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Анотація. Описано ефективність використання комп’ютерної техніки у навчально-виховному про-
цесі студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) - майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. Пока-
зано використання пакетів прикладних програм у базових та професійно-орієнтованих дисциплінах у на-
вчальному процесі при вивченні дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Комп’ютерні та ін-
формаційні технології». 
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Актуальність. Уміння спілкуватися з комп’ютерною технікою для кожної освіченої 
людини стає таким же звичайним як знання граматики, арифметики тощо. Зростання обсягу 
інформації про навколишній світ ставить нові вимоги до змісту освіти й обсягу знань, якими 
володіють спеціалісти. Тривалість навчання збільшувати неможливо, тому єдиним способом 
модернізації навчального процесу, відповідним вимогам сьогоднішнього дня, є застосування 
комп’ютерних технологій і сучасних методів обробки інформації.  

Перехід вищих навчальних закладів на якісно новий рівень підготовки спеціалістів ви-
магає зміни технології навчання шляхом втілення нових методів, прийомів, підходів, насам-
перед вивчення і використання комп’ютерних технологій. 

Із самого початку навчальний курс “Інформатика та комп’ютерна техніка” розвивався 
як інтегративна дисципліна. Така спрямованість цієї навчальної дисципліни пояснюється спе-
цифікою її змісту. Жодна інша навчальна дисципліна не використовує міжпредметні зв’язки 
так широко, як інформатика. Починаючи із розв’язування прикладних задач з математики, 
інформатика переросла у широкопрофільну систему міжпредметних знань. Динаміка техніч-
них засобів, які використовувалися на уроках інформатики в різні періоди, диктувала вихідні 
педагогічні умови для реалізації міжпредметних зв’язків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На актуальність проблематики міжпредмет-
них зв’язків під час вивчення інформатики вказує велика кількість статей у журналах “Инфо-
рматика и образование”, “Комп’ютер у школі та сім’ї”, “Фізика та астрономія в школі”, “Рідна 
школа” та ін. Автори розкривають методику становлення міжпредметних зв’язків інформати-
ки з математикою, фізикою, біологією, географією, музикою та іншими навчальними дисцип-
лінами [5, 6]. Ці автори враховують реальні можливості сучасних комп’ютерів і наявну про-
грамну базу. Аналіз цих статей вказує на відхід від встановлення односторонніх міжпредмет-
них зв’язків, при яких завдання міжпредметного змісту реалізуються на уроках інформатики. 
У системі вищої професійної освіти такі міждисциплінарні зв’язки повинні бути ще більш ті-
сними, зокрема в галузі фізичної культури, спорту та здоров’я людини. 

Аналіз даних початкового етапу комп’ютеризації навчання дає можливість зробити ви-
сновок про те, “що передача комп’ютеру всіх функцій вчителя неможлива, а комп’ютер може 
найефективніше впливати на кінцеві результати навчання лише в поєднанні з іншими засоба-
ми” [2]. Можливості «графічного відображення інформації привертають увагу методистів як 
засоби унаочнення та демонстраційної подачі навчальної інформації»[3]. 

А.М. Ясінський [7] виділяє такі структурні напрямки роботи щодо реалізації міжпред-
метних зв’язків на заняттях з інформатики: 

- визначення змісту тем, розділів, понять із ”Основ інформатики”, на основі яких базу-
ватимуться міжпредметні зв’язки;  

- визначення переліку понять і вмінь, які використовуватимуться при реалізації завдань; 
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- демонстрація спільних методів, які використовуватимуться на уроках інформатики та 
інших предметів; 

- координація дій для ліквідації дублювання при вивченні одних і тих же питань в різ-
них дисциплінах;  

- здійснення єдиного підходу до вивчення спільних понять та вмінь; 
- дотримання принципів наступності при формуванні понять та вмінь. 
Мета роботи – поєднати фахові інтереси студентів із виробленими навичками застосу-

вання комп’ютерних інформаційних технологій. 
Завдання:  
1. Провести зіставлення рівнів інформаційної культури та професійної підготовки, які є 

основою інноваційного потенціалу; 
2. Проаналізувати програму використання комп’ютерно-інформаційних технологій у 

навчально-виховному процесі майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. 
Методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової та методичної літератури, 

спостереження, тестування на ПК. 
Знання і вміння отримані при вивченні дисциплін «Інформатика та комп’ютерна техні-

ка», « Комп’ютерні та інформаційні технології» повинні стати початком для використання 
сучасних інформаційних технологій при вивченні фундаментальних, професійно-орієнтова-
них і спеціальних дисциплін у процесі аудиторної та самостійної роботи студентів. 

 При вивченні майже всіх дисциплін викладачі-предметники використовують ПК для 
ліпшого сприйняття студентами відповідної теми, розділу з цього предмета. Наприклад, сту-
денти І–ІІ курсів при вивченні іноземної мови опановують комп’ютерну лексику, тобто ви-
кладач інформатики дає викладачеві іноземної мови найуживаніші терміни, які використову-
ються при роботі з персональним комп’ютером. Упродовж навчання у виші на заняттях з іно-
земної мови при вивченні розмовних тем з використанням ПК студенти використовують 
знання, набуті при вивченні дисциплін «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Комп’ютерні 
та інформаційні технології», а також при вивченні фахових дисциплін. Так, при вивченні роз-
мовної теми “Медична допомога” студенти використовують пакет прикладних програм “Ін-
тенсивний курс англійської мови”, “Кращий курс англійської мови». Студенти прослухову-
ють розповіді, діалоги, повторюють за диктором, а потім виконують тестові завдання. Це 
сприяє кращому вивченню як іноземної мови, так і персонального комп’ютера. Крім того, 
студенти тренують зорову і слухову пам’ять, а також набувають навичок роботи на ПК. Здій-
снюється двосторонній зв’язок: студенти краще вивчають іноземну мову за допомогою ком-
п’ютера, тобто ПК сприяє вивченню іноземної мови і навпаки – іноземна мова сприяє ви-
вченню інформаційних технологій. 

При вивченні гуманітарних дисциплін важливо подолати певні стереотипи у ставленні 
викладачів і студентів до традиційних засобів навчання і до сучасних – комп’ютерних, на базі 
яких успішно впроваджуються нові інформаційні технології навчання (НІТН). Досвід засто-
сування НІТН до певних циклів гуманітарної освіти вже накопичений у вищій школі України. 
Університети Європи, США, Японії розпочали цю діяльність ще в середині 80-х років. Настав 
час, коли більшість викладачів і студентів розуміють, що з допомогою сучасних комп’ютер-
них засобів можна значно урізноманітнити навчальні заняття, змоделювати на екрані дисплея 
явища, що недоступні в реальному житті, полегшити процес опанування знань. Розглянемо 
конкретні приклади. 

На ІІІ курсі студенти всіх факультетів нашого навчального закладу вивчають предмет 
«Спортивна метрологія». Ураховуючи сучасні вимоги до виконання обчислень і побудови 
графіків та діаграм зручним є пакет електронних таблиць MS Exсel 7.0. Використання елек-
тронних таблиць дає можливість закріпити алгоритм розв’язку задачі та звільнити студента 
від рутинної роботи. При побудові моделей ми використовуємо матеріали з тієї галузі, для 
якої готується фахівець. Майбутні фахівці знайомляться з комп’ютерними пакетами, призна-
ченими для виконання конкретної роботи. Так, наприклад, при дослідженні фізичного стану 
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спортсмена використовується комп'ютерна програма «Спортес 1.0», яка вирішує три основні 
завдання: контроль і управління фізичним вихованням дітей і підлітків; створення і ведення 
методичних і інформаційних документів у вигляді бази даних; пошук і читання інформації. 
Програмний продукт «Спортес 1.0» має зручний призначений для користувача інтерфейс, що 
дозволяє швидко і з найменшими помилками здійснити введення первинної статистичної ін-
формації, отримувати описову статистику з вибірки (розмір вибірки, вибіркове середнє, по-
милка обчислення середнього, стандартне відхилення) і експортувати потрібну інформацію 
для подальшого поглибленого аналізу в спеціалізованих статистичних пакетах (SPSS, Statisti-
ca, Excel та ін.). Для підвищення зручності роботи з комп'ютерною програмою і її продуктив-
ності введення даних здійснюється безпосередньо в табличному виді. Для ефективної роботи 
з даними в таблиці підтримується механізм сортування і фільтрації. 

При вивченні предмета «Теорія і методика фізичного виховання» використовується 
комп'ютерна програма "Паспорт фізичного здоров'я" для обробки й подання даних про рівень 
соматичного здоров'я людини і біологічний вік. 

Структура програми представлена контрольним блоком, що містить комплекс спеціаль-
них показників для комп'ютерного контролю і аналізу; експертним блоком, що має нормати-
вні регіональні моделі; блоком рекомендованих дій, які розробляють індивідуальні тренува-
льні програмами, спрямовані на корекцію антропометричних, функціональних показників і 
рухових якостей тих, що займаються. 
 

Характеристики комп'ютерної програми 
 

Найменування програми Оцінка фізичного стану студентів.  
Рекомендації з організації оздоровчого тренування 

Призначення Діагностика фізичного стану 
Середовище розробки Borland Delphi 7 
Обсяг 130 Мб 
База даних Запис, зберігання, сортування, статистика 
Контингент Юнаки 17–22 роки 

Програма занять Рекомендації з організації оздоровчого тренування, вправи,  
спрямовані на корекцію фігури 

Оцінювані характеристики Оцінювання показників фізичного розвитку, рівня фізичного стану 
Користувачі ВНЗ 
 

При використанні цієї програми ПК використовується як навчальний засіб з «Інформа-
тики та комп’ютерної техніки», так і технічний – з «Теорії і методики фізичного виховання».  

Для розв’язування задач різної складності майбутні фахівці фізичного виховання, спо-
рту і здоров’я людини використовують електронні таблиці. Наше завдання полягає в тому, 
щоб сформувати у студентів розуміння суті задачі, методи розв’язування, а також допомогти 
студентові оволодіти спеціальними інструментами електронних таблиць. Великий клас задач, 
який розв’язується в Exсel, виникає тоді, коли необхідно вивчити загальну тенденцію змін, не 
маючи часу на пошук даних про рівні впливу окремих факторів. Для того щоб установити за-
гальну тенденцію розвитку і на її основі організувати прогноз, аналіз рядів динаміки можна 
вважати достатнім. Унікальним інструментом для розв’язування такого типу завдань в Exсel є 
технологія використання трендів. Під час експерименту, окремі задачі спрямовані на опрацю-
вання статистичних даних, проводять також за допомогою спеціалізованих середовищ (Pro-
ject Expert).  

Електронні таблиці Exсel використовуються також для побудови моделей із курсів – 
економіка спорту, економіка ФК, економіка підприємств, менеджмент ФК і С.  

У галузі освіти економетрія є своєрідним мостом переходу від загальної освіти до спеці-
альної. Економетрія будується на фундаменті знань економічної теорії, математичного про-
грамування та загальної статистики. Елементи економетрики було введено в курс лаборатор-
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них і практичних робіт з економіки підприємств. Через велику кількість обчислень будувати 
економетричні моделі неможливо. Для побудови економетричних моделей зручним є пакет 
електронних таблиць MS Exсel 7.0.  

При вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік туристичної діяльності» студенти спе-
ціальності «туризм» використовують ППП з тем: “Банк”, “Валюта”, “Контракти”, “Кредит”, 
“Страхування”, “Митниця”. Вона дозволяє скоротити час виконання роботи за рахунок наяв-
ності у програмі готового прикладу. При цьому розвивається уважність, спостережливість, 
логічне мислення, точність та організованість в роботі, і водночас студенти одержують нави-
чки роботи на персональному комп’ютері. Тут також відбувається двосторонній зв’язок: ви-
вчення цієї дисципліни за допомогою комп’ютера, і навпаки, засвоєння навичок роботи на ПК 
при вивченні економічних дисциплін. У деяких завданнях лабораторних робіт з дисципліни 
«Фінанси і фінанси підприємств» майбутні фахівці з зацікавленням сприймають нові методи 
економічних обчислень, знайомляться з методикою ведення бухгалтерських розрахунків і при 
цьому використовують програму “1С Бухгалтерія 7.7”. Ця програма дає змогу за лічені хви-
лини отримати будь-який бухгалтерський документ, вести журнал операцій (журнал – ордер), 
визначати баланс підприємства на основі введених документів, перевірити правильність про-
водок, а також оформляти різні звіти (річні, квартальні). При роботі з цією програмою в кінці 
кварталу бухгалтер звільняється від великої кількості ручної розрахункової праці. Програма 
“1С Бухгалтерія 7.7” працює на персональних комп’ютерах з операційною системою не ниж-
че як WINDOWS – 95, і студенти при вивченні цієї програми набувають бухгалтерських на-
вичок роботи, звикають до організованості, точності, алгоритмічності роботи та поглиблюють 
свої знання з інформатики та комп’ютерної техніки. 

При виконанні практичних робіт з курсу «Кінезіологія» виникає необхідність проаналі-
зувати виконання фізичних вправ спортсменом і оцінити їх виконання. Технологія проведен-
ня біомеханічного відеокомп’ютерного аналізу містить два основних етапи: знімання відео-
камерою й обробка одержаних відеограм (кінограм) з використання спеціального програмно-
го забезпечення на комп’ютері. Для оцінювання діяльності спортсменів проводиться відео-
знімання з використанням відеокамери «CANON DIGITAL IXUS 970 IS» (з частотою зніман-
ня 30 кадрів за секунду) вдень при достатній освітленості. Обробіток здійснюється на ПК про-
грамою ACDSeePro 4 і AdobePhotoshop XCV edition з покадровою реєстрацією руху. Незва-
жаючи на відмінності в методиці роботи з вказаними пакетами, в результаті їх вивчення в 
студентів формується стійка система інтересів, базових знань і практичних навичок достатніх 
для самостійного освоєння професійно-орієнтовних пакетів. Вказані пакети дозволяють 
розв’язувати типові задачі. 

Вивчення сучасних інформаційних технологій і формування основ інформаційної куль-
тури передбачає освоєння методики роботи в глобальних інформаційних мережах. Для кори-
стувача ПК інструментом взаємодії з системою Internet є програми – браузери. У програму 
курсу «Комп’ютерні та інформаційні технології» уведено вивчення програм “Microsoft 
Еxplorer”, “Netscape Navigator”, а також спеціалізованих програм для обслуговування елек-
тронної пошти. На лабораторних роботах відпрацьовуються навички пошуку інформації з ви-
користанням пошукових серверів, методика роботи із комерційною інформацією, технологія 
поширення власної інформації в глобальній мережі. 

Результати дослідження. Таким чином рівень сформованості інноваційного потенціалу 
можна оцінити за двома параметрами – рівнем комп’ютерної грамотності та рівнем фахової 
підготовки. Дослідження показали, що ці два компоненти є рівноправними факторами впливу 
на рівень інноваційного потенціалу. Послаблення однієї зі складових призводить до значного 
пониження інноваційного потенціалу. Ми спостерігали це зокрема на початкових курсах, де 
недостатньо сформований фаховий рівень спеціаліста. На основі цього рівня не вдавалося до-
сягти достатнього розвитку інтереса до інформаційних технологій і сформувати стійку моти-
вацію вивчення інформаційних технологій. 

В умовах використання ПК навчальний матеріал подається невеликими логічно завер-
шеними порціями: після кожної з них передбачається контроль і закріплення. При цьому на-
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вчальний матеріал подається в режимі зручному для студента, який сам вибирає темп подачі 
матеріалу і доступний для нього рівень складності. Як показує досвід, дуже ефективним в ау-
диторних заняттях є застосування тестового поточного контролю знань. Він викликає і акти-
візує студентів на інтенсивне вивчення матеріалу. Та підготовка тестів із кожної теми є тру-
домісткою, тому ми використовуємо часто пакети прикладних програм з контролю знань. 
Наприклад, якщо вивчали MSWord, MSExcel, MSAccess, PowerPoint, Internet, то за допомо-
гою тестів на ПК перевіряємо як студенти засвоїли ці теми. 

Можливості ПК для організації контролю й самоконтролю дозволяють студентові само-
стійно провести необхідну корекцію знань. Самостійна діяльність спрямовується на індивіду-
альне осмислення і засвоєння кожної окремої порції навчального матеріалу, на самостійне 
виконання різних вправ із закріпленню цієї порції і її застосування. Якщо використовувати 
комп’ютер як засіб навчальної діяльності, то з’являється можливість створення навчального 
середовища, яке сприяє розвиткові самостійної думки студента і його творчої реалізації. Із 
допомогою комп’ютерного моделювання можна реалізувати самостійну навчальну діяльність 
студентів, спрямовану на розширення варіативних пошуків рішення предметних ситуацій по-
рівняно з традиційним навчанням. За результатами наших спостережень індивідуалізація са-
мостійної навчальної діяльності студентів є однією з основних переваг використання ПК в 
самостійній роботі студентів. Комп’ютер дозволяє звичайну схему – виклад матеріалу, закріп-
лення, контроль – показати як максимально індивідуалізований процес самостійної роботи 
студентів. Крім того, можливості ПК із варіативності показу інформації і моделюванню явищ 
сприяють формуванню в студентів таких характерних рис самостійної навчальної діяльності, 
які створюють умови для творчого самостійного навчального пізнання, тобто гнучкість і 
структурність думки, нахил до експериментування, тим самим комп’ютер створює можливо-
сті для формування самостійної думки студентів. 

За результатами спостережень студенти 1-го курсу уже проявляють цікавість не тільки 
до змісту інформаційної культури, але і до способів її одержання. Тому в ході організації і 
проведення самостійної роботи за допомогою комп’ютерів ми намагалися створити умови, 
які забезпечують перенесення знань. При цьому, ґрунтуємося на тому, що дидактичні можли-
вості комп’ютера справедливо інтерпретувати як можливості, які можуть підтримувати й ор-
ганізовувати процеси викладання й навчання. Види діяльності викладача (дидактичне прое-
ктування, організація дидактичного процесу, дидактичний аналіз) при комп’ютерному на-
вчанні зберігаються. Але міняється їх зміст, з однієї сторони, і відбувається їх взаємопроник-
нення, з другої. Говорячи про взаємопроникнення, необхідно враховувати, що викладач на 
комп’ютерному занятті використовує готові програмні засоби в яких уже поставлена конкрет-
на мета, відібрано зміст, визначено вимоги до знань і умінь, реалізовано конкретні методи, 
змодельовані конкретні форми організації навчання. 

Для підвищення якості підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах передба-
чається підготовка їх до справ сучасного перетворення народного господарства й колективно-
го залучення студентів до вирішення питань, які мають наукове і науково-практичне значен-
ня. Всі дипломні та курсові роботи базуються на реальних даних. Для більшості розділів кур-
сових і дипломних робіт розробляють алгоритми рішення задач за допомогою різних число-
вих методів. Це дозволяє створювати пакети програм для розв’язування задач, які сформова-
но в окремих розділах спеціальних предметів, що є базою для виконання досліджень. Ці паке-
ти можна використовувати і для проектування та перевірки правильності розрахунків задач в 
курсових і дипломних проектах. Застосування ПК в розрахунках може розглядатися як скла-
дова частина діяльності студента з виконання курсової або дипломної роботи, а також при 
проведенні науково-дослідницької роботи і дослідницько-конструкторської роботи (НДР, 
ДКР). Програми для ПК дозволяють вести розрахунки в режимі діалогу. При цьому студент є 
не пасивним спостерігачем, а активним учасником у виконанні розрахунку, постійно “спіл-
куючись” з комп’ютером, змінюючи певні параметри системи, яка розраховується, вводячи 
додаткові дані, якщо вони потрібні під час розрахунку, контролюючи проміжні етапи розра-
хунку. Прийняття рішень цілком покладено на студента, який активно впливаючи на хід роз-
рахунку, може не тільки розрахувати, але і оптимізувати схему, яка розглядається. 
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Пакети навчальних програм для комп’ютера не повинні заміняти ні викладача, ні підру-
чник, а лише допомагати студентові грамотно розв’язувати поставлене завдання, використо-
вуючи раніше отримані теоретичні знання. Тому одну із організаційних форм виявлення і фо-
рмування самостійності та творчості студентів пов’язують з підготовкою ними курсових і ди-
пломних робіт. Індивідуальні можливості й переваги студентів у творчості повинні знаходити 
цілковиту підтримку зі сторони наукових керівників, тому що індивідуальна різноманітність 
у науковій творчості є умовою успішності в колективних формах дослідницької роботи. 

Раціонально організовані аудиторні та позааудиторні форми і типи самостійної роботи, 
їх інтеграція в єдину взаємозв’язану систему зможуть сприяти формуванню повноцінних 
знань, творчої думки, позитивного ставлення до навчання, оптимальних способів і прийомів 
розумової праці, самостійності й активності як узагальнених властивостей особистості студе-
нтів. Для її розв’язання у ВНЗ фізкультурного профілю інформаційні комп’ютерні технології 
дедалі ширше використовуються на різних етапах процесу професійної підготовки. 

Сучасні інформаційні технології знайшли своє застосування при плануванні та контролі 
фізичної підготовки, рухової активності та психофізичного стану студентів засобами комп’ю-
терних технологій. Застосовуються інформаційні технології для розвитку мислення студентів 
засобами комп’ютерного моделювання фізичних вправ та тестування фізичної підготовки 
студентів. Інтелектуальні комп’ютерні системи у спорті стали предметом дослідження та 
впровадження у навчальний процес [1]. 

Інформаційні технології у фізкультурній освіті повинні стати однією зі складових на-
вчального процесу. Необхідним є застосування інформаційних технологій у кульовій стрільбі, 
гімнастиці, фізіології, біомеханіці та інших навчально-педагогічних дисциплінах. Упровадже-
ння подібних розробок допоможе з’ясувати рівень готовності фахівців фізичного виховання 
до використання інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності. 

Висновок. При вивченні інформатики питання міжпредметної інтеграції доповнюється 
актуальністю розвитку сучасних комп’ютерних технологій, які стають основою побудови но-
вітніх інформаційних технологій навчання й забезпечують на практиці реалізацію завдань ін-
теграції. Інтегративні міжнаукові взаємодії стимулюють до нових результатів, посилюють 
результативність наукових досліджень. Дієві міжпредметні зв’язки у вищих навчальних за-
кладах фізичної культури і спорту в навчанні є конкретним проявом інтеграційних процесів, 
які відіграють важливу роль у підвищенні практичної та науково-теоретичної підготовки сту-
дентів. Стійкі міжпредметні зв’язки інформатики й комп’ютерної техніки з фаховими дисци-
плінами впливають на результативність навчання через систему мотивацій, їх інтенсифікацію 
засобами інформаційних технологій. 
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