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Постановка проблеми. Удосконалення інформаційного забезпечення 
навчального процесу та наукових досліджень галузі фізичної культури і спорту 
неможливе без застосування інноваційних засобів інформування [1]. Інформатизація у 
ВНЗ фізкультурного профілю передбачає вдосконалення форм і методів організації 
навчального процесу, упровадження сучасних комп'ютерних технологій [2]. 

Стратегічним напрямком реформування системи вищої фізкультурної освіти 
залишається активне впровадження сучасних інформаційних технологій у практику 
інформаційної діяльності ВНЗ фізкультурного профілю. У зв'язку з цим потребує 
перегляду процес інформаційного супроводу вищої фізкультурної освіти. 
Малодосліджуваними залишаються проблеми створення інформаційного спортивного 
простору, пов'язані з реалізацією інформаційного супроводу навчально-освітнього 
процесу та наукових досліджень у сучасних умовах, та шляхи їх розв'язання. 

Зв'язок роботи з науковими темами. Стаття подана відповідно до теми 
2.1.15 "Розробка єдиного інформаційного середовища навчання у вищих 
фізкультурних 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. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформаційне забезпечення було і 
залишається однією з ключових проблем в управлінні системою підготовки спортсменів. 
Без якісної та оперативної інформації неможливе ефективне управління підготовкою 
спортсменів [3]. Інформаційні аспекти фізичного виховання і спорту є важливими 
складовими діяльності вищих навчальних закладів фізкультурного профілю. З розвитком 
та упровадженням комп'ютерних технологій з'явиться можливість організації більш 
якісного та більш доступного надання інформації в електронному вигляді [4,5]. Значні 
обсяги спортивної інформації вимагають відповідної технологічної підтримки -
удосконалення доступу до інформаційної системи ВНЗ фізкультурного профілю [6]. 

Метою дослідження є висвітлити досвід упровадження новітніх технологій 
подання спортивної інформації у вищій фізкультурній освіті. 

Результати дослідження та їх обговорення. Інформаційний супровід навчально-
освітнього процесу та науково-дослідної роботи передбачає надання доступу до певним 
чином підготовленої інформації. Традиційні форми обробки і подання інформації 
(паперові каталоги та картотеки) хоч і дозволяють здійснювати інформаційний пошук, 
однак потребують значних часових витрат. Розрізненість п'ятьох найбільших 
спеціалізованих інформаційних посередників, якими є фізкультурно-спортивні ВНЗ 
України, та розпорошеність між ними інформаційних джерел вимагають вироблення 
особливих підходів до організації та розвитку галузевих інформаційних ресурсів. 

У теперішніх умовах недостатнього фінансування і високої вартості книг та 
періодичних видань комплектувати, організовувати, зберігати та надавати у користування 
інформаційні ресурси, а також забезпечувати пошук потрібної інформації є досить 
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складно, а отже, ефективність інформаційного супроводу вищої фізкультурної освіти 
невисока. Окрім того, поза науковим обігом залишаються значні пласти інформації, 
недоступної дослідникам галузі, оскільки сфера її функціонування обмежується власним 
навчальним закладом. Дотепер вищі навчальні заклади фізкультурного профілю не 
отримують обов'язковий примірник усіх галузевих друкованих видань, відсутній 
безоплатний книгообмін збірниками наукових праць, матеріалами конференцій та іншою 
навчально-методичною та науковою літературою. Низький рівень співпраці між ВНЗ 
фізкультурного профілю, недостатня скоординованість навчальної та науково-дослідної 
діяльності, а також відсутність вільного доступу до мережі Інтернет призводить до 
практичної ізоляції інформаційної діяльності ВНЗ фізкультурного профілю. Варто 
зазначити, що такий інформаційний вакуум не виник раптово, а є закономірним наслідком 
сформованої тенденції, яку необхідно якомога швидше зруйнувати. 

Систематизація наукових інформаційних ресурсів у вищих навчальних закладах 
фізкультурного профілю здійснюється переважно за системним та предметним 
принципами і відображається у традиційній формі довідкових інформаційних джерел, 
які продовжують виконувати основні посередницькі функції під час пошуку інформації. 
Але динамічний розвиток освітньої галузі змушує інформаційні структури вищої 
фізкультурної освіти вдаватися до перегляду функцій наявної пошукової системи 
пошуку, до пошуку нових форм подання інформації з метою поетапного звільнення 
користувачів інформації від необхідності здійснювати рутинні операції, переведення 
всієї інфраструктури інформаційного забезпечення на новий рівень функціонування - в 
електронній формі. Сучасна інформаційна діяльність характеризується максимальною 
повнотою, достовірністю, своєчасністю та актуальністю представленої інформації. 
Матеріальну основу інформаційної діяльності мають становити технічне оснащення, 
локальна мережа, програмне середовище для подання інформації в електронній формі. 
У таких умовах система інформаційного забезпечення стане цілісною та завершеною. 

Питання створення і впровадження електронних засобів пошуку інформації у 
Львівському державному інституті фізичної культури розробляється з 2003 року. У 
зв'язку зі щорічним збільшенням обсягів надходження фахових журналів та збірників 
наукових праць, авторефератів дисертацій, а з відкриттям спеціалізованої вченої ради 
-дисертацій, захищених у ЛДІФК, виникла нагальна потреба електронними засобами 
мінімізувати витрати часу на пошук потрібної інформації. Це спонукало до створення 
електронних картотек періодики, авторефератів дисертацій, дисертацій, захищених у 
ЛДІФК, друкованих праць професорсько-викладацького складу інституту. 

На рисунку 1 представлено одну зі створених електронних картотек - картотеку 
дисертацій. Як різновид подання інформації вона характеризується такими обов'язко-
вими параметрами: прізвище дисертанта, тема дисертації, шифр і назва дисертації, 
місто і рік, бібліографічний опис. 

Апробація електронних картотек в інформаційному середовищі дозволила 
вирішити ряд проблем інформування науковців вищого навчального закладу 
фізкультурного профілю. Цим було покращено інформаційну діяльність ВНЗ, 
наближено її до вимог і стандартів сьогодення. 

Висновки 

Представлена електронна картотека забезпечує перший етап наукового процесу 
у ВНЗ - пошуковий. Наступним етапом розробки теми є створення електронного 
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каталогу. На шляху створення електронного інформаційного супроводу навчально-
освітнього процесу та наукових досліджень вищої фізкультурної освіти необхідно 
виконати ряд організаційно-технологічних завдань, серед яких придбання 
програмного забезпечення з метою створення єдиного електронного каталогу 
галузевої інформації; впровадження локальної мережі, яка об'єднає галузеві ВНЗ і 
дозволить їм підтримувати один одного в процесі обміну бібліографічними записами 
та забезпечувати функціонування центральної бази інформації. 

Таким чином, завдяки створенню електронного інформаційного середовища у 
вигляді електронного каталогу буде вирішено ряд нагальних проблем інформування 
фахівців, студентів, викладачів вищого навчального закладу фізкультурного профілю. 
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інформаційної діяльності ВНЗ фізкультурного профілю. 

Ключові слова: інформація, стратегія, інформаційні технології. 



Розділ 3.2. СУЧАСНІ гаФОРМАЦШНО-КОМУНІКАЦІЙШ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АКТУАЛЬНІ 
ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДАЧИ СПОРТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ВЫСШЕМ ФИЗКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Ирина СВИСТЕЛЬНИК 

Львовский государственный институт физической культуры 

Аннотация. Реформирование информационной системы высшего физкультурного 
образования возможно благодаря использованию современных компьютерных технологий. 

Ключевые слова: информация, стратегия, информационные технологии. 

INNOVATION TECHNOLOGY SPORT INFORMATION 
IN THE PHYSICAL EDUCATION 

Iryna SVISTELNYK 

Lviv state institute of physical culture 

Abstract. Strategic vector of reforming the system of higher physical culture education is 
active improvement of information technologies into the practice of information activity of higher 
educational bodies. 

Keywords: information, strategic, information technologies. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОННИХ БАЗ ДАНИХ, ЩО МІСТЯТЬ 
ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ЕКСПЕРИМЕНТІВ ІЗ ГАЛУЗІ СПОРТУ, 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА МЕДИЦИНИ 

Дмитро БОНДАРЕВ 

Севастопольський національний технічний університет 

Постановка проблеми. Наука, в тій формі, в якій вона існує у наш час, 
базується на попередніх даних, які реаналізуються, інтегруються, осмислюються і 
доповнюються. Для вирішення таких задач традиційно використовується літературний 
огляд. Однім з недоліків літературного огляду є те, що він більш уразливій для 
суб'єктивізму, упередженості і неадекватної оцінки робіт. Як достатньо жорстко 
відзначає Glass (1976): «найчастіший метод інтеграції досліджень з різними 
результатами - наголосити на недоліках організації всіх досліджень окрім тих, що 
були виконані самим автором або його учнями чи друзями, а потім вказати на ці 
дослідження як на ті, що містять істину в останній інстанції». Крім того, дослідження 
з негативними результатами або з незначним статистичним ефектом, як правило, не 
публікуються. Слід зазначити, що неоднозначні результати не завжди є показником 
недоліків досліджень. Дуже часто вони просто відображають випадковий розкид 
даних. Статистики були першими, хто запропонував альтернативні підходи, щодо 


