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Постановка проблеми. Підготовка 
фахівців з високим ступенем готовності до професій-
ної діяльності вимагає подальшого вдосконалення 
інформаційного забезпечення навчального проце-
су та науково-дослідної діяльності. Процеси вико-
ристання інформації, її надання потребують особли-
вих підходів до його організації і розвитку. Повнота, 
своєчасність, доступність інформації є критерієм ко-
рисності інформаційного забезпечення. 

Аналіз останніх публікацій. Підготовка спе-
ціалістів у сфері фізичної культури передбачає 
наявність певного інформаційного забезпечення 
освітнього процесу. Від його якості залежить в ці-
лому і рівень підготовки студентів. Більшість ВНЗ 
фізкультурного профілю сьогодні не спроможні у 
фінансовому плані повною мірою забезпечити ін-
формаційні потреби викладачів і студентів, хоча як 
такого дефіциту навчальної і наукової літератури 
не існує [1]. Спеціальності 24.00.01 «Олімпійський 
і професійний спорт», 24.00.02 «Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення» та нова 
спеціальність 24.00.03 «Фізична реабілітація» із за-
хисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
вимагають наявності відповідного інформаційного 
простору, у якому можна знайти відповіді на чис-
ленні запитання щодо проблем проведення дослід-
жень з обраного напрямку [2]. 

Мета дослідження — висвітлити актуальні 
проблеми та особливості організації інформацій-
ного супроводу навчального процесу та наукових 
досліджень у ВНЗ фізкультурного профілю. 

Результати дослідження. Інформаційний супро-
від навчального процесу та науково-дослідної робо-
ти у вищій фізкультурній освіті вимагає надання пев-
ним чином структурованої інформації, формування 
єдиного інформаційного середовища, яке має стати 
максимально доступним кінцевому користувачу. 

Сьогодні у кожному вищому навчальному за-
кладі фізкультурного профілю інформацію аналі-
тично опрацьовують, тематично упорядковують у 
вигляді друкованої інформаційно-пошукової систе-
ми (ІПС).. ІПС зручна тим, що інформацію система-
тизовано (за галузями знань, дотичними до галузі 

фізичної культури і спорту) та предметизовано (за 
ключовими словами рубрик). Однак на сучасному 
етапі розвитку освіти і науки важко лише за до-
помогою друкованих носіїв забезпечити достатню 
інформаційну підтримку навчальному процесові та 
науковим дослідженням. 

Традиційні способи пошуку інформації за 
посередництва друкованої ІПС порівняно з 
комп'ютерними технологіями мають певні недолі-
ки, в основі більшості яких лежать необгрунтовані 
часові витрати. У зв'язку з цим сьогодні у*процесі 
наукових досліджень охочіше використовують ін-
ший, електронний вид інформації, яка зосереджена 
переважно у мережі Інтернет. 

Більшість ВНЗ фізкультурного профілю 
скеровують свої зусилля на створення комп'ютерних 
класів з підключенням до мережі Інтернет та 
налагодження співпраці з іншими установами щодо 
об'єднання власних електронних ресурсів [3]. 

Але через цілий ряд причин (технологічних, ма-
теріальних) вільний доступ до мережі Інтернет у 
студентів, викладачів та науковців ВНЗ фізкультур-
ного профілю відсутній. До того ж у мережі Інтер-
нет немає достатнього обсягу необхідної студентові 
і викладачеві інформації, вона зосереджена лише у 
спеціалізованих бібліотечних фондах. У цих умовах 
вважаємо найбільш доцільним розвиток інформа-
ційних посередників (бібліотек), у яких мають бути 
створені відповідного рівня читальні зали з досту-
пом не тільки до мережі Інтернет, а й до власних 
інформаційних електронних джерел. 

Окрім того, необхідно визнати, що не всі сту-
денти, і навіть викладачі, озброєні знаннями та 
вміннями, необхідними для використання техніч-
них засобів опрацювання інформації. Не всі вміють 
вести її глобальний пошук, адаптувати відповідно 
до власних потреб, орієнтуватися у пошукових сис-
темах, закономірностях розвитку галузевих науко-
вих досліджень, проблемах, за якими здійснюються 
наукові дослідження, не у всіх сформовані навички 
глибокої структуризації знайденого інформаційно-
го матеріалу в науковій роботі до рівня аргументів 
та доказів. 
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Разом з тим виникає питання: а чи готові усі ін-
формаційні посередники ВНЗ фізкультурного про-
філю до створення власних електронних ресурсів? 
Маємо на увазі їхні технологічні можливості (чи є 
вони взагалі?), на якому вони рівні — початковому 
(планують придбати комп'ютер), технологічно роз-
виненому (мають комп'ютер (-и) і накопичують ін-
формацію, яка, можливо, поки що не надходить до 
користувача через певні технологічні перешкоди — 
відсутність комп'ютерів у читальних залах, відсут-
ність бібліотечної мережі, відсутність матеріальної 
бази для придбання програмного забезпечення для 
подальшого інформаційного супроводу навчально-
го процесу та науково-дослідної роботи), високому 
(мають потужну комп'ютерну базу з відповідними 
технічними характеристиками, мають копіюваль-
ну техніку, бази даних відповідної тематики для 
комп'ютерно-орієнтованого науково-методично-
го забезпечення навчальних дисциплін, колекції 
СО-, ОУТ)-дисків із відповідною кількістю наукової 
та навчальної інформації, ліцензоване програмне 
забезпечення для створення електронного каталогу 
тощо). 

Проблему інформаційного забезпечення кож-
ний ВНЗ фізкультурного профілю сьогодні вирі-
шує самотужки. Зокрема, Львівський державний 
інститут фізичної культури ще у 2000 році розпочав 
роботу з удосконалення інформаційного супрово-
ду навчальних дисциплін, здійснивши випуск нау-
ково-довідкових видань на допомогу навчальному 
процесові та науково-дослідній роботі. Спочатку 
це було інформаційне забезпечення дисциплін 
«Історія фізичної культури» (2000), «Фізична реа-
білітація та спортивна медицина» (2000), «Біохімія 
і гігієна» (2000), згодом — «Вступ до спеціальнос-
тей галузі фізичного виховання і спорту» (2001), 
«Олімпійський спорт» та «Спорт неповносправних» 
(2003), далі — «Управління сферою фізичної куль-
тури. Організація та методика оздоровчих фізкуль-
турних занять. Рекреація і туризм» (2004). На допо-
могу науково-дослідному процесові у 2003 та 2005 
роках вийшли друком видання «Бібліографічний 
покажчик авторефератів дисертацій та дисертацій 
бібліотеки ЛДІФК. Вип.1: Теорія і методика фізич-
ного виховання, медико-біологічні аспекти, педа-
гогіка, психологія» та «Бібліографічний покажчик 
авторефератів дисертацій та дисертацій бібліотеки 
ЛДІФК.Вип.2: Види спорту», у 2006 році «Каталог 
видань підручників, навчальних посібників, моно-
графій, навчально-методичної літератури, збірни-
ків наукових праць професорсько-викладацького 
складу ЛДІФК (1997—2006 рр.)». Усі ці видання 
тепер об'єднані у серію довідково-інформаційних 
видань для інформаційного супроводу навчально-
го процесу та науково-дослідної роботи під назвою 
«Інформаційне забезпечення фізичного виховання, 

спорту і туризму». У цій серії заплановано неза-
баром видати науково-довідкове видання, у якому 
буде систематизовано інформаційне забезпечення 
з дисципліни «Футбол». 

Усе це має бути і може бути представлено на 
сайті вищого навчального закладу, проблема лише 
у технічних можливостях. 

Вважаємо, що, не звертаючи увагу на всі про-
блеми та труднощі, ВНЗ фізкультурного профілю 
мусять вирішувати основне завдання — надава-
ти тренерам, спортовцям, викладачам, студентам, 
науковцям вичерпну структуровану інформацію, 
з високими змістовими і технічними характерис-
тиками, глибоким аналітико-синтетичним опра-
цюванням. Наша принципова позиція — інфор-
маційне забезпечення галузі фізичної культури і 
спорту та її вищої освіти має бути пріоритетним 
напрямком у розвитку галузевого інформаційно-
го простору. Безумовно, це не може відбутися без 
спільної угоди щодо корпоративної інформаційної 
діяльності за участі перших осіб вищих навчальних 
закладів Києва, Львова, Харкова, Дніпропетровсь-
ка і Донецька та під керівництвом Міністерства у 
справах молоді, сім'ї та спорту [3]. 

Висновки. Перш ніж розвивати електронну 
складову інформаційного забезпечення, треба виз-
начити необхідні компоненти для його створення: 
технологічну базу — комп'ютери та доступ до ме-
режі Інтернет у читальних залах (бібліотек) ВНЗ 
фізкультурного профілю, з метою ознайомлення 
хоча б із власними інформаційними продуктами, 
створеними на допомогу навчально-освітньому 
процесові та науковим дослідженням, а також із 
фаховими електронними виданнями вищого нав-
чального закладу; організаційну основу — ство-
рення корпоративної інформаційної діяльності на 
основі спільних інформаційних ресурсів; норма-
тивну базу — законодавче підґрунтя, на підставі 
якого інформаційні ресурси галузі мають бути пе-
ретворені в електронні, і визначено єдине програм-
не забезпечення для інформаційної діяльності всіх 
ВНЗ фізкультурного профілю; матеріальну складо-
ву — цілеспрямоване фінансування інформаційних 
посередників; відмова від фінансування за залиш-
ковим принципом.. 

Розв'язання визначених організаційних про-
блем є передумовою для подальшого розвитку елек-
тронного інформаційного забезпечення, і, зокрема 
впровадження повнотекстових версій інформацій-
них джерел. 
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