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Annotation
Introduction and the purpose of the study. The list of the most important and priority tasks in the organiza-

tion of the educational process that require immediate solutions include scientifically based management of the 
process of improving the health of young people, compliance with general conditions, focusing on the formation 
of personality, the development of individual and collective forms of organizing classes, reducing spontaneity in 
the organization of sports and health-improving classes for student youth, etc. The revision of approaches to the 
organizational and pedagogical conditions of physical education is due to the solution of the identified tasks: the 
first decision is taken by measures to implement the strategy of self-development, and especially the optimization 
of the process of physical education, including distance learning. Rapid changes in the reform of higher education, 
the global pandemic, economic instability have caused an ambiguous attitude to changes in the organizational and 
pedagogical conditions of physical education based on European requirements for the preservation and strengthen-
ing of students' health. The purpose of the study: to evaluate the application of the algorithm for programming 
students' self-study to find the most optimal means and methods for conducting training sessions and mass sports 
work in distance learning. Material and methods. Pedagogical observation, questioning, methods of mathematical 
statistics. Results. Since the beginning of the 2020/2021 academic year, students of 1-2 courses received diaries of 
self-development, which is a form of accounting for subjective and objective indicators, and filled it out according 
to the algorithm 4 times a year - 2 times per academic term (at the beginning and at the end of the term). According 
to the results of the study, by keeping a diary of self-development, students learned to independently control their 
physical condition, plan the load and the effectiveness of classes. In the course of online learning, the formation of 
consciousness for self-development took place as a cycle of events, with implementation in special health-improv-
ing and educational conditions, which contributed to the realization of the importance of forming a personal attitude 
to self-development; willingness to improve their health indicators by increasing the variety of physical activity; 
consciousness of the choice of means of physical education, dosage, volume and intensity of the load, to increase 
their physical fitness. The implementation of the activities allowed to increase the level of physical fitness and con-
tributed to the improvement of health. An objective assessment was subject to the nature and degree of change in 
individual indicators of physical development, physical fitness. Conclusions. In the process of mastering the neces-
sary training regimen, 18% of students recorded a decrease in the level of physical fitness, as a result of which 15% 
quickly lost interest in classes, 28% of students experienced a state of constant general fatigue, 22% experienced a 
feeling of heaviness in their legs. All these signs were taken into account in the correctional part of the loading plan. 
Most of the students had complaints about the exorbitant amount of mental load, so the normalization of the optimal 
motor regime and the acquisition of related knowledge on the prevention of mental fatigue significantly improved 
the well-being of students during forced isolation during distance learning.For the prevention of overtraining, gen-
eral recommendations were selected with individual correction of each program. Physical education as an academic 
discipline has, in comparison with others, the greatest field for the formation of the desire for self-development due 
to a wide and very important range of goals and objectives for the life of student youth (health, educational, educa-
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tive), the presence of various forms of conducting classes, the existence of a wide range of attractive means . Thus, 
achieving a sustainable positive result in the organization of the training regimen is impossible without optimizing 
the overall educational process in physical education, taking into account the above components.

Анотація
Вступ і мета дослідження. До переліку найбільш важливих і пріоритетних завдань в організації освіт-

нього процесу, які потребують негайного вирішення, можна віднести науково-обґрунтоване керування про-
цесом оздоровлення молоді, дотримання загальних умов, – акцентуючи увагу на формуванні особистості, 
розробці індивідуальних і колективних форм організації занять, скороченні стихійності в організації занять 
спортивно-оздоровчої спрямованості студентської молоді тощо. Перегляд підходів до організаційно-педаго-
гічних умов фізичного виховання обумовлено вирішенням окреслених завдань: першочергового вирішення 
набувають заходи з реалізації стратегії саморозвитку, а особливо – оптимізація процесу фізичного вихован-
ня, у тому числі дистанційного. Мета дослідження: оцінка застосування алгоритму програмування само-
стійних занять студентів з метою пошуку найбільш оптимальних засобів і методів проведення навчальних 
занять і спортивно-масової роботи при дистанційному навчанні. Матеріал та методи. Педагогічне спосте-
реження, анкетування, методи математичної статистики. Результати. З початку 2020/2021 навчального року 
студенти 1-2 курсів отримали щоденники саморозвитку, які є формою обліку суб'єктивних і об'єктивних 
показників, та заповнювали їх за алгоритмом: 4 рази на рік – 2 рази за навчальний семестр (на початку 
та в кінці семестру). За результатами дослідження, в процесі ведення щоденника саморозвитку студенти 
навчились самостійно контролювати свій фізичний стан, планувати навантаження та ефективність занять. 
У ході онлайн навчання формування свідомості до саморозвитку відбулось як цикл заходів з реалізацією 
в спеціальних оздоровчо-освітніх умовах, що сприяло усвідомленню важливості формування серйозного 
ставлення до саморозвитку; готовності покращити показники свого здоров’я шляхом підвищення різнома-
нітності рухової активності; відповідальності щодо вибору засобів фізичного виховання, дозування об’єму 
та інтенсивності навантаження для підвищення своєї фізичної підготовленості. Реалізація заходів дозволила 
підвищити рівень фізичної та рухової підготовленості та посприяла зміцненню здоров’я. Об’єктивному оці-
нюванню підлягав характер і ступінь змін індивідуальних показників фізичного розвитку, фізичної та рухо-
вої підготовленості. Висновки. У процесі опанування необхідного тренувального режиму у 18% студентів 
було зафіксовано зниження рухових результатів, внаслідок чого 15% швидко втратили інтерес до занять, 
28% студентів відчували стан постійної загальної втоми, 22% відчули важкість в ногах. Всі ці ознаки були 
враховані в корекційній частині планування навантаження. Більшість студентів мали скарги на непомірний 
об’єм розумового навантаження, тому нормалізація оптимального рухового режиму та опанування супутніх 
знань щодо профілактики розумового перевтомлення суттєво покращувало самопочуття студентів під час 
вимушеної ізоляції при дистанційному навчанні. Для профілактики перетренувань були підібрані загальні 
рекомендації з індивідуальною корекцією кожної програми. Фізичне виховання як навчальна дисципліна 
має у порівнянні з іншим найбільше поле для формування прагнення до саморозвитку за рахунок широко-
го й дуже важливого для життєдіяльності студентської молоді спектру цілей і завдань (оздоровчі, освітні, 
виховні), наявності різноманітних форм проведень занять, існування широкого кола привабливих засобів. 
Таким чином, досягнення стійкого позитивного результату в організації тренувального режиму неможливе 
без оптимізації загального навчального процесу з фізичного виховання з урахуванням вищезазначених ком-
понентів. 

Аннотация
Введение и цель исследования. К перечню наиболее важных и приоритетных задач в организации обра-

зовательного процесса, требующих немедленного решения, можно отнести научно-обоснованное управление 
процессом оздоровления молодежи, соблюдение общих условий с акцентированием внимания на формирова-
нии личности, разработке индивидуальных и коллективных форм организации занятий, сокращении стихий-
ности в организации занятий спортивно-оздоровительной направленности студенческой молодежи. Пере-
смотр подходов к организационно-педагогическим условиям физического воспитания обусловлен решением 
обозначенных задач: первоочередное значение имеют меры по реализации стратегии саморазвития, а осо-
бенно – оптимизация процесса физического воспитания, в том числе дистанционного. Стремительные изме-
нения в реформировании высшего образования, мировая пандемия, экономическая нестабильность вызвали 
неоднозначное отношение к изменениям организационно-педагогических условий физического воспитания 
на основе европейских требований к сохранению и укреплению здоровья студентов. Цель исследования: 
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Вступ. Швидке розповсю-
дження коронавірусу упродовж 
2020-2021 років призвело до 
значних втрат людських життів 
у всіх країнах світу. В Україні у 
2020 році офіційно зареєстрова-
но 614 тис. померлих. Це на 36 
тис. більше, ніж попереднього 
року (Держстат України). Склад-
но оцінити сукупну поширеність 
депресії, тривоги, безсоння, пост-
травматичного стресового та пси-
хологічного розладу, пов’язаних 
із COVID-19 серед уражених груп 
населення.

Зниження рухової активнос-
ті студентської молоді науковці 
пов’язують не стільки зі збіль-
шенням витрат часу на навчаль-
ну діяльність, скільки зі зміною 
«способу життя, стрімким пере-
ходом на дистанційне навчання, 
що стало звичним для більшості 

молоді (захоплення соціальними 
мережами, комп’ютерними ігра-
ми, поступове збільшення розла-
дів у харчовій поведінці, хроніч-
на нестача сну, вкрай недостатнє 
перебування на відкритому пові-
трі, наявність шкідливих звичок, 
соціальне дистанціювання, по-
гіршення соціальних умов жит-
тя, перенавантаження медичних 
закладів, відсутність освітнього 
середовища та особистої відпо-
відальності за власний режим 
дня та навчання)» [1,4,11,17]. У 
таких умовах впровадження дис-
танційного навчання на базі ви-
користання глобальної інтернет-
мережі очікувано впливатиме на 
подальший розвиток гіподинамії 
та пригнічення морального ста-
ну студентів. Вивчення питання 
активізації рухової активності 
студентської молоді в умовах ка-

рантинних обмежень спонукало 
до формування алгоритмів про-
грамування самостійних занять 
та уніфікації цього процесу. Осо-
бливо гострими постають питан-
ня зниження рівня рухової ак-
тивності студентської молоді, що 
викликає термінове формування 
нових підходів до стимулювання 
та організації самостійних занять 
фізичними вправами в умовах 
карантину. Отже, цифрова транс-
формація освітнього процесу не 
сприяє повноцінному функціо-
нуванню системи фізичного ви-
ховання в рамках традиційних 
фізіологічних і психолого-педа-
гогічних рекомендацій з наукової 
організації даного освітнього про-
цесу. Саме оптимальна за величи-
ною рухова активність стимулює 
підвищення розумової працездат-
ності. Враховуючи позитивний 

оценка применения алгоритма программирования самостоятельных занятий студентов для поиска наиболее 
оптимальных средств и методов проведения учебных занятий и спортивно-массовой работы при дистанци-
онном обучении. Материал и методы. Педагогическое наблюдение, анкетирование, методы математичес-
кой статистики. Результаты. С начала 2020/2021 учебного года студенты 1-2 курсов получили дневники 
саморазвития, являющегося формой учета субъективных и объективных показателей, и заполняли его по 
алгоритму 4 раза в год – 2 раза за учебный семестр (в начале и в конце семестра). По результатам исследова-
ния, посредством ведения дневника саморазвития студенты научились самостоятельно контролировать свое 
физическое состояние, планировать нагрузку и эффективность занятий. В ходе онлайн-обучения формиро-
вание сознания в вопросах саморазвития состоялось как цикл мероприятий с реализацией в специальных 
оздоровительно-образовательных условиях, что способствовало осознанию важности формирования лич-
ностного отношения к саморазвитию; готовности улучшить показатели своего здоровья путем повышения 
разнообразия двигательной активности; сознания выбора средств физического воспитания, дозировки, 
объема и интенсивности нагрузки, для повышения своей физической подготовленности. Реализация меро-
приятий позволила повысить уровень физической подготовленности и поспособствовала укреплению здо-
ровья. Объективной оценке подлежали характер и степень изменения индивидуальных показателей физичес-
кого развития, физической подготовленности. Выводы. В процессе овладения необходимым тренировочным 
режимом у 18% студентов было зафиксировано снижение уровня физической подготовлености, в результате 
чего 15% быстро потеряли интерес к занятиям, 28% студентов испытывали состояние постоянной общей 
усталости, 22% на себе испытали чувство тяжести в ногах. Все эти признаки были учтены в коррекционной 
части планировки нагрузки. Большинство студентов имели жалобы на непомерный объем умственной на-
грузки, поэтому нормализация оптимального двигательного режима и овладение сопутствующими знания-
ми по профилактике умственного переутомления существенно улучшало самочувствие студентов во время 
вынужденной изоляции при дистанционном обучении. Для профилактики перетренировок были подобраны 
общие рекомендации с индивидуальной коррекцией каждой программы. Физическое воспитание как учеб-
ная дисциплина имеет наибольшее поле для формирования стремления к саморазвитию за счет широкого 
и очень важного для жизнедеятельности студенческой молодежи спектра целей и задач (оздоровительные, 
образовательные, воспитательные), наличия разнообразных форм проведения занятий, существования ши-
рокого круга привлекательных средств. Таким образом, достижение устойчивого положительного результата 
в организации тренировочного режима невозможно без оптимизации общего учебного процесса по физичес-
кому воспитанию с учетом вышеперечисленных компонентов.
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характер фізіологічних зрушень 
в організмі, викликаних фізични-
ми вправами, їх можна вважати 
дієвим неспецифічним фактором 
адаптації людини до дії різно-
манітних подразників. Оскільки 
ефективність фізичної культури 
як профілактичного засобу на 
етапах неспецифічних змін в ор-
ганізмі, перенапруги у процесі 
навчання є високою, то необхід-
ність в безперервності процесу 
фізичного виховання очевидна, 
а на працівників сфери фізичної 
культури покладається непросте 
завдання із розробки нових під-
ходів до організації та реалізації 
навчальної діяльності в сучасних 
реаліях [2,3,10,12,13,15].

Стрімкі зміни у реформуванні 
вищої освіти, світова пандемія, 
економічна нестабільність викли-
кали неоднозначне ставлення до 
змін організаційно-педагогічних 
умов фізичного виховання з ура-
хуванням європейських вимог до 
збереження й зміцнення здоров'я 
студентів. На нашу думку, значні 
зміни, які відбулись у зазначеній 
сфері за останнє десятиліття, не 
сприяють певною мірою реаліза-
ції основної мети і завдань фізич-
ного виховання. 

У «Стратегії в сфері фізичної 
активності для Європейського 
регіону ВООЗ», 2016-2025 рр. 
вказується, що саме спільно-
ти людей, наділені широкими 
правами, мають реалізовувати 
попереджувальні заходи реагу-
вання на нові або несприятливі 
ситуації, щоб підготувати насе-
лення до економічних і соціаль-
них змін, щоб легше перенести 
кризу і негаразди, щоб вчасно і 
справедливо ставитися до Украї-
ни [11,13]. Тому до переліку най-
більш важливих і пріоритетних 
завдань в організації освітнього 
процесу, які потребують негай-
ного вирішення, можна віднести 
науково-обґрунтоване керування 
процесом оздоровлення молоді, 
дотримання загальних умов. Не-
обхідно звернути увагу на форму-
вання особистості, розробку ін-

дивідуальних і колективних форм 
організації занять, скорочення 
стихійності в організації занять 
спортивно-оздоровчої спрямова-
ності студентської молоді тощо. 
Перегляд підходів до організацій-
но-педагогічних умов фізичного 
виховання обумовлено вирішен-
ням окреслених завдань. Першо-
чергового вирішення набувають 
заходи з реалізації стратегії само-
розвитку, а особливо – оптиміза-
ція процесу фізичного виховання, 
у тому числі дистанційного. Фа-
хівцями доведено, що саме сис-
тематичне фізичне навантаження 
дозволяє підтримувати, укріплю-
вати та відновлювати здоров’я, 
попереджувати стан хвороби, за-
безпечувати такий рівень енер-
гетичного потенціалу організму, 
який сприяє стабільному гарно-
му самопочуттю, дає можливість 
оптимально виконувати свої біо-
логічні та соціальні функції [13].

У наш час в Україні сфор-
мована нова освітня парадигма, 
пріоритетним напрямком якої є 
гуманізація, розгляд вродженого 
потенціалу кожної людини, її гар-
монійний розвиток, у тому числі 
і фізичний, що призводить до ви-
никнення такої ситуації, яка за-
безпечує появу нових освітніх по-
треб, які можуть бути задоволені 
удосконаленням форм, засобів 
і технологій навчання, особли-
во при дистанційному навчанні. 
Теорії мотивації А. Маслоу, В.Г. 
Асєєва, В.Г. Леонтьєва, А.К. Мар-
кової, А.А. Файзуллаєва, Х. Хек-
хаузена та інших вчених свідчать, 
що мотивація є рушійною силою 
поведінки, діяльності особистос-
ті. Існують різні підходи до кла-
сифікації мотивів. Науковці Мар-
кова А.К. [20], Полуянов В.Б. [21] 
відокремлюють зовнішню і вну-
трішню мотивацію. Теорія моти-
вації до рухової активності, яка 
запропонована Т.Ю. Круцевич, у 
своєму складі має поєднання зо-
внішніх і внутрішніх факторів, 
які виконують одну з визначаль-
них ролей у формуванні моти-
вації до рухової активності [12]. 

Вочевидь, для формування пев-
ної стратегії залучення учнів-
ської та студентської молоді до 
систематичних занять фізичною 
культурою треба звертати увагу 
на інтереси мотиви, ціннісні орі-
єнтації у сфері фізичної культури, 
їх ставлення до рухової актив-
ності. Недостатньо орієнтувати-
ся тільки на один із показників 
біологічної чи психосоціальної 
системи; необхідно враховувати 
не тільки фізіологічні та морфо-
функціональні особливості юна-
ків і дівчат, але і весь комплекс 
біологічних і соціальних ознак 
особистості, впроваджуючи стра-
тегію саморозвитку у процес 
фізичного виховання. На думку 
таких вчених як Дутчак М.В. [7], 
Т.Ю. Круцевич [11,12,13], О.Ю. 
Марченко [14], заняття з фізич-
ного виховання найбільш ефек-
тивні тоді, коли участь у них ви-
кликана відповідними мотивами. 
Успішним навчання студентської 
молоді може бути тільки в тому 
випадку, коли домінуючим мо-
тивом педагогічного процесу з 
фізичного виховання стане досяг-
нення мети навчання. Включення 
студентів у відповідну навчальну 
діяльність стає головною умовою 
формування мотивації. У такому 
разі особисті мотиви стають до-
мінуючими, а навчання – актив-
ним та свідомим [9,20,24]. Однак, 
за даними літературних джерел 
[2], визначено, що більшість 
студентів – 82,8% незадоволені 
організацією та проведенням за-
нять з фізичного виховання, що 
призводить до їх нерегулярного 
відвідування та зниження фізич-
ної активності у позанавчальний 
час. Більшість студентів мають 
низький рівень фізичної підготов-
леності, низьку мотивацію, від-
сутність інтересу до занять фізич-
ною культурою, тому сучасними 
вченими розроблено технологію 
формування ціннісного ставлення 
до предмета у студентів, розгля-
нуті фактори, які впливають на 
формування мотивів. Отже, серед 
факторів, що зумовлюють участь 
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у програмах рухової активності, 
науковці відокремлюють особис-
тісні, ситуативні, поведінкові, та 
організаційні [2,3,22]. 

Один із напрямків сучасної 
концепції фізичного виховання 
спрямований на те, щоб досягти 
вищих результатів фізичної під-
готовленості на основі реалізації 
принципово нових підходів, за-
ходів технологій, де основою є 
не процедура рухового вишколу, 
а складна, кропітка робота з фор-
мування справді зацікавленого 
ставлення до процесу самовдос-
коналення свого тіла. Завдання 
полягає в тому, щоб зробити ак-
тивну рухову діяльність більш 
осмисленою, цілеспрямованою, 
такою, що відповідає індивіду-
альним особливостям того, хто 
займається. Викладачам необхід-
но зосереджуватись на елемен-
тах, які сприяють вихованню у 
студентів грамотного ставлення 
до себе, свого тіла, мотиваційної 
сфери, усвідомленню необхіднос-
ті зміцнення здоров’я, ведення 
здорового способу життя, фізич-
ного вдосконалення [2,3,22].

У зв’язку з цим одним із 
принципів системи фізичного 
виховання в Україні є принцип 
пріоритету потреб, мотивів та ін-
тересів особистості, який перед-
бачає побудову системи фізично-
го виховання в цілому та окремих 
програм з урахуванням індивіду-
альних і групових, соціальних і 
духовних потреб молоді, а також 
формування мотивації до занять 
фізичною культурою, виходячи із 
зовнішніх і внутрішніх факторів 
[9,18,19]. 

Ефективність занять з фізич-
ного виховання у закладі вищої 
освіти у значній мірі залежить від 
змісту програми, за якою вони за-
ймаються. Заклади вищої освіти 
у відповідності до «Державних 
вимог до навчальних програм з 
фізичного виховання у системі 
освіти», навчальних планів та 
базової навчальної програми з 
фізичного виховання, розробля-
ють робочі навчальні програми 

з фізичного виховання. Активні 
процеси оптимізації системи фі-
зичного виховання дозволяють 
наряду з базовою програмою ре-
алізувати авторські програми з 
фізичного виховання, ураховую-
чи особливості матеріальної бази, 
історично складених традицій та 
особистої компетентності про-
фесорсько-викладацького скла-
ду [17,19,22]. Одночасно з цим, 
педагоги покликані вирішувати 
одне з ключових питань фізич-
ного виховання у закладі вищої 
освіти – формувати у студентів 
стійкий інтерес та потребу у фі-
зичному самовдосконаленні як 
основного чинника якісної жит-
тєдіяльності та ЗСЖ [1,2,3,6]. 
Найближчим часом необхідно 
вирішення питання відповідності 
організаційно-педагогічні умов 
фізичного виховання молоді до 
запитів суспільства та традицій 
фізкультурно-оздоровчої роботи 
в умовах вишу під час дистанцій-
ного навчання.

Гіпотеза дослідження: за-
стосування алгоритму програму-
вання самостійних занять сприяє 
залученню студентської молоді 
до систематичного виконання фі-
зичних вправ, ефектом яких є ви-
сокий життєвий тонус, гарний на-
стрій, привабливий зовнішній 
вигляд, і, насамперед, – достатній 
рівень фізичного здоров’я.

Мета дослідження: оцінка 
застосування алгоритму програ-
мування самостійних занять сту-
дентів з метою пошуку найбільш 
оптимальних засобів і методів 
проведення навчальних занять і 
спортивно-масової роботи при 
дистанційному навчанні.

Методи дослідження: Дослід-
ження проводились у Донецько-
му національному медичному 
університеті. У ході дослідження 
використано такі методи: теоре-
тичний аналіз та узагальнення 
даних науково-методичної літе-
ратури і документальних матері-
алів, педагогічне спостереження, 
фізіологічні методи дослідження, 
анкетування, методи математич-

ної статистики.
Організація дослідження: 

У формувальному експеримен-
ті взяли участь 182 студента 1-2 
курсу медичного факультету 
№1, стоматологічного та фарма-
цевтичного факультетів ДНМУ. 
З них на першому курсі було 67 
(37%) дівчат і 29 (16%) хлопців, 
на другому – 46 (25%) дівчат 
і 40 (22%) хлопців. З початку 
2020/2021 навчального року всі 
студенти отримали щоденники 
саморозвитку, який є формою об-
ліку суб'єктивних та об'єктивних 
показників, і заповняли його за 
алгоритмом 4 рази на рік – 2 рази 
за навчальний семестр  (на почат-
ку та в кінці семестру). Аналізу-
вались дані, отримані наприкінці 
кожного семестру. Були відобра-
жені такі об’єктивні дані: антро-
пометричні виміри, результати 
функціональних тестувань, під-
рахунки комплексної оцінки фі-
зичного здоров'я, індексів, фіксу-
вались результати рухових тестів.

Виклад основного матері-
алу дослідження та дискусія. 
За сучасними вимогами освітніх 
програм студенти ЗВО отримали 
можливість самостійно планува-
ти та організовувати свій вільний 
час для самостійного виконання 
комплексів вправ, за вимогами 
курсу «фізичне виховання». По-
ступово навчаюча функція викла-
дача перетворилась у виключно 
контролюючу, тим самим погір-
шивший ставлення студентів до 
обов’язкових занять, а при за-
пропонованій факультативній 
формі організації занять відсут-
ність контролю втратило пріо-
ритетність у відвідуванні занять. 
На нашу думку, великий об’єм 
інформації з інтернет-ресурсів 
не є систематизованим, тому до-
ступність інформації не впливає 
на якість самостійної підготовки 
студентів. 

Запропонована форма онлайн- 
навчання розширюється швид-
кими темпами, вона бере свій 
початок з досвіду віртуальних 
шкіл країн західної Європи. 
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Саме там існує зрозумілий по-
пит на високоякісних онлайн-ви-
кладачів з фізичного виховання 
(Cavanaugh & Blomeyer, 2013; 
iNACOL, 2015). У штаті Флорида 
«Віртуальна школа» – найбіль-
ша публічно фінансова віртуаль-
на школа у Сполучених Штатах. 
Вона розпочала свою діяльність 
у 1997 році і здобула більш 
ніж 1000 учасників у 2016 р.,
більше 100 з них – викладачі 
(консультанти). Близький погляд 
на щоденні навчальні практики і 
перспективи онлайн-викладачів 
щодо віртуального навчання були 
використані для осмислення про-
цесу онлайн-викладання на прак-
тиці [25,26,28,30].

Трансформація освітніх про-
грам з фізичного виховання сти-
мулювало студентів формувати 
управлінські навички та обирати 
особистий руховий режим для 
покращення здоров'я, виконуючи 
індивідуальні завдання. Це стало 
частиною нового вигляду фізич-
ного виховання 21 століття: вір-
туального, індивідуалізованого 
за змістом, формою організації 
та часу виконання за допомогою 
викладача у консультативній фор-
мі. При дистанційному навчанні 
студентський графік виконання 
самостійних занять з фізичного 
виховання досить розрізнений, 
він залежить від побутових умов, 
матеріально-технічної бази ЗВО, 
переліку запропонованих секцій-
них занять та бажання. Студен-
ти отримали вибір заходів для їх 
фітнес-вимог, які вони виконують 
вдома або у спортивних клубах,  
ввечері та у вихідні. Додатко-
вою мотивацією для активації 
регулярної рухової активності 
студентів було створення систе-
ми нарахування додаткових ба-
лів до стипендіального рейтингу 
за участь у спортивних заходах 
ЗВО, як у командних, так і в інди-
відуальних видах спорту. 

При організації занять у само-
стійному режимі та при виборі 
оптимального об’єму фізичного на-
вантаження ми враховували рівень 

фізичного здоров’я та фізичної 
підготовленості кожного студента. 
Розподіл студентів за означеними 
рівнями у нашому дослідженні до-
поміг налагодити процес досягнен-
ня оптимального стану здоров’я, 
фізичного розвитку та відповід-
ного рівня функціонування систем 
організму. Для забезпечення по-
слідовності дій під час складання 
індивідуальних програм занять ми 
модифікували алгоритм програму-
вання занять школярів, розробле-
ний Т.Ю. Круцевич (2017) шляхом 
уточнення та доповнення пунктів, 
враховуючи більш дорослий вік 
контингенту [15].

Алгоритм програмування са-
мостійних занять студентів

1. Початкова діагностика фак-
тичного фізичного стану студента.

2. Визначення належних норм 
параметрів функціонального ста-
ну систем життєзабезпечення, 
фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості для кожного сту-
дента.

3. Визначення ступеня відмін-
ності від норми особистих пара-
метрів функціонального стану, 
фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості.

4. Визначення оптимальних за 
ефективністю форм і засобів ко-
рекції виявлених відхилень.

5. Підбір раціонального рухо-
вого режиму за оптимальної кіль-
кості занять на тиждень, їх трива-
лості, інтенсивності та обсягу.

6. Визначення оптимальних і 
гранично допустимих параметрів 
фізичного навантаження у занятті.

7. Застосування адаптованих 
методів контролю та корекції 
програм занять.

8. Рекомендації з профілакти-
ки травм і підвищення безпеки 
занять.

9. Застосування консультатив-
ного супроводу реалізації та за-
стосування програм у самостій-
них заняттях.

З метою деталізації та узагаль-
нення оцінювання було прове-
дено аналіз показників фізичної 
підготовленості юнаків і дівчат 

ДНМУ в кінці 1 семестру, та в 
кінці 2 семестру (Табл. 1). 

За представленими даними, 
швидкісні якості хлопців і дівчат, 
які представлені середніми зна-
ченнями результатів бігу на 60 м 
до кінця року покращилися на 0,2 с
у хлопців і на 0,3 с. у дівчат, що 
свідчить про ефективну корекцію 
програми розвитку зазначеної 
якості при дистанційному навчан-
ні при карантинних обмеженнях. 
Також покращення були відзна-
чені у студентів обох статей у 
результатах тестування на витри-
валість – у хлопців підвищилась 
середня кількість здоланих метрів 
за 6 хв. на 30 м., а у дівчат на 124 м.
Зміни за результатами оцінюван-
ня якості спритність були відмі-
чені у вправі «човниковий біг», 
за середніми даними хлопці по-
долали цю дистанцію скоріше на 
0,7 сек., а дівчата – на 0,5 с. Зни-
ження рухової активності ви-
кликало найбільше погіршення 
у фізичній якості витривалість 
у студентів у кінці 1 семестру, 
тому на початку 2 семестру була 
змінена програма навантаження 
у бік стимулювання розвитку ви-
тривалості шляхом збільшення 
кількості занять на свіжому пові-
трі, подовженням часу рухової ак-
тивності помірної інтенсивності. 
Студенти у грудні місяці відміча-
ли у себе в загальному самопочут-
ті прояв швидкої втомлюваності, 
зниження фізичної працездатнос-
ті і, як наслідок, зниження розу-
мової працездатності. Під час 
дистанційного навчання студенти 
відмічали у себе стан тотальної 
втоми, тому під час корекції про-
грам були розглянуті переважно 
питання вдосконалення витрива-
лості стосовно роботи, що вима-
гає функціонування більшої час-
тини опорно-рухового апарату. 
Оскільки втома розвивається по-
ступово, ми враховували три фази 
її розгортання: звичайну, компен-
совану та декомпенсовану, що 
спонукало до розрізнення розви-
тку витривалості в залежності від 
специфіки роботи (загальна або 
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спеціальна витривалість). У фі-
зичному вихованні студентів є су-
вора індивідуальна регламентація 
діяльності і навантаження, що є 
необхідним для отримання освіт-
ніх результатів (засвоєння кожної 
вправи вимагає певної кількості 
повторень). За результатами про-
яву силових якостей була відміче-
на позитивна динаміка. У студен-
тів була можливість розвивати ці 
якості не виходячи з дому, комп-
лекси вправ були знайомі та не 
викликали ускладнень. У вправі 
«Піднімання в сід за 1 хвилину» 
хлопці покращили свій середній 
результат на 3 рази, а дівчата на 
4 рази. Вправу на кількість під-
тягувань хлопці теж виконали у 
середньому на одне підтягування 
краще, а дівчата у вправі згинан-
ня-розгинання рук в упорі лежа-
чи покращили свій результат у 
середньому на 2 рази. Також по-
кращені середні результати були 
у студентів при виконанні вправи 
нахил тулуба вперед з положення 
сидячи. Як хлопці, так дівчата по-
кращили свої показники на 3 см. 

Отримані дані допомогли від-
коригувати індивідуальні про-
грами студентів вже у друго-
му семестрі за допомогою змін 
об’єму, інтенсивності фізичного 

навантаження та зміни часу від-
починку; визначенню оптималь-
них за ефективністю форм і за-
собів, з відповідною корекцією 
виявлених відхилень; підбору 
раціонального рухового режиму 
за оптимальної кількості занять 
на тиждень, їх тривалості, інтен-
сивності та обсягу; визначенню 
оптимальних і гранично допус-
тимих параметрів фізичного на-
вантаження у занятті. Саме під 
час дистанційного навчання реко-
мендована фізична активність ви-
ступає найважливішим засобом 
зміцнення здоров’я, біологічною 
основою стимуляції розвитку і 
формування молодої людини як 
особистості, суттєво підвищую-
чи можливості для успішного на-
вчання та оволодіння професій-
ними навичками. Впровадження 
рекомендованого алгоритму про-
грамування самостійних занять, 
як обов’язкової форми навчання 
з фізичного виховання, сприяв за-
лученню студентської молоді до 
систематичних занять фізичними 
вправами, що сформувало ефек-
тивний розпорядок дня, наслід-
ком якого є високий життєвий то-
нус, гарний настрій, привабливий 
зовнішній вигляд, і, насамперед 
фізичне здоров’я.

В умовах вимушеного ка-
рантину, особливо цінним стає 
підтримка здоров’я як джерела 
життєвої енергії, джерела на-
тхнення і задоволення від наси-
ченого подіями життя. Резуль-
татом якої є здатність ставити 
цілі й досягати їх, максимально 
реалізовувати свій потенціал. 
Це свобода від болю, руйнівних 
пристрастей, егоїзму та духовно-
го занепаду. У ході дослідження, 
при порівняльному аналізі ви-
значення кількісної оцінки рівня 
фізичного здоров’я за методикою 
Г.Л. Апанасенка (Табл. 2), була 
можливість порівняти відсотки 
студентів, які змінили свій рівень 
соматичного здоров’я, протягом 
року. 

За даними, отриманими з що-
денника саморозвитку, до кінця 
навчального року значна кількість 
студентів підвищила свій рівень 
здоров’я на одну позицію. Загаль-
на динаміка змін рівня фізичного 
здоров’я була позитивною, що 
підтвердило ефективність запро-
понованого алгоритму індиві-
дуального програмування само-
стійних занять. З 11,6 % хлопців, 
які перебували на високому рівні 
до кінця року їх кількість збіль-
шилась до 14,6%, а у дівчат кіль-

Таблиця 1
Середньостатистичні показники фізичної підготовленості студентів ДНМУ (Х ± s)*

№ 
п/п Тести

Юнаки (n =69) Дівчата (n=113) Зміни
Кінець 1 
семестру

Кінець 2 
семестру

Кінець 1 
семестру

Кінець 2 
семестру

Юнаки 
(n=69)

Дівчата 
(n=113)

1 Біг 60 м,с 9,2±1,4 9,0±1,0 10,6±1,5 10,3±1,4 +0,2 +0,3

2 Нахил тулуба вперед з 
положення сидячи, см 12±7 15±6 15±7 18±6 +3 +3

3 Стрибок у довжину з місця, см 215±34 222±29 166±28 172±26 +7 +6
4 Човниковий біг  (4х9 м), с 10,3±1,1 9,6±1,0 11,3±1,3 10,8±1,1 +0,7 +0,5
5 Біг 6 хв, м 1018±270 1022±272 810±220 934±242 +30 +124
6 Піднімання в сід за 1 хв., разів 45±5 48±5 35±5 39±5 +3 +4
7 Підтягування, разів 14± 5 15 ± 5 +1 -

8 Згинання-розгинання рук в 
упорі лежачи, кількість разів - - 14 ± 5 18 ± 4 - +4

* Х – середнє значення величини, s – стандартне відхилення
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Таблиця 2
Рівень здоров'я студентів 1-2 курсів протягом 

року за методикою Г.Л. Апанасенка

Тести

Юнаки (n =69) Дівчата (n=113)
Кінець 1 
семестру

Кінець 2 
семестру

Кінець 1 
семестру

Кінець 2 
семестру

n % n % n % n %
низький 19 27,5 8 11,6 35 31 26 23
нижче середнього 4 5,8 19 27,5 25 22,1 21 18,6
середній 25 36,2 17 24,6 24 21,2 35 31
вище за середній 13 18,8 15 21,7 18 15,9 18 15,9
високий 8 11,6 10 14,6 11 9,7 13 11,5
разом 69 100 69 100 113 100 113 100

кість студенток з високим рівнем 
здоров’я збільшилась з 9,7% до 
11,5%. Також збільшилась кіль-
кість студентів на рівні вище за 
середній (у хлопців з 18,8% до 
21,7%), а у дівчат на цьому рівні 
кількість осіб осталась незмін-
ною. Внаслідок індивідуальної 
корекції програм у кінці року 
низький рівень здоров’я мали 
всього 11,6% хлопців з 27,7% сту-
дентів, які були віднесені до цьо-
го рівня після тестування в кінця 
1 семестру. Кількість дівчат низь-
кого рівня до кінця навчального 
року знизилась з 31% до 23%. На 
середньому рівні кількість хлоп-
ців зменшилась з 36,2% до 24,6%, 
за рахунок переходу їх до більш 
високого рівня, а кількість дівчат 
збільшилась з 21,2 % до 31%, за 
рахунок тих, хто покращив пара-
метри свого здоров’я на низькому 
рівні.

Висновки. За результатами 
дослідження, за допомогою ве-
дення щоденника саморозвитку 
студенти навчились самостій-
но контролювати свій фізичний 
стан, планувати навантаження 
та ефективність занять. Напри-
клад, планування дистанційних 
занять допомогло студентам від-
коригувати свій графік для до-
даткових занять за своїми потре-
бами. Викладачі-консультанти 
запропонували створення групи 
або індивідуальні заняття для 

студентів, які потребують додат-
кову допомогу. У ході онлайн-на-
вчання формування свідомості до 
саморозвитку відбулось як цикл 
заходів з реалізацією в спеціаль-
них оздоровчо-освітніх умовах, 
що сприяло усвідомленню важ-
ливості формування позитивного 
ставлення до саморозвитку; го-
товності покращити показники 
свого здоров’я шляхом підвищен-
ня різноманітності рухової актив-
ності; свідомості щодо вибору 
засобів фізичного виховання, до-
зування об’єму та інтенсивності 
навантаження, для підвищення 
своєї фізичної підготовленості. 
Реалізація заходів дозволила під-
вищити рівень фізичної та рухо-
вої підготовленості та посприяла 
зміцненню здоров’я. Такий підхід 
стимулював систематичну участь 
у фізкультурно-оздоровчих захо-
дах, святах. Об’єктивному оціню-
ванню підлягав характер і ступінь 
змін індивідуальних показників 
фізичного розвитку, фізичної та 
рухової підготовленості.

У процесі опанування необ-
хідного тренувального режиму 
у кінці першого семестру 18% 
студентів неочікувано для самих 
себе зафіксували зниження рухо-
вих результатів, внаслідок чого 
15% швидко втратили інтерес до 
занять, 28% студентів відчували 
стан постійної загальної втоми, 
22% на собі відчули важкість в 

ногах. Всі ці ознаки були врахо-
вані в корекційній частині плану-
вання навантаження. Більшість 
студентів мали скарги на непо-
мірний об’єм розумового наван-
таження, тому нормалізація опти-
мального рухового режиму та 
опанування супутніх знань щодо 
профілактики розумового пере-
втомлення суттєво покращувало 
самопочуття студентів під час 
вимушеної ізоляції при дистан-
ційному навчанні. У кінці року 
переважна більшість студентів 
покращили свої показники як фі-
зичного здоров’я, так і рівня фі-
зичної підготовленості

Для профілактики перетре-
нувань були підібрані загальні 
рекомендації з індивідуальною 
корекцією кожної програми: опти-
мальна відповідність об'єму та 
інтенсивності навантажень з ін-
дивідуальним рівнем фізичного 
стану; збільшення навантаження 
повинно бути планомірним, та 
не перевищувати 10% у тиждень; 
періоди навантажень і відпочинку 
раціонально узгоджувані; належна 
розминка перед початком кожного 
заняття; розпізнавання та правиль-
на інтерпретація власного відчут-
тя та реакцій на навантаження.

Для самооцінки фізично-
го стану були представлені такі 
критерії: рівень фізичного розви-
тку, ступінь його гармонійності, 
відповідність біологічного віку 
календарному; рівень фізичної 
підготовленості; рівень опти-
мального функціонування основ-
них систем організму; ступінь 
опору організму несприятливим 
впливам, наявність імунітету; на-
явність чи відсутність хронічних 
захворювань.

Фізичне виховання як навчаль-
на дисципліна має у порівнянні з 
іншим найбільше поле для форму-
вання прагнення до саморозвитку 
за рахунок широкого й дуже важ-
ливого для життєдіяльності сту-
дентської молоді спектру цілей 
і завдань (оздоровчі, освітні, ви-
ховні), наявності різноманітних 
форм проведень занять, існуван-
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