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Анотація. У статті розкрито умови організації самостій-
ної фізкультурно-оздоровчої діяльності здобувачів вищої осві-
ти. Впровадження технологій мобільного навчання дозволило 
підвищити рухову активність, простежити її динаміку протя-
гом певного періоду, сприяло формуванню позитивної моти-
вації на здоровий спосіб життя. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку 
суспільства інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 
стали невід’ємною частиною сучасного світу, оскільки 
вони значною мірою визначають подальший економіч-
ний і суспільний розвиток людства. Застосування сучас-
них ІКТ у навчанні – одна з найбільш важливих і стій-
ких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. 

Актуальність даного питання має місце у сучасному 
освітньому середовищі, адже нині якісне навчання не 
може здійснюватися без використання засобів і можли-
востей, які надають новітні ІКТ [3–5, c. 284–288]. У віт-
чизняних закладах освіти в останні роки засоби ІКТ 
стали все частіше використовуватися під час вивчення 
більшості навчальних дисциплін. Це породжує нові фор-
ми взаємозв’язків суб’єктів навчання, здійснення освіт-
ньої діяльності на основі WEB-технологій і відповідно 
нові форми діяльності фахівців. Електронне, дистан-
ційне і мобільне навчання стають однією з основ сучас-
ної освіти із застосуванням ІКТ.  

Аналіз останніх досліджень. Одним із сучасних 
завдань фізичного виховання є формування у студентів 
усвідомленого прагнення до самостійного фізичного 
вдосконалення шляхом активізації фізкультурної освіти 
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через інноваційні ІКТ, а саме комп’ютерне програмно-
методичне забезпечення дисципліни, створення інфор-
маційного середовища фізкультурної освіти у ЗВО із 
наявністю мультимедійного видання, електронної біб-
ліотеки тощо (В. О. Кашуба, С. М. Футорний [2] 
О. Т. Кузнєцова [5], О. В. Тимошенко, М. О. Марущак 
[8], A. S. Ilnitskaya [9] та ін.).  

Актуальною є впровадження технологій мобільного 
навчання – нових технологій навчання, що базуються 
на інтенсивному застосуванні сучасних мобільних засо-
бів зв’язку та ІКТ (О. А. Качан [1], В. А. Куклев [6], 
С. О. Семеріков [7] та ін.).  

Автори відзначають, що використання засобів мо-
більного навчання та ІКТ дозволяє підвищити інтенсив-
ність та ефективність процесу підготовки майбутніх фа-
хівців, створює умови для самоосвіти та дистанційної 
освіти, тим самим дозволяючи здійснювати перехід до 
безперервної освіти, розв’язує проблему доступу до но-
вих джерел різноманітної інформації у поєднанні з те-
лекомунікаційними технологіями.  

Мета дослідження: ознайомити із перевагами мо-
більного навчання та можливостями мобільного додатку 
Mi Fit як ефективного засобу контролю рухової актив-
ності здобувачів вищої освіти. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої 
мети використовувалися наступні методи: опитування, 
спостереження, вибірковий, порівняльний аналізи, ви-
значення обсягу рухової активності за допомогою мето-
ду крокометрії. У нашому дослідженні необхідним був 
спеціальний додаток Mi Fit, який встановлюється на 
смартфон на платформі Android, починаючи з версії 4.3 
і вище. Дослідження проведені на кафедрі фізичного 
виховання Національного університету водного госпо-
дарства та природокористування (НУВГП) за участю 
здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня секції 
оздоровчого тренування (спеціальна медична група). 

Результати досліджень та їх обговорення. Нині 
можливість навчатися будь-де і будь-коли є загальною 
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тенденцією життя людини в інформаційному суспільст-
ві. Така можливість забезпечується за допомогою техно-
логій мобільного навчання. Сучасні мобільні засоби 
(смартфони, персональні комунікатори, планшети та 
ін.) мають функціональність, що не поступається в бага-
тьох випадках комп’ютерам середньої потужності. Мо-
більні технології навчання тісно пов’язані з навчальною 
мобільністю в тому розумінні, що здобувачі мають мож-
ливість брати участь в освітніх заходах без обмежень у 
часі та просторі. Тому ЗВО України, спираючись на 
досвід провідних закордонних університетів, приді-
ляють належну увагу використанню в освітньому про-
цесі цих інноваційних технологій. У літературі існує ба-
гато тлумачень поняття «мобільне навчання», і спільним 
для них є те, що за цієї технології навчання фізичне 
з’єднання з кабельною мережею є не обов’язковим.  
М-learning – це навчання за допомогою мобільних при-
строїв в будь-який час і в будь-якому місці, вважає 
Д. Кіско [10]. На думку російського вченого В. Куклєва 
мобільне навчання – це навчання за допомогою мобіль-
них засобів, незалежно від часу та місця, з використан-
ням спеціального програмного забезпечення на педаго-
гічній основі міждисциплінарного та модульного підхо-
дів [6]. З позиції С. Семерікова, «мобільне навчання мо-
же бути визначене як підхід до навчання, при якому на 
основі мобільних електронних пристроїв створюється 
мобільне освітнє середовище, де студенти можуть вико-
ристовувати їх в якості засобу доступу до навчальних 
матеріалів, що містяться в Інтернеті, будь-де та будь-ко-
ли» [7, с. 119]. Отже, на основі проведеного аналізу ро-
бимо висновок, що мобільне навчання – це форма орга-
нізації освітнього процесу, яка ґрунтується на застосу-
ванні засобів мобільних ІКТ і бездротового зв’язку. 

Додаток Mi Fit, який використовується разом з фіт-
нес-трекером для контролю стану здоров’я та рівня ру-
хової активності, за замовчуванням пропонує орієнтир 
у 8000 кроків на день. При цьому у додатку є посилан-
ня на те, що така норма є рекомендацією ВООЗ. Дода-
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ток підраховує кожен крок, розраховує дистанцію, ви-
трачені калорії і веде щоденник зі статистикою. Одним 
із недоліків крокомірів є те, що вони не здатні врахову-
вати інтенсивність навантаження. Наприклад, людина 
може зробити 1000 кроків швидко або повільно, по схо-
дах догори або донизу, а крокомір зафіксує однаковий 
результат. 

Як бачимо, отримані нами вибіркові дані окремих 
студентів є вищими за цю норму (рис. 1). 

Висновки. Подальші дослідження проблем рухової 
активності студентів повинні спрямовуватись на визна-
чення основних факторів, які впливають на обсяг рухо-
вої активності, а також пошук шляхів його підвищення. 
У межах дослідження важливим є вдосконалення форм 
упровадження мобільного навчання та ІКТ у самостійну 
фізкультурно-оздоровчу діяльність студентів.  

     
                    1                                              2 
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Рис. 1. Скріншот додатка програми зі смартфону 

здобувача І курсу інституту АКОТ НУВГП – щоденник 

зі статистикою (1) та показники за добу (2, 3, 4) 
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