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Наукова стаття присвячена основним аспектам розробки та використання
комп’ютерних навчальних програм при підготовці фахівців з фізичного виховання та
спорту. У дослідженні представлена структура побудови комп’ютерної навчальної
програми, до складу якої увійшли комп’ютерна психодіагностика, комп’ютерне навчання,
комп’ютерний контроль знань, банк даних та статистичної аналітики. Експериментальне
впровадження розробки відбувалося при проведенні теоретичних та практичних занять у
студентів, надавалися завдання для самостійної роботи, передбачено модуль e-learning
навчання.
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими темами. Галузь фізичної культури
та спорту потребує підвищення якості підготовки фахівців засобами із залученням сучасних інформаційних технологій. Вища освіта спрямована на оптимізацію навчального процесу та робить можливим
застосування інтерактивних навчальних курсів. Інформаційні технології навчання застосовуються майже
в усіх галузях сучасної української вищої освіти [10]. Не є виключенням і сфера фізичного виховання та
спорту. Багато вчених [4; 5; 9] встановили ефективність використання інформаційних технологій
навчання у підготовці студентів закладів вищої освіти з фізичної культури. Ведуться розробки зі
створення комп’ютерних навчальних програм для підготовки спортсменів із різних видів спорту [15; 17].
Але при цьому залишається мало дослідженою проблема формування єдиного інформаційнонавчального простору підготовки фахівців з фізичної культури та спорту. Дослідження виконано в
рамках наукової фундаментальної теми "Науково-методичні основи використання інформаційних
технологій при підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту" (№ держреєстрації: 0113U001207).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В роботах [3; 7; 13; 16] розкривається поступальна
динаміка розробки та впровадження у навчально-тренувальний процес комп’ютерних навчальних
програм, тестувальних комплексів, електронних словників, навчальних посібників. Автори детально
обґрунтували алгоритми створення та використання сучасних інформаційних технологій навчання при
підготовці студентів та учнівської молоді.
Цікавим напрямком дослідження є висвітлення проблеми використання інформаційних технологій
навчання як фактору впливу на здоровий спосіб життя студентів. Вченими [22; 24; 27] було проведено
наукове обґрунтування кількісної та якісної складової часу комп’ютерного навчання протягом доби та
його влив на здоров’я людини. Сучасна молодь проводить дуже багато часу за комп’ютером, у
дослідженнях [12; 19; 25] автори рекомендують спрямовувати цей час на самоосвіту та підвищення рівня
знань. Для цього було представлено комплекси навчальних програм засобами on-line технологій.
Вченими [1; 11] було встановлено достовірний вплив інформаційних технологій навчання на
формування пізнавальної активності, креативності та підвищення розумової діяльності у студентів. У
тренувальному процесі на етапі теоретичної підготовки доцільність використання інформаційних
технологій обґрунтована у дослідженнях [8; 26]. Автори розкрили величезний потенціал сучасних
інформаційних технологій при підготовці спортсменів з різних видів спорту. Таким чином, аналіз
літературних джерел та останніх досліджень свідчить про наявність великої кількості розробок,
технологій та інновацій. Але при цьому інтенсивний розвиток сучасної комп’ютерної освіти у всьому
світі потребує продовження досліджень у цьому напрямку.
Мета та завдання дослідження. Основною метою дослідження виступає обґрунтування
структури створення комп’ютерних навчальних програм у начально-тренувальному процесі студентів
закладів вищої освіти з фізичної культури та спорту.
Для досягнення поставленої мети дослідження вирішувалися такі завдання.
1. Проаналізувати стан та перспективи розвитку інформатизації та комп’ютеризації сучасної
спортивної освіти.
2. Розробити та впровадити комплекс комп’ютерних навчальних програм у процес підготовки
студентів академії фізичної культури в рамках формування єдиного спортивного освітнього простору.
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Виклад основного матеріалу. В результаті проведеного дослідження нами було розроблено
комплекс комп’ютерних навчальних програм з таких дисциплін, як: "Математичні основи спортивної
інформатики" [2], "Бази даних у фізичному вихованні та спорті" [25], "Спортивний туризм" [18,21],
"Гандбол" [20], "Баскетбол" [15], "Настільний теніс" [13]. Комп’ютерні навчальні програми складаються
із таких компонентів, як комп’ютерні психодіагностичні програми, навчальні програми, комп’ютерні
тести, банк даних та статистичної аналітики (рис. 1).
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Рис. 1. Структура комп’ютерної навчальної програми
Перед початком навчального заняття викладач засобами комп’ютерної психодіагностики виявляв
індивідуальні показники кожного студента, на основі яких планував стратегію надання навчального
матеріалу. При застосуванні комп’ютерної начальної програми використовували чотири обов’язкові
блоки, але для кожного студента навчальний матеріал було представлено різними засобами. Студенти,
які є творчою натурою з яскраво вираженим образним сприйняттям, отримували навчальний матеріал у
візуальному представленні. Для студентів з аналітичним типом мислення представлення матеріалу
домінувало в алгоритмах, схемах, з послідовним викладенням. Після кожного заняття проводилося
коротке комп’ютерне тестування на 8-10 питань з метою закріплення навчального матеріалу. Після
вивчення кожного модуля дисципліни проводився проміжний оцінювальний контроль із 20-25 питань
різного рівня складності.
Загальний контроль рівня знань студентів з дисципліни проводили під час підсумкового
тестування в рамках заліку чи іспиту. Такий контроль складався із 3 варіантів по 30 питань підвищеного
рівня складності, фіксувався час контролю та була відсутня можливість повернутися і виправити відповідь.
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Уся інформація про навчальний процес фіксувалася у єдиному банку даних та статистичної
аналітики. Фіксувалися індивідуальні психологічні показники кожного студента у його власному профілі,
кількість пройденого навчального матеріалу, оцінки комп’ютерного тестування. Студент мав змогу
переглянути власні дані та загальні показники по групі. Викладач мав доступ до профілів студентів для
коригування стратегії навчання й аналізу його успішності, а також відкритий доступ до профілю групи.
Для проведення занять з використанням комп’ютерних навчальних програм використовувалися
ресурси комп’ютерних аудиторій академії, комп’ютерної читальної зали. Усі навчальні матеріали та бази
даних розміщувалися на серверах академії та були відкриті для всіх студентів і викладачів, що мали
власні профілі.
Висновки. Під час проведення дослідження розроблено комплекси комп’ютерних навчальних
програм з різних дисциплін для підготовки фахівців з фізичної культури та спорту. Обґрунтована
структура комп’ютерної навчальної програми, яка складається з блоків психодіагностики, навчання,
контролю знань, банку даних та статичної аналітики. Експериментальне впровадження комп’ютерних
навчальних програм відбувалося в рамках формування єдиного навчального середовища академії.
Перспективи подальших досліджень. У подальшому планується продовжити розробки
комп’ютерних навчальних програм з інших дисциплін спортивного профілю та приділити увагу
підвищенню рівня засобів надання навчального матеріалу.
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Filenko L. V.
STRUCTURE OF COMPUTER TRAINING PROGRAM IN THE STUDY
OF STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

The scientific article is devoted to the main aspects of the development and use of computer
training programs in the training of specialists in physical education and sport. The analysis of the
literature indicates the existence of a large number of developments in information technology
training. The formation of a universal information learning environment is important in the sphere
of physical culture and sports. The complex of computer training and control programs was
developed in the following disciplines: "Mathematical basics of sports informatics", "Databases in
physical education and sport", "Sports tourism", "Handball", "Basketball", "Table tennis". The
study presents the structure of the computer training program. The computer training program
consists of computer psychodiagnostics, computer training, computer knowledge control, a data
bank and statistical analytics. The experimental introduction of computer training programs was
conducted at lectures, practical classes, at independent work, e-learning training.
Individual indicators of students were determined with computer psychodiagnostics. The
program allows you to determine short-term and long-term memory, volume and concentration of
attention, type of thinking, imagination, creativity. The educational material was provided in
accordance with the individual cognitive characteristics of the student. Students with a
pronounced image perception received educational material using visual objects. Algorithms,
schemas, sequential presentation of the material dominated the teaching for students with a
logical type of thinking.
Computer testing was conducted after each class to consolidate the material, intermediate
control was carried out after each module of discipline. Complex assessment of knowledge was
carried out at the end of the study of the discipline using a computer testing program. All
information about the training process was recorded in the database. Students and lectures had
their own profile. Training materials are posted on the server of the Academy. They have open
access to students and lecturers who have a profile. The use of computer training programs has
made it possible to form a single learning environment for students.
Key words: computer, program, student, study, control, information technologies.
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