамках очної освіти буде здійснюватися поступове впро-
вадження технологій відкритої освіти, зокрема, методу 

електронного навчання. У той же час в системі відкритої 
освіти електронні навчальні курси є основним джерелом 
навчальної інформації для тих, кого навчають [25; 84]. Ав-
тори В. С. Ашанін та В. А. Друзь вказують в своїх дослі-
дженнях, що особливе місце серед засобів інформацій-
них технологій навчання займають комп’ютерні навчальні 
системи. Такі системи дають можливість студентам само-
стійно вивчати матеріал, опрацювавши його в інтерактив-
ному режимі [4; 9]. 

Аналіз стану питання показує, що на сучасному етапі 
інформаційно-комунікативні технології в системі фізичної 
культури і спорту ще не знайшли належного застосування 
через об’єктивні й суб’єктивні причини [14].

Зв’язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана за напрямами до-
слідження «Формування мотивації до рухової активності, 
здорового способу життя в системі фізичного виховання 
дітей та молоді» та «Інноваційні засоби та технології у фі-
зичному вихованні різних груп населення» паспорта спе-
ціальності 24.00.02. 

Мета дослідження: актуалізувати впровадження 
електронного навчання для вмотивування студентської 
молоді до рухової активності.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати: підходи різних авторів щодо фор-

мування мотивації у студентів до рухової активності; ви-
значення поняття e-learning (електронне навчання).

2. Визначити та проаналізувати результати впрова-
дження електронного навчання в навчальний процес сту-
дентів у різних авторів; актуалізувати напрями майбутніх 
досліджень.

Матеріал і методи дослідження

Для досягнення поставленої мети був обраний метод 
узагальнення та аналізу, що використовувався при ви-
вченні підходів, визначень та результатів дослідження у 
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різних авторів за темою дослідження.

Результати дослідження та їх обговорення

Для вирішення першого завдання дослідження ми ви-
вчили та проаналізували: сучасні підходи різних авторів 
щодо формування мотивації у студентів до рухової актив-
ності; визначення електронного навчання.

Ми розглянули інновації різних авторів щодо компо-
нентів навчання, а саме: засобів, форм, методів, принци-
пів, змісту та педагогічних умов.

Проведений аналіз дозволив визначити, що більшість 
авторів пропонують інновації стосовно змісту, педагогіч-
них умов, а також засобів навчання для формування мо-
тивації до рухової активності студентської молоді. Мож-
на зазначити, що запропоновані інновації не включають 
використання сучасних засобів електронного навчання 
(персональні навчальні системи студентів – ПНС, елек-
тронні підручники – ЕП тощо). 

З наведеного аналізу визначення електронного на-
вчання можна зазначити, що це процес навчання з ви-

Таблиця 1
Узагальнення та аналіз підходів

№
з/п

Автор(и)

Компоненти навчання

Засоби Форми Методи Принципи
Зміст 

навчання
Педагогічні 

умови

1. Захаріна Є. А. [10] – – – – + +
2. Романчук С. В. [24] + – – – + +

3. Бойцова Т. Л., Жукова О. Л. [7] – – – – + –

4. Міхєєва Т. М., Холодова Г. Б. [17] – – – – + –

5. Назимок В. В. [19] – – – – – +

6. Наговіцин Р. С. [18] – – – – – +

7. Алєєва Ю. В., Попова Н. В. [1] – – – – – +

8. Біліченко Е. А. [6] – – – – – +

9. Тарасова О. А. [29] – – – – – +

10. Гружевський В. А.[8] – – – – + –

11. Конкіна М. А. [12] + + – – + –

12. Коноплєва Е. Н. [13] + – – – + –

13.
Пантюхіна Л. Е., Махов А. С., 
Матвєєв А. П., Чайка Ж. Ю. [21]

– – – – + +

14. Анохин Е. М. [2] + – – – – +
15. Пономаренко В. С. [22] – – – – – +

користанням мережі Інтернет. Їх об’єднують такі спільні 
риси, як використання інформаційних технологій при на-
данні освітніх послуг; можливість спілкування між студен-
том та викладачем у режимі online; віддалений доступ до 
навчальних матеріалів.

Для вирішення другого завдання дослідження ми ви-
вчили та проаналізували результати впровадження елек-
тронного навчання в навчальний процес студентів; актуа-
лізували напрями майбутніх досліджень.

З вищенаведеного ми зазначаємо, що багато до-
слідників вивчали електронне навчання, а саме: функції, 
структуру, інтерфейс, а також шляхи ефективного вико-
ристання; можливості аналізу даних; визначено особли-
вості асинхронної взаємодії суб’єктів навчання; розгля-
нуто модель формування професійної компетентності ви-
кладачів електронного навчання, основні проблеми вико-
ристання на практиці електронних засобів навчання; інно-
вації щодо проведення вебінарів. Усі наведені результати 
досліджень мають теоретичне значення. Проте в наявній 
науковій літературі ми не знайшли конкретних практичних 
(експериментальних) результатів впровадження засобів 

Таблиця 2 
Визначення електронного навчання та його аналіз

№ Автор(и) Визначення Ключові слова

1. Марк Розенберг (Marc 
Rosenberg) [36]

Використання Інтернет-технологій для надання широкого спектра рішень, що 
забезпечують підвищення знань та продуктивність праці.

Інтернет, процес 
навчання

2. Еллісон Роззетт (Allison 
Rossett) [34]

Підготовка кадрів з використанням комп’ютерів, які підключені до мережі Інтернет. Інтернет, процес 
навчання

3. Фахівці ЮНЕСКО [33] Навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа. Інтернет, процес 
навчання

4. Биков В. Ю. [35] Різновид дистанційного навчання, за яким учасники і організатори навчального 
процесу здійснюють переважно індивідуалізовану взаємодію як асинхронно, так і 
синхронно у часі, переважно і принципово використовуючи електронні транспортні 
системи доставки засобів навчання та інших інформаційних об’єктів, комп’ютерні 
мережі Інтернет, медіанавчальні засоби та інформаційно-комунікаційні технології. 

Інтернет, процес 
навчання

5. Соловов А. В. [26] Технологія навчання, заснована на використанні засобів обчислювальної техніки і 
систем передачі даних для представлення та доставки знань, підтримки взаємодії 
студента і викладача, а також контролю знань. 

Інтернет, процес 
навчання, 
взаємодія 

© Андрій Маракушин, Олександр Піддубний,
Артем Чередніченко, 2017
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Таблиця 3
Результати впровадження електронного навчання

№
Автор(и) Результати дослідження

Теоретичні Практичні

1. Малінов М. Б., Мочалов С. П., 
Третьяков В. С. [15]

Наведено функції, структура і інтерфейс системи електронного навчання. 
Описано можливості аналізу даних.

–

2. Токтарова В. И. [30] Розроблено і застосовано навчально-методичне забезпечення, що 
реалізовано з урахуванням принципів і засобів електронного навчання.

–

3. Михайлова Н. В. [16] Визначено особливості асинхронної взаємодії суб’єктів навчання, фактори, 
що впливають на успішність електронного навчання.

–

4. Ядровська М. В. [31] Визначено характеристики дистанційного навчання, на основі яких 
запропоновано класифікацію моделей дистанційного навчання; визначені 
фактори оптимізації дистанційного навчання з точки зору результатів 
навчально-педагогічної комунікації; сформульовані критерії конструювання 
навчального матеріалу і оптимізації навчальних текстів, що включаються в 
контент дистанційного навчання.

–

5. Нижник С. Г., Батаніна И. А. [20] Розглянуто модель формування професійної компетентності викладачів 
електронного навчання.

–

6. Ахмедова А.М. [3] Розглянуто основні проблеми використання на практиці електронних засобів 
навчання.

–

7. Старшинова Т. А., Маклєцов С. В. [28] Розглянуто проблему інформаційної підготовки студентів. –

8. Стариченко О. Є., Сардак Л. В. [27] Запропоновано технологію використання документ-камери в ході проведення 
вебінарів як одного з поширених способів сучасного дистанційного 
навчання.

–

9. Якушева Н.М. [32] Розглянуто особливості e-learning, питання підходів до реалізації навчання. –

10. Ранніх В.Н. [23] Розглянуто приклад організації електронного навчання у вузі, а також шляхи 
його ефективного використання.

–

електронного навчання в навчальний процес студентів. 
Ми вважаємо, що саме в цьому напрямку необхідно вести 
подальший науковий пошук

Висновки

1. Проведений аналіз підходів різних авторів щодо 
вмотивування студентської молоді до рухової активності 
дозволив визначити, що вони не включають використан-
ня сучасних засобів електронного навчання, які забез-
печують якість освіти шляхом змістовного наповнення 
освітнього середовища, забезпечують рівний доступ 
учасників навчального процесу до якісних навчальних та 
методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання 
та форми навчання, створюють умови для персоналізації 
навчання та використання інформаційно-комунікаційних 
технологій. 

2. Спираючись на визначення електронного навчан-
ня, ми зазначаємо, що воно може стати відмінним допо-
вненням очної форми, оскільки технології, які застосовані 

при розробці навчальних курсів, будуть гарною підтрим-
кою для підвищення якості та ефективності традиційного 
підходу до навчання.

3. Усі наведені результати досліджень щодо впрова-
дження електронного навчання мають теоретичне зна-
чення. Проте в наявній науковій літературі ми не знайшли 
конкретних практичних (експериментальних) результатів 
впровадження засобів електронного навчання. Ми вва-
жаємо, що подальший науковий пошук необхідно вести 
в напрямку експериментального впровадження засобів 
електронного навчання в фізичне виховання студентів, 
аналізу отриманих практичних результатів та оптимізації 
співвідношення використання традиційних та інновацій-
них підходів у навчальному процесі студентів.

Перспективи подальших досліджень: плануєть-
ся отримати та проаналізувати деякі результати впрова-
дження засобів електронного навчання, а саме звернення 
користувачів до контенту навчальних курсів зі сфери фі-
зичної культури; використання інтерактивних інструментів 
персональної навчальної системи студентів.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який може сприй-
матися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, 
громадської або комерційної організацій.
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Аннотация. Андрей Маракушин, Александр Поддубный, Артем Чередниченко. Актуальные аспекты использования 
e-learning в сфере физической культуры. Цель: актуализировать внедрение электронного обучения для мотивирования студен-
ческой молодежи к двигательной активности. Материал и методы: выбран метод обобщения и анализа, который использовался 
при изучении подходов, определений и результатов исследования у разных авторов по теме исследования. Результаты: обобщены 
и проанализированы: подходы по формированию мотивации у студентов к двигательной активности; определение электронного 
обучения; результаты внедрения электронного обучения в учебный процесс студентов у разных авторов. Выводы: доказано, что 
подходы различных авторов по мотивированию студенческой молодежи к двигательной активности не включают использование 
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современных средств электронного обучения; установлено, что электронное обучение может стать эффективным дополнением 
очной формы образования; актуализированы направления дальнейшего научного поиска. 

Ключевые слова: физическое воспитание, мотивация, электронное обучение, студенты, учебный процесс.

Abstract. Andriy Marakushyn, Oleksandr Piddubnyi & Artem Cherednichenko. Modern aspects of the e-learning usage 
in the field of physical culture. Purpose: actualize the introduction of e-learning to motivate students to engage in movement activity. 
Material & Methods: method of generalization and analysis are selected, which was used to study the approaches, definitions and results 
of the study among different authors on the research topic. Results: generalized and analyzed: approaches to the formation of motivation 
in students for movement activity; definition of e-learning; results of the introduction of e-learning in the educational process of students 
from different authors. Conclusion: it is proved that the approaches of different authors on motivating students to movement activity do not 
include the use of modern e-learning tools; it is established that e-learning can be an excellent complement to the full-time form of education; 
directions for further scientific research are updated. 

Keywords: physical education, motivation, e-learning, students, educational process.
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