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Анотація
Мета дослідження – проаналізувати деякі сучасні мобільні технології, які активно використову‑
ються в освітньому процесі, з’ясувати критерії та умови їх ефективного використання.
Матеріали і методи. Під час викладання дисципліни «Тестування та контроль у фізичному ви‑
хованні» впродовж одного модуля в експериментальній групі (n=23) навчання здійснювалося з
використанням мобільних програм (додатків), а у контрольній групі (n=20) – за традиційних форм
навчання. Для реалізації поставленої мети були використані такі теоретичні методи: аналіз та син‑
тез, систематизація, порівняння, узагальнення наукових джерел. Для оцінки впливу використання
мобільних програм на показники успішності студентів використовувався t – критерій Стьюдента,
для визначення узгодженості думок експертів щодо кожного фактора – коефіцієнт варіації, для
встановлення взаємозв’язку між показниками – кореляційний аналіз.
Результати дослідження. В статті висвітлені мобільні програми, які використовуються авто‑
рами під час викладання дисциплін для студентів майбутніх вчителів фізичної культури, а саме:
Socrative, NearPod, LearningApps та Скрайбінг.
Авторами були сформульовані та підтверджені методом експертних оцінок фактори, які впливають
на ефективність застосування мобільних технологій, функції та умови їх використання. Фактори
були розподілені за функціями на змістовно-діяльнісний, емоційно-мотиваційний та операційноорганізаційний. Узгодженість думок експертів, щодо означених факторів за коефіцієнтом варіації
(V), в межах від 8,33% до 14,81%.
Висновки. Мобільні технології навчання є неабияк привабливими як для студентів, так і для ви‑
кладачів. Вони допомагають об’єктивніше оцінити здібності і знання студента, спонукають шукати
нові нетрадиційні форми і методи навчання.
Впровадження нових сучасних інтерактивних технологій у навчально-виховний процес, а також
диверсифікація існуючих, забезпечує поступовий перехід освіти на новий якісний рівень та дозво‑
ляє вирішувати складні і актуальні завдання щодо формування професійних компетенцій фахівців
галузі фізичної культури і спорту.
Ключові слова: мобільні технології, фізична культура, студенти, професійні компетенції.

освітньої діяльності, що дозволяє створити атмос‑
феру мотивованого творчого навчання і одночасно
вирішувати цілий комплекс освітніх, виховних та
завдань, що розвивають.
Дефініція «диверсифікація» в освіті означає різ‑
номанітність, різнобічний розвиток, розширення
видів послуг, що надаються, здійснення нових видів
діяльності. Ця різноманітність переходить у вза‑
ємопроникнення, злиття, комбінацію різних про‑
цесів у зв’язку з ресурсним обмеженням кількісно‑

Вступ
Використання інноваційних методів
в професійно орієнтованому навчанні є необхід‑
ною умовою для підготовки висококваліфікованих
фахівців. Застосування різноманітних навчальних
технологій формує у студентів стійкий інтерес до
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го зростання. Виникає нова якість спеціальностей
і дисциплін, методів і технологій, зрештою – нова
якість освіти. Так процеси диверсифікації освіти
сприяють зростанню її якості (Коротков, Е. М.,
2006).
Для системи вищої фізкультурної освіти дивер‑
сифікація означає оволодіння додатковими зна‑
ннями, уміннями, навичками й професійною ком‑
петентністю за рахунок урізноманітнення нових
методів і технологій навчання (Сущенко, Л.О., 2013;
Тимошенко, О.В., 2009; Карпюк, Р.П., 2015).
Останнім часом, в більшості вузів, на зміну
звичним контактним заняттям приходять теле‑
комунікаційні технології. Для проведення таких
занять необхідно включати електронні навчальні
технології, до них відносять: слайд-лекції, інди‑
відуальні комп’ютерні тренінги, різні навчальні
комп’ютерні програми, IP- хелпінг, електронне тес‑
тування, у якому з великої бази питань формують‑
ся завдання індивідуально для кожного студента в
автоматизованому режимі.
Використання в навчальному процесі мобіль‑
них технологій, електронних мобільних програмдодатків значно сприяє активізації пізнавальної,
інтелектуальної діяльності особистості, засвоєнню
накопичених людством знань, фактів, інформації
освітнього характеру, підвищення особистісного
світогляду, ерудиції, спрямованих на перспектив‑
ний розвиток. Мобільне навчання пов’язане з ви‑
користанням мобільних пристроїв та портативних
технологій (Kraut, R., 2013).
Ефективність мобільних технологій полягає
в тому, що їх можна використовувати як під час
всього процесу навчання (під час пояснення, ново‑
го матеріалу, закріплення, повторення, контролю),
так і в окремих структурних елементах одного за‑
няття (в підготовчій частині під час розминки, для
оперативного контролю; в основній частини, під
час вікторини; в заключній частині для оцінювання
та контролю засвоєння вивченого матералу). При
цьому мобільний телефон, із використанням пев‑
ного дадатку, являє собою джерело навчальної ін‑
формації, тренажер, засіб діагностики і контролю.
Аналіз даних вітчизняних і іноземних вчених
показав, що для активізації оволодіння новими ви‑
дами діяльності, знаннями і вміннями щорічно в
галузі освіти з›являються сотні комп›ютерних на‑
вчальних програм, які з успіхом застосовуються в
якості засобу навчання і надають допомогу у ви‑
кладанні та вивченні дисциплін. Це досягається
за рахунок швидкого проведення розрахунків, на‑
очного відображення і зберігання результатів, за‑
несення і швидкості видачі інформації, активізації
візуального мислення і візуальної пам’яті студента,
можливості нетрадиційної постановки завдань і
оперативного їх виконання.

У процесі навчання використовуються різні ме‑
тоди взаємодії викладача та студента, хоча, в даний
час, перевага віддається інтерактивним техноло‑
гіям навчання, так як вони забезпечують кращий
результат засвоєння матеріалу студентами. Цим
технологіям присвячена велика кількість публіка‑
цій. Слід зазначити, що вибір технології та методу
залежить від характеру дисципліни викладання,
цілей навчання, можливостей і переваг викладача,
контингенту студентів.
Вважається, що застосування мобільних до‑
датків в процесі навчання сприяє подоланню ко‑
мунікативного бар’єра, формуванню навичок до‑
слідницької діяльності, підвищенню мотивації до
оволодіння життєвими компетентностями, розви‑
тку мислення та використання їх у житті (Воробі‑
єнко, П. П., Каптур, В. А., Василенко, О. А. 2013;
Карпюк, Р. П. 2015).
У дослідженнях Золотарьової І.О., Труш А.М.
(2015), Iqbal, S., Khan, M., and Malik, I. (2017), Oliver,
Paul G., and Clayes, E. (2015) та інших розкривають‑
ся підходи до застосування мобільного навчання
в системі освіти, висвітлюється значення, роль,
вплив та умови їх інтеграції в навчальний процес.
Освіта все більше залежить від мобільних тех‑
нологій. Нові технології освіти (ed tech) створюють
віртуальні навчальні середовища, доступні онлайн
або через мобільні пристрої (Bojinov, Bojidar V.,
2016; Zeide, E., 2018).
Нині у освітянській галузі набуває актуальності
використання інтернет технологій, а використання
смартфонів на навчальних заняттях стало темою
для дискусій (Воробієнко, П. П., Каптур, В. А., Васи‑
ленко О. А., 2013; Iqbal, S., Khan, M., & Malik, I., 2017;
Oliver, Paul G., & Clayes, E., 2015). Проте особливість
умов та фактори, що впливють на їхнє ефективне
використання під час навчально-виховного проце‑
су зі студентами спеціальності «фізична культура»,
потребують досліджень.
Гіпотеза дослідження. Використання сучасних
мобільних технологій в системі вищої фізкультур‑
ної освіти сприятиме диверсифікації форм та мето‑
дів роботи зі студентами що, в свою чергу, оптимі‑
зує навчально-виховний процес під час викладання
дисциплін.
Мета дослідження – проаналізувати деякі су‑
часні мобільні технології, які активно використо‑
вуються в освітньому процесі, з’ясувати фактори та
умови їх використання.
Матеріали і методи
Учасники дослідження. Дослідження проводи‑
лось на базі Рівненського державного гуманітар‑
ного університету. Описані в статті мобільні про‑
грами (додатки) застосовувались в освітньому
процесі студентів вищеназваного університету спе‑
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ціальності 014 «Середня освіта. Фізична культура»
2-4курсів.
Організація дослідження. Дослідження передба‑
чало аналіз мобільних технологій, які використову‑
ються під час викладання дисциплін для студентів
майбутніх вчителів фізичної культури; з’ясувати
фактори, умови та доцільність їх застосування в
навчально-виховному процесі.
З метою оцінки корисності використання мо‑
більних технологій було проведено дослідження у
якому взяли участь 2-і групи студентів в кількості
43 особи 3 курсу Рівненського державного гума‑
нітарного університету спеціальності 014 «Серед‑
ня освіта. Фізична культура». Під час викладання
дисципліни «Тестування та контроль у фізичному
вихованні» впродовж одного модуля навчання сту‑
дентів експериментальної групи (n=23) здійснюва‑
лося з використанням мобільних програм (додат‑
ків), а контрольної групи (n=20) – за традиційних
форм навчання. В кінці вивчення модуля, був про‑
ведений підсумковий контроль за 5-ти бальною
системою оцінювання. Оцінювання достовірності
отриманих значень підраховували за t - критерієм
Стьюдента.
Програми, які були обрані для застосування під
час викладання дисципліни відповідали умовам, а
саме:
•• можливість використання в комплексі з ін‑
терактивними формами навчання;
•• проведення онлайн тестування (вікторини);
•• оптимальне поєднання індивідуальної та
групової роботи;
•• можливість зміни або створення інтерак‑
тивних модулів в оперативному режимі;
•• створення презентацій;
•• інтерактивність і діалоговий характер на‑
вчання;
•• проведення тестування (різних рівнів
складності);
•• простота в авторизації студента.
Саме таким умовам відповідають ресурси
Socrative, NearPod, LearningApps, Скрайбінг.
Socrative – це мобільний додаток, який до‑
помагає викладачам створювати онлайн-ві‑
кторини (тести) для визначення рівня
знань студентів (https://newtonew.com/web/
socrative-viktoriny-dlja-studentov).
Додаток пропонує безліч різних варіантів тес‑
тів: у вигляді питань, на які потрібно відповідати
«так» або «ні», питань з декількома варіантами від‑
повідей і відкритих питань. При цьому є можли‑
вість вибору рівня складності завдання.
Під час проведення тесту на екрані мобільно‑
го пристрою викладача з›являються результати з
відповідями кожного студента, який проходить ві‑
кторину. Ці результати викладач може зберігати,
ТМФВ, 2018, том 18, № 2

відправивши підсумкову зведену таблицю собі на
електронну скриньку.
Наступний мобільний додаток, який ми про‑
понуємо для активного використання програма
NearPod [http://nearpod.com], яка дозволяє проде‑
монструвати матеріал одночасно: студентам, які пе‑
ребувають в різних місцях, та змоделювати заняття
в нестандартній формі.
Nearpod надає можливості не тільки створюва‑
ти презентації, а й додавати до них різний контент
(відео, аудіо, зображення) завдання, тести (вибір
однієї правильної відповіді, вибір кількох відпові‑
дей, питання з відкритою відповіддю та можливіс‑
тю написання тексту, зробити позначки на рисунку
маркером тощо). Всі відповіді на опитування і тес‑
ти надходять онлайн викладачу
Наприклад, здійснюючи контроль засвоєння
теми «Методика тестування EUROFIT», одним із
завдань презентації може бути: Позначити на ри‑
сунку в яких місцях на тілі здійснюються заміри
шкірно-жирових складок за системою EUROFIT».
Варіант відповіді, яку бачить викладач на своє‑
му мобільному телефоні або планшеті, зображено
на рисунку 1.
Зручність у використанні даного ресурсу поля‑
гає в тому, що викладач може запустити презента‑
цію з власного планшету чи смартфону, підключе‑
ного до мережі Інтернет та керувати нею з будь-якої
точки аудиторії. Цим самим здійснювати контроль
не лише за відповідями студентів, а й безпосеред‑
ньо за самою їхньою роботою.
Ще один ресурс, який можна використовува‑
ти на заняттях – LearningApps [http://learningapps.
org/]. Він має можливості створення кросвордів,
вікторин, ігор тощо. Інтерактивні вправи з цього
додатку зручніше використовувати на початку за‑
няття на етапі актуалізації та мотивації знань.
Даний ресурс дозволяє створювати вербальні
логічні інтерактивні вправи.
Наприклад, на занятті на тему: «Система тес‑
тування ЄВРОФІТ». Студентам пропонується ви‑
конати вербальну логічну вправу «Словесний лабі‑
ринт» або вирішення анаграми (рис.2 а,б).
Завдання розминки: З букв, що стоять в одно‑
му рядку визначити вихідне слово, знайдіть його в
кросворді. Назвіть тест з якого воно взято.
МАНРДИЯМОІТЕ (динамометрія);
РОГРЕМЕЛЕВОТ (велоергометр);
НВЛАНАБНЯСУА (балансування);
НФМАОГОТІН (магнітофон).
Вправи за типом «словесного лабіринту», «виді‑
лення істотних ознак», можуть бути використані і під
час інтелектуальної розминки та (або) слугувати пре‑
амбулою до проведення ділових та імітаційно-моде‑
люючих ігор – для активізації студентської аудиторії,
включення її в наступну інтерактивну взаємодію.
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Рис. 1. Приклад завдання в презентації програми NearPod

а)

б)

Рис. 2. Приклади інтерактивної вправи «лабіринт» мобільного додатку LearningApps: а) початок вправи б)
виконане завдання студентами

Окрім виконання готових, розроблених ви‑
кладачем вправ в цьому додатку, студенти можуть
створювати їх і самостійно, проявляючи при цьому
творчий підхід та власні знання.
Детально про особливості використання вер‑
бальних логічних вправ, під час проведення занять
зі студентами спеціальності «фізична культура», по‑
дано у праці Ярмощук, О.О., Василюк, В.М. (2016).
З огляду на те, що процес навчання у закладах
освіти невпинно перетворюється з системи передачі
знань на систему їх самостійного здобування слуха‑
чами – це зумовлює генерування новітніх ефектив‑
них підходів у навчанні студентів. З›являються нові
методи і прийоми візуалізації в роботі зі студент‑
ською молоддю. Серед таких методів популярності

набуває скрайбінг на основі візуального мислення
(Ярмощук, О.О., Василюк, В.М., Демчук, О.О., 2017).
Скрайбінг один з ефективних методів сучасних
інтерактивних технологій, який допомагає доступ‑
но і легко пояснювати складний матеріал, сприяє
покращенню запам’ятовування (https://sites.google.
com/site/ckrajbingprezentacii/home).
Скрайбінг може бути представлений у вигляді
статичних схем, графіків, скрайб-малюнків, скрайброзповідей (комікси), простих надписів, виготов‑
лених в особливому стилі. Наприклад, скрайбінг
можна використати під час самостійної роботи над
темою «Методологія тестування». Завдання студен‑
там – виконати скетч (скрайб-розповідь (комікс),
або відео-скрайбінг). Ці завдання сприятимуть
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кращому розумінню винесеного питання, розви‑
ватимуть професійні компетенції майбутнього фа‑
хівця з фізичної культури, зокрема креативність та
творчість.
Скрайбінг можна застосовувати і в комплексі з
інтерактивними методами навчання, зокрема під
час використання таких форм роботи зі студента‑
ми як «Дерево рішень», «Мозковий штурм» тощо.
Детально про використання даного методу
на заняттях зі студентами спеціальності «фізична
культура» висвітлено у статті Ярмощук, О.О., Васи‑
люк, В.М., Демчук, О.О. (2017).
На підставі спостережень за застосуванням
мобільних технологій під час освітнього процесу
різними викладачами, а також особистого досвіду,
нами були виділені ряд факторів, які впливають на
особливості застосування мобільних технологій.
З метою аналізу доцільності запропонованих
факторів був використаний метод експертних оці‑
нок. В якості експертів виступили 20 викладачів
Рівненського державного гуманітарного універ‑
ситету. Всі вони є фахівцями, кандидатами наук,
які використовують мобільні програми (додатки)
під час викладання дисциплін у ВНЗ. Експерти ви‑
словлювали свою думку щодо означених факторів в
умовних одиницях (балах). Числовою мірою пред‑
ставлення думок експертів була п’ятибальна шкала.
Статистичний аналіз. В процесі аналізу роз‑
раховувалися: середнє арифметичне, похибка се‑
реднього арифметичного, коефіцієнт варіації. Для
оцінки впливу використання мобільних програм на
показники успішності студентів використовувався
t–критерій Стьюдента, для визначення узгодженос‑
ті думок експертів щодо кожного фактора – коефі‑
цієнт варіації, для встановлення взаємозв’язку між
показниками – кореляційний аналіз.

нювання. Середній бал в експериментальній групі
склав 4,3±0,147, а в контрольній групі 3,85±0,146.
Різниця показників успішності в групах виявилась
статистично достовірною при рівні значущості
Р=0,05.
Отже використання мобільних програм (додат‑
ків) під час навчання студентів експериментальної
групи виявилося доцільним та ефективним.
Здійснений аналіз свідчить про те, що в осно‑
ву застосування мобільних технологій (додатків) у
навчально-виховному процесі покладено організа‑
ційну, комунікативну та контролюючі функції.
На підставі власних спостережень за застосу‑
ванням мобільних технологій під час викладання у
ВНЗ та узагальнених даних аналізу науково-мето‑
дичної літератури, нами були сформульовані фак‑
тори застосування мобільних технологій.
Необхідними умовами ініціалізації вибраних
факторів були: об’єктивність, сингулярність, зро‑
зумілість та інформативність.
Всі фактори, відповідно до функцій, були роз‑
поділені на: змістовно-діяльністні, емоційно-моти‑
ваційні та операційно-організаційні.
Ранжування кожного критерію показало значу‑
щість означених факторів в межах від 3,85±0,357 до
4,9±0,3 балів (таблиця 2).
Узгодженість думок експертів щодо кожного з
факторів була достатньо високою: коєфіціенти ва‑
ріації знаходяться в межах від 8,33% до 14,81%.
Оскільки V < 15%, то думки узгоджені (сукуп‑
ність однорідна) і отриманим результатам можна
довіряти.
Спираючись на обчислені коeфіцієнти коре‑
ляції, виявлено існування середнього зв’язку між
такими факторами: оптимальне співвідношення
творчої та репродуктивної діяльності – візуаліза‑
ція навчального матеріалу (r=0,61); самостійний,
творчий підхід, креативність студентів – візуалі‑
зація навчального матеріалу (r=0,47); візуалізація
навчального матеріалу – організація та розробка
завдань, тестів різних рівнів відповідно до мети та
завдань заняття (r=0,52); оперативний контроль
на занятті – спрямованість для формування про‑
фесійних компетентностей студентів (r=0,52); ор‑
ганізація та розробка завдань, тестів різних рівнів
відповідно до мети та завдань заняття – оптималь‑
не співвідношення творчої та репродуктивної ді‑
яльності (r=0,69); наявність позитивної емоційної
атмосфери в процесі заняття – спрямованість для

Результати дослідження
Результати нашого дослідження щодо оцінки
доцільності застосування мобільних програм (до‑
датків), яке було проведене під час вивчення одно‑
го модуля дисципліни «Тестування та контроль у
фізичному вихованні» з 43 студентами Рівненсько‑
го державного гуманітарного університету 3 курсу
спеціальності 014 «Середня освіта. Фізична куль‑
тура», виявили достовірну різницю у результатах
підсумкового модульного контролю (таблиця 1).
Підсумковий модульний контроль був здійсне‑
ний в двох групах за 5-ти бальною системою оці‑

Таблиця 1. Оцінка впливу використання мобільних програм на показники успішності студентів
Група

n

X

m

s

Контрольна група

20

3,85

0,146

0,427

Експериментальна група

23

4,3

0,147

0,496
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tгр

Р

2,19

2,02

0,05
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Таблиця 2. Фактори застосування мобільних програм (додатків)
Фактори
Змістовно-діяльнісні
Візуалізація навчального матеріалу, як інформаційно-інтелектуальна скла‑
дова завдань навчання
Спрямованість для формування професійних компетентностей студентів
Проблемний характер завдань
Підбір ефективних методів та засобів навчання
Оптимальне співвідношення творчої та репродуктивної діяльності
Операційно-організаційні
Наявність мобільних телефонів та/або кишенькових комп’ютерів
Організація та розробка завдань, тестів різних рівнів відповідно до мети та
завдань заняття
Оперативний контроль на занятті
Вибір оптимальних інструментів діагностики рівня знань студентів
Об’єктивне оцінювання
Емоційно-мотиваційні
Активність усіх членів групи
Індивідуально-пізнавальна діяльність студентів
Самостійний, творчий підхід, креативність студентів
Можливість індивідуальної, групової та колективної діяльності студентів
Наявність позитивної емоційної атмосфери в процесі заняття

формування професійних компетентностей сту‑
дентів (r=0,58); організація та розробка завдань,
тестів різних рівнів відповідно до мети та завдань
заняття – підбір ефективних методів та засобів
навчання (0,45); оперативний контроль на занят‑
ті – наявність мобільних телефонів та/або кишень‑
кових комп’ютерів (r=0,49); наявність мобільних
телефонів та/або кишенькових комп’ютерів – ак‑
тивність усіх членів групи (r=0,49); індивідуальнапізнавальна діяльність студентів – об’єктивне оці‑
нювання (r=0,49).

Оцінка

m

V%

4,5

0,52

11,1

4,7
4,3
4,9
4,6

0,47
0,47
0,3
0,5

9,75
10,66
6,12
10,65

4,8

0,4

8,33

4,35

0,48

10,96

4,3
4,75
4,65

0,46
0,43
0,48

10,66
9,12
9,89

4,2
4,2
4
3,85
4,4

0,4
0,6
0,63
0,357
0,49

9,52
14,29
14,81
9,27
11,13

В подальшому авторами планується факторний
аналіз умов ефективного використання інтерак‑
тивних методів навчання із залученням мобільних
додатків (програм), що використовуються у про‑
цесі навчання майбутніх фахівців фізичної куль‑
тури і спорту з метою розвитку їхніх професійних
компетенцій.
Висновки
Використання мобільних програм (додатків) по‑
зитивно впливає на рівень засвоєння знань студентів.
Середній бал успішності за результатами підсумко‑
вого модульного контролю в експериментальній гру‑
пі склав 4,3±0,147, а в контрольній групі 3,85±0,146.
Різниця показників успішності в групах є статистич‑
но достовірною при рівні значущості Р=0,05.
У результаті дослідження встановлено що візу‑
алізація навчального матеріалу і розробка завдань,
тестів різних рівнів відповідно до мети та завдань
заняття у мобільних програмах (додатках) надає
можливість оптимізувати співвідношення творчої
та репродуктивної діяльності. Оперативний контр‑
оль та наявність позитивної емоційної атмосфери в
процесі заняття впливатимуть на формування про‑
фесійних компетентностей студентів.

Дискусія
Отримані результати доповнюють відомості Зо‑
лотарьової, І.О., Труш, А.М. (2015), Iqbal, S., Khan,
M., and Malik I. (2017), Oliver, Paul G., and Clayes, E.
(2015) щодо умов застосування мобільного навчан‑
ня в системі освіти.
Підтверджена актуальність використання мо‑
більних програм (додатків) під час навчально-ви‑
ховного процесу студентів ВНЗ (Воробієнко, П. П.,
Каптур, В. А., Василенко, О. А., 2013; Iqbal, S., Khan,
M., & Malik, I. (2017).
Отже, впровадження нових сучасних інтерак‑
тивних технологій у навчально-виховний процес, а
також диверсифікація існуючих, дозволяє вирішу‑
вати складні і актуальні завдання щодо формуван‑
ня професійних компетенцій фахівців галузі фізич‑
ної культури і спорту.

Конфлікт інтересів
Автори заявляють про відсутність конфлікту
інтересів.
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Диверсификация учебных технологий
в профессиональной подготовке
учителя физической культуры
Ярмощук Е., Василюк В.
Ровенский государственный гуманитарный университет
Кафедра теории и методики физического воспитания
Реферат. Статья: 9 с., 2 табл., 20 источников.

Цель исследования – проанализи‑
ровать некоторые современные мобильные техно‑
логии, которые активно используются в образова‑
тельном процессе, раскрыть критерии и условия их
эффективного использования.
Материалы и методы. Во время преподава‑
ния дисциплины «Тестирование и контроль в фи‑
зическом воспитании» в течение одного модуля в
экспериментальной группе (n=23) обучение осу‑
ществлялось по использованию мобильных при‑
ложений (приложений), а контрольной группы
(n=20) – по традиционных форм обучения. Для ре‑
ализации поставленной цели были использованы
следующие теоретические методы: анализ и синтез,
систематизация, сравнение, обобщение научных
источников. Для оценки влияния использования
мобильных программ на показатели успеваемости
студентов использовался t-критерий Стьюдента,
для определения согласованности мнений экспер‑
тов по каждому фактору – коэффициент вариации,

для установления взаимосвязи между показателя‑
ми - корреляционный анализ.
Результаты исследования. В статье рассмотре‑
ны мобильные приложения, которые используются
авторами в ходе преподавания дисциплин для бу‑
дущих учителей физической культуры, а именно:
Socrative, NearPod, LearningApps и Скрайбинг.
Авторами были сформулированы и подтверж‑
дены методом экспертных оценок, факторы, вли‑
яющие на эффективность применения мобильных
технологий, функции и условия их использования.
Критерии были распределены по функциям на со‑
держательно-деятельностный, эмоционально-мо‑
тивационный и операционно-организационный.
Согласованность мнений экспертов относительно
каждого из указанных факторов за коэффициен‑
том вариации (V) от 8,33% до 14,81%.
Выводы. Мобильные технологии обучения яв‑
ляются весьма привлекательными как для студен‑
тов, так и для преподавателей. Они помогают обе‑
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ктивнее оценить способности и знания студента,
побуждают искать новые, нетрадиционные формы
и методы обучения.
Внедрение новых современных интерактивных
технологий в учебно-воспитательный процесс, а
также диферсификация существующих, обеспечи‑
вает постепенный переход образования на новый,

качественный урівень, позволяет решать сложные
и актуальные задачи по формированию професси‑
ональных компетенций специалистов отрасли фи‑
зической культуры и спорта.
Ключевые слова: мобильные технологии, фи‑
зическая культура, студенты, профессиональные
компетенции.

Diversification of Educational Technologies in
Professional Preparation of A Physical Education Teacher
Yarmoschuk O., Vasylyuk V.
Rivne State Humanitarian University
Department of Theory and Methods of Physical Education
Report. Article: 9 p., 2 tabl., 20 sources.

The study objective is to analyze some
of the modern mobile technologies actively used in the
educational process and to identify the criteria and con‑
ditions for their effective use.
Materials and methods. Within one module, the ex‑
perimental group (n=23) was taught the subject “Testing
and control in physical education” with the use of mobile
applications, and the control group (n=20) — with the
use of traditional forms of teaching. To achieve the ob‑
jective set, the study relied on the following theoretical
methods: analysis and synthesis, systematization, com‑
parison, generalization of scientific sources. To assess the
impact of using mobile programs on students’ success
rate, the study used the Student’s t-test, to determine the
consistency of expert opinions on each factor, it used
the coefficient of variation, and to establish a relation‑
ship between the indicators, the correlation analysis was
used.
Results. The paper highlights the mobile appli‑
cations used by the authors when teaching studentsfuture physical education teachers, namely Socrative,
NearPod, LearningApps, and Skribing.

Applying the expert assessment method, the au‑
thors have defined and confirmed the factors that influ‑
ence the effectiveness of using mobile technologies and
the functions and conditions of their usage. The factors
were classified according to their functions into inform‑
ative and activity-related, emotional-motivational, and
operational-organizational. The consistency of expert
opinions on these factors by the coefficient of variation
(V) ranges from 8.33% to 14.81%.
Conclusions. Mobile educational technologies are
rather attractive for both students and instructors. They
help more objectively evaluate students’ abilities and
knowledge and stimulate to look for new, non-tradi‑
tional forms and methods of teaching.
The introduction of new modern interactive tech‑
nologies into the educational process, as well as the
diversification of existing ones, ensures a gradual tran‑
sition of education to a new, quality level and allows
to solve complicated and important tasks of shaping
professional competencies of physical education and
sports specialists.
Keywords: mobile technologies, physical educa‑
tion, students, professional competencies.

Інформація про авторів:
Ярмощук Олена Олександрівна
olena_yarmoschuk@ukr.net
http://orcid.org/0000-0002-3684-9714
Рівненський державний гуманітарний університет
вул. Степана Бандери, 12, м. Рівне, Україна, 33028
Василюк Василь Миколайович
77vasyl@ukr.net
http://orcid.org/0000-0002-8569-7518
Рівненський державний гуманітарний університет
вул. Степана Бандери, 12, м. Рівне, Україна, 33028

ТМФВ, 2018, том 18, № 2

Цитуйте статтю як: Ярмощук, О., & Василюк, В. (2018).
Диверсифікація навчальних технологій в професійній
підготовці учителя фізичної культури. Теорія та методика фізичного виховання, 18(2), 69-77.
https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.2.03
Стаття надійшла до редакції: 22.04.2018 р. Прийнята:
17.06.2018 р. Надрукована: 30.06.2018 р.

77

