
ISSN 1993-7989. Теорія та методика фізичного виховання. 2007. № 4 

ВИЩА ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА: ТЕНДЕНЦІЇ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

І.Р. Свістельник, Львівський державний університет фізичної культури 

Анотація. У статті йдеться про тенденції розвитку інформаційного простору вищої фізкультурної освіти та ак-
туальні проблеми, що потребують вирішення. 
Ключові слова: інформаційне забезпечення, інформаційні процеси, тенденції розвитку. 

Постановка проблеми. Процеси гло-
балізації впливають на систему навчання; існуван-
ня спортивного інформаційного простору передба-
чає вирішення багатьох складних проблем завдяки 
удосконаленню методів та раціональному вико-
ристанню інформації із застосуванням сучасних 
інформаційних технологій. 

Аналіз останніх публікацій. Від систематич-
ного та вичерпного поповнення інформаційними 
ресурсами залежать швидкість розповсюдження 
актуальних знань та досвіду, продукування інно-
вацій і загалом темпи науково-дослідних робіт [1]. 
Варто скористатися досвідом провідних країн світу 
для створення електронного інформаційного за-
безпечення наукових досліджень у галузі фізичної 
культури і спорту [2]. Можна стверджувати, що 
існує значне відставання інформаційної складової 
спортивної галузі України від загальносвітового та 
європейського інформаційного простору, який є 
добре розгалуженим та розвиненим [3]. 

Зв'язок роботи з науковими темами. Стаття 
подана відповідно до теми 2.1.15 «Розробка єди-
ного інформаційного середовища навчання у ви-
щих фізкультурних навчальних закладах як за-
собу ефективності навчально-тренувального та 
навчально-оздоровчого процесу» Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культу-
ри і спорту Держкомспорту України на 2001—2005 
роки. 

Мета дослідження — окреслити тенденції ін-
формаційного розвитку вищої фізкультурної осві-
ти в Україні. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Приєднання України до загальноєвропейського 
освітнього простору відбувається у контексті за-
гальносвітових тенденцій розвитку навчально-ос-
вітньої діяльності. Вища фізкультурна освіта на-
шої держави має величезний досвід підготовки 
фахівців, розгалужену матеріально-технічну базу, 
величезний інтелектуальний потенціал профе-
сорсько-викладацького складу, вагомими є досяг-
нення в інформаційному забезпеченні навчального 
процесу. Освітня діяльність відповідно до вимог 

Болонської декларації вимагає застосування нових 
принципів організації навчального процесу, но-
вих технологій опанування знань, нових методів 
навчання, створення інформаційного середовища 
у різних формах, у тому числі електронній, яка ба-
зується на комп'ютерних технологіях. 

Розглядаючи основні завдання підвищення рів-
ня інформаційної діяльності у вищих навчальних 
закладах фізкультурного профілю, варто зупини-
тися на ряді проблем, які потребують вирішення 
протягом найближчого часу. 

Найсуттєвішою ознакою вищої фізкультурної 
освіти залишається наукова робота, а точніше на-
уково-дослідна діяльність. У вищій школі євро-
пейських країн дотримуються обов'язкової умови: 
викладач має йти до аудиторії з власним науковим 
доробком, з результатами завершених або викону-
ваних науково-дослідних робіт, з публікаціями у 
провідних журналах світу Тому очевидно, що від-
повідно до європейських вимог наша вища освіта 
має ґрунтуватися на власних наукових досліджен-
нях і продукувати нові розробки. 

Водночас маємо усвідомити, що технологія нав-
чального процесу якісно змінюється: левова частка 
припадає на самостійну роботу студентів. Ефек-
тивність самостійної роботи забезпечується чіткою 
її організацією та контролем, створенням необхід-
них умов для неї: робота бібліотек (зокрема читаль-
них залів), доступ до мережі Інтернет, відповідне 
інформаційне забезпечення. 

Інформаційні процеси, які відбувалися в Ук-
раїні, і зокрема у галузі фізичної культури і спорту 
та її вищій освіті, певний час були недостатні для 
якісного інформаційного забезпечення. Бракувало 
сучасних підручників, навчальних посібників, ви-
дань для самостійного опрацювання програмного 
матеріалу. Склалася ситуація, коли основний зміст 
навчального матеріалу студент занотовував — не 
існувало сучасних інформаційних видань. Фонди 
бібліотек галузевих вищих навчальних закладів 
були укомплектовані застарілими підручниками 
та навчальними посібниками. Нині ситуація в ін-
формаційному забезпеченні змінилася на краще. З 
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абсолютної більшості дисциплін навчального пла-
ну вища фізкультурна освіта має добротні сучасні 
україномовні підручники, посібники, підготовлені 
як професорсько-викладацьким складом вищих 
навчальних закладів фізкультурного профілю, так 
і основним галузевим книговидавцем — видавницт-
вом «Олімпійська література» при Національному 
університеті фізичного виховання і спорту Украї-
ни. Навчальну літературу для вищої фізкультурної 
освіти друкують галузеві університети та інститу-
ти, зважаючи на потреби студентів у тих чи інших 
посібниках. Завдяки цьому вища фізкультурна ос-
віта має у своєму арсеналі такі україномовні під-
ручники, як «Вступ до спеціальностей галузі «Фі-
зичне виховання і спорт» (М. Герцик, О. Вацеба); 
колективну монографію «Актуальні проблеми те-
орії і методики фізичного виховання», монографію 
Ю.А. Бріскіна «Теоретико-методичні основи інвас-
порту». Серед найбільш значущих підручників ви-
давництва «Олімпійська література» варто відзна-
чити ґрунтовні видання державною мовою, такі як 
«Фізіологія спорту», «Енциклопедія олімпійського 
спорту України», «Психологія спорту», «Баскетбол», 
«Силові види спорту», «Фізична реабілітація». 

Надходження україномовної літератури до ви-
щих навчальних закладів фізкультурного профілю 
щороку збільшується за обсягами, але вони є ще 
незначними. За результатами нашого дослідження, 
надходження інформаційних видань державною 
мовою за 2005 рік у Національному університеті 
фізичного виховання і спорту України склало 1089 
прим., у Львівському державному інституті фізич-
ної культури — 2160 прим., у Дніпропетровському 
державному інституті фізичної культури і спор-
ту — 83 прим., у Донецькому державному інсти-
туті здоров'я, фізичного виховання і спорту — 146 
прим. 

Проте, постійне зростання потоків сучасної 
наукової інформації ускладнює студентам засвоєн-
ня необхідного обсягу знань. Для вирішення цієї 
проблеми викладачу необхідно вдаватися до засто-
сування всього арсеналу сучасних інформаційних 
технологій, забезпечувати прозорість навчального 
процесу, яка досягається максимальною інформо-
ваністю студента. У Львівському державному інсти-
туті фізичної культури цю проблему вирішили 
шляхом видання довідника для студентів першого 
курсу, які навчаються за європейською кредитно-
трансферною системою (ЕСТ8). Таким чином було 
поінформовано студентів про навчальні плани, 
дисципліни, які вони вивчатимуть, сутність системи 
залікових кредитів, графіки навчального процесу. 
До кожної дисципліни навчального плану подано 
інформаційні матеріали, у яких викладено зміст 
навчальної дисципліни, порядок контролю знань, 
їх оцінювання, список рекомендованої літератури. 

Разом з тим все ще залишається неузгодженою 
проблема інформаційної консолідації вищих нав-
чальних закладів фізкультурного профілю, завдяки 
якій кожний навчальний заклад обов'язково отри-
муватиме примірник виданих у галузі навчальних 
видань, методичних рекомендацій, розробок, ін-
формаційно-довідкових матеріалів, авторефератів 
дисертацій; зможе подолати ізольованість власної 
інформаційної діяльності, недостатній рівень спів-
праці, відсутність єдиної інформаційної системи, 
спільної стратегії формування інформаційно-тех-
нологічної інфраструктури та використання су-
часних інформаційних технологій у навчальному 
процесі і наукових дослідженнях; усвідомить, що 
система інформаційного забезпечення на практиці 
надасть інформаційному супроводу у вищій фіз-
культурній освіті характер системності, цілісності, 
організованості та дієвості. 

Стратегічним напрямом реформування вищої 
фізкультурної освіти є активне запровадження су-
часних комп'ютерних технологій в інформаційну 
діяльність. Для цього необхідна цілеспрямована 
політика розробки і використання не лише окре-
мих програм навчання за допомогою комп'ютера, а 
створення комплексунавчально-інформаційнихма-
теріалів. Такими продуктами мають стати електрон-
ні варіанти навчально-методичних матеріалів, такі 
як комп'ютерні презентації, електронні підручники, 
практикуми з можливістю моделювання реальних 
процесів, лекційний матеріал, озвучений і"доповне-
ний, окрім тексту, й відеоматеріалами, слайди-лек-
ції, електронні каталоги бібліотек тощо. Для забез-
печення такими матеріалами необхідне відповідне 
програмне забезпечення з системою автоматизова-
ного документообігу, електронними інформаційни-
ми базами даних тощо. У навчальному та науковому 
процесах необхідно вповні використовувати надз-
вичайно великі можливості інформаційної мережі 
Інтернет, ресурси якої обов'язково мають стати 
надбанням студентів та викладачів. Має розвивати-
ся дистанційна освіта — навчання на відстані, для 
якого характерна наявність і, головне, висока якість 
електронних підручників з усіх дисциплін навчаль-
ного плану. Усі ці види навчально-інформаційних 
матеріалів обов'язково мають зосереджуватися у 
читальних залах бібліотек, де студент, викладач, на-
уковець матиме можливість отримати цю інформа-
цію завдяки сучасним засобам — комп'ютерам та 
завдяки новому виду інформації — електронному. 
Такі інформаційні послуги вже надає Національний 
університет фізичного виховання і спорту України, 
професорсько-викладацький склад якого отримує 
Інтернет-довідки, а на магнітних носіях (електрон-
на інформація) вже зосереджено 100 прим.; завдяки 
програмному забезпеченню формується електрон-
на колекція бібліотеки — електронний каталог. 
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Висновки. Отже, у сучасній інформаційній 
(іяльності вищої фізкультурної освіти можна виз-
іачити такі інформаційні тенденції: формування 
:истеми продукування сучасних галузевих ін-
формаційних джерел; зростання частки новітніх 
форм інформаційного забезпечення навчального 
:а наукового процесів; нерівномірне інформацій-
ІЄ забезпечення осередків вищої фізкультурної ос-
ЇІТИ; виникнення ідеї об'єднання інформаційних 
юсередників у спільний інформаційний простір 
^алузі. Найбільш серйозна проблема — забезпечен-
ая доступу до світових інформаційних ресурсів та 
можливість стати рівноправним учасником роз-
поділеного спортивного інформаційного простору, 
недостатній рівень співпраці, відсутність єдиної ін-

формаційної системи, спільної стратегії формуван-
ня інформаційно-технологічної інфраструктури. 
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