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Постановка проблеми. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. Навчально-виховний процес 
у сучасних умовах модернізації вищої фізкультурної 
освіти вимагає удосконалення роботи з інформацією. 
У зв'язку з переходом на європейські стандарти ви-
щої освіти інформаційне забезпечення набуває пер-
шорядного значення в організації навчальної діяль-
ності студентів. Ступінь забезпеченості інформацією 
вчених також є вагомим чинником розвитку освіти, 
науки і практики цієї галузі. Тому ВНЗ фізкультурного 
профілю мусять організовувати власну інформаційну 
діяльність відповідно до нових вимог, зосереджуючи 
її на двох основних напрямках: формуванні потоку 
інформаційних джерел та забезпеченні належного 
інформаційного супроводу навчального процесу й 
науково-дослідної роботи. 

При цьому варто враховувати, що інформаційне 
забезпечення у вищих навчальних закладах фізично-
го виховання і спорту має відображати досягнення і 
темпи розвитку спортивної науки і практики, базува-
тися на широкому використанні національних і світо-
вих інформаційних ресурсів, сучасних технологій по-
шуку й обробки інформації, формувати інформаційну 
компетентність користувача [1]. 

Зв'язок роботи з науковими темами. Стаття по-
дана відповідно до теми 2.1.15 "Розробка єдиного ін-
формаційного середовища навчання у вищих фізкуль-
турних навчальних закладах як засобу ефективності 
навчально-тренувального та навчально-оздоровчого 
процесу" Зведеного плану науково-дослідної роботи 
у сфері фізичної культури і спорту Держкомспорту 
України на 2001 - 2005 роки. 

Мета статті - розглянути організаційні аспекти 
вдосконалення інформаційного забезпечення вищої 
фізкультурної освіти. 

Результати дослідження. У сучасних умовах ін-
формаційна діяльність кожного вищого навчального 
закладу фізкультурного профілю визначається ефек-
тивністю використання інформаційного потенціалу, а 
також рівнем розвитку інформаційної інфраструкту-
ри. Оскільки інфраструктуру, що включає інформа-
ційні системи, ресурси, послуги, зумовлює наявна 
інформаційна база (складова), то її функціонування у 
цих навчальних закладах має свої особливості фор-
мування та розвитку. 

Кожний ВНЗ фізкультурного профілю відповідно до 
своїх пріоритетів визначає напрямки інформаційної 
діяльності. Окрім традиційних завдань удосконалення 
навчальних, наукових та фахових зібрань, актуальни-
ми на сучасному етапі є завдання організації, форму-
вання, подання інформації, її накопичення та збере-
ження. У зв'язку з цим зростає роль інформаційного 
забезпечення, під яким ми розуміємо інформаційну 
діяльність ВНЗ фізкультурного профілю, спрямовану 
на формування масиву інформаційних ресурсів, 
здатних задовольняти запити студентів, магістрантів, 

аспірантів та професорсько-викладацького складу 
необхідною навчальною, науковою та галузевою 
інформацією під час навчально-тренувального 
процесу та науково-дослідної роботи. 

Детальний аналіз інформаційної складової 
діяльності ВНЗ фізкультурного профілю виявив, що 
ефективна система інформаційного забезпечення 
базується на таких основних організаційних 
принципах: науковості - необхідності накопичувати 
інформацію про сучасні досягнення і перспективи 
розвитку галузі, формувати склад і структуру 
інформаційних масивів відповідно до рівня 
сучасної науки про фізичне виховання та спорт; 
спрямованості - здійснення інформаційної діяльності 
шляхом раціонального добору джерел інформації 
для повного та оперативного інформаційного 
забезпечення навчального процесу (надання 
інформації для засвоєння навчального матеріалу, яка 
сприяє поглибленню знань, умінь і навичок студентів, 
пов'язаних із професійною діяльністю); системності -
систематично і послідовно поповнювати інформаційні 
масиви необхідними джерелами, наближати 
типолого-тематичні характеристики інформаційних 
ресурсів до змісту та структури навчальних планів 
і програм; доступності - оперативне надання 
потрібної інформації; актуальності - здійснення 
інформаційного забезпечення відповідно до вимог 
навчального та наукового процесів. 

Система інформаційного забезпечення як 
інформаційна складова навчально-освітнього 
процесу та наукових досліджень містить такі 
компоненти: 

^ інформація як повідомлення; 
^ збереження, систематизація та поширення ін-

формації; 
інноваційні сучасні засоби, що забезпечують 

доступ до інформації та її отримання. 
Інформаційну складову вищої фізкультурної осві-

ти ми розглядаємо у таких аспектах: система органі-
зації інформації, її місце знаходження та відповідний 
доступ, застосування інноваційних засобів інфор-
мування - інформатизації як засобу оперативного 
отримання необхідної інформації з використанням 
сучасної комп'ютерної техніки. 

Встановлено, що система організації або форму-
вання, інформаційного середовища становить собою 
сукупність взаємопов'язаних процесів, в основі яких 
є накопичення та організація інформаційних ресурсів 
відповідно до завдань навчально-освітнього та на-
укового процесів, тематико-типологічної структури 
інформаційного простору ВНЗ фізкультурного про-
філю [2, 3]. Накопичення інформаційних видань для 
навчально-освітніх та науково-дослідних потреб, що 
здійснюється з урахуванням тематико-типологічної 
структури інформаційного простору ВНЗ фізкультур-
ного профілю, є планомірним процесом і передбачає 
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дослідження інформаційного потоку, що надходить 
до ВНЗ, відбір необхідних джерел та їх придбання 
(купівля, передплата, обмін, безкоштовне отримання 
(дарунок) для повноцінного забезпечення навчально-
го процесу та наукових досліджень. 

Подальший розвиток інформаційної складової 
можливий, на нашу думку, лише за умов нарощування 
технічного потенціалу ВНЗ фізкультурного профілю 
(упровадження інформаційних технологій), інтеграції 
інформаційних процесів у єдину інформаційну систе-
му галузі, забезпечення доступу до власних інформа-
ційних джерел за допомогою мережі інтернет. 

Інформатизація навчально-освітньої та наукової 
діяльності дасть змогу створити оптимальні умови 
для задоволення інформаційних запитів завдяки 
новій технологічній основі формування й вико-
ристання інформаційних ресурсів. Тому підвищення 
ефективності інформаційного забезпечення як ос-
нови інформаційної складової навчально-освітнього 
процесу та наукових досліджень у подальшому ми 
пов'язуємо з упровадженням сучасних інформацій-
них технологій на основі застосування комп'ютерної 
техніки і здійснення комплексної інформатизації ін-
формаційних процесів. Разом з тим на шляху впро-
вадження інновацій в інформаційну діяльність ВНЗ 
фізкультурного профілю постає низка проблем, які 
потребують розв'язання: 

> ускладнена практична реалізація системної 
інформаційної діяльності; 

> відсутність системної інформаційної політики 
в галузі фізичної культури і спорту загалом та у ВНЗ 
фізкультурного профілю зокрема, скерованої на пе-
рехід до інноваційної моделі формування галузевої 
інформаційної системи; 

> відсутність корпоративної галузевої інформа-
ційної політики; 

> фінансові та технологічні проблеми. 
Нагальною необхідністю в умовах розвитку інфор-

маційного суспільства є запровадження корпоратив-
ної інформаційної діяльності на базі п'яти галузевих 
ВНЗ. Для цього необхідно здійснити низку іннова-
ційних перетворень в інформаційній діяльності ВНЗ 
фізкультурного профілю, які полягають у зміні тради-
ційної інформаційної парадигми. 

Основним завданням має стати створення фізич-
ної інфраструктури єдиного спортивного інформа-
ційного простору на основі єдиного інформаційного 
середовища. Базою для об'єднання не може бути 
жодна інша бібліотека, окрім галузевої, оскільки 
бібліотеки галузі мають спеціалізовані фонди, які не 
можна розпорошувати в інформаційних масивах уні-
версальних бібліотек; у них зібрана та акумульована 
бібліографія спорту від початку 20-х років минулого 
століття. Комп'ютеризація бібліотек цих навчальних 
закладів, створення корпоративної інформаційної 
взаємодії ВНЗ фізкультурного профілю має забезпе-
чити оперативне надходження до науковців, тренерів 
інформації, необхідної у навчально-освітньому про-

цесі та наукових дослідженнях. 
З огляду на це необхідно прийняти стратегію 

створення корпоративної інформаційної діяльності 
ВНЗ фізкультурного профілю, визначити коорди-
наційний і науково-методичний центр інформацій-
ного забезпечення галузі; вирішити питання щодо 
придбання та використання єдиного програмного 
забезпечення для усіх інформаційних посередників 
(бібліотек) з метою створення єдиного електронного 
каталогу галузевої інформації; впровадити локальну 
мережу, яка об'єднає ВНЗ фізкультурного профілю 
і дозволить їм підтримувати один одного в процесі 
обміну бібліографічними записами та забезпечувати 
функціонування центральної бази інформації. 

Бажання стати корпоративним учасником - одна 
з важливих умов корпоративної інформаційної діяль-
ності. Для цього необхідно підписати угоду, у якій 
визначити учасників, їхні обов'язки та права. Важли-
во, щоб ця угода мала нормативне забезпечення -
наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту керівникам ВНЗ фізкультурного профілю про 
підписання угоди щодо корпоративного об'єднання 
ВНЗ фізкультурного профілю для створення єдиної 
інформаційної системи, у якому будуть визначені 
умови її реалізації, і, зокрема, централізоване прид-
бання єдиного програмного забезпечення. 

Висновки. Інформатизація у вищій фізкультурній 
освіті - це процес поступової побудови сучасного, тех-
нологічно розвинутого інформаційного середовища на 
базі новітніх інформаційних технологій. Інноваційні зміни 
в інформаційній діяльності вищих навчальних закладів 
фізкультурного профілю шляхом активного впровад-
ження інформаційних технологій є обов'язковою умо-
вою реалізації загальновизнаних освітніх стандартів та 
адекватної вимогам часу інформаційної політики галузі 
фізичної культури і спорту та її вищої освіти. 

Перспективи подальших досліджень. Раціо-
нально організовані процеси інформатизації у вищих 
навчальних закладах фізкультурного профілю пое-
тапно позбавлять користувачів інформації необхід-
ності здійснювати рутинні операції завдяки засобам 
ефективного та комфортного сервісу - електронного 
пошуку. Досягнення цих результатів можливе лише за 
умови корпоративного інформаційного об'єднання. 
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