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Анотації:
Систематизовано дані про 
особливості використання су-
часних інформаційних техно-
логій на практиці фізичного ви-
ховання студентів. Розглянуті 
перспективні напрями викорис-
тання комп’ютерних технологій у 
фізичному вихованні студентської 
молоді. У студентському серед-
овищі відчувається недостатній 
рівень знань на зазначену тему. 
Існує потреба в отриманні відпо-
відної інформації щодо форму-
вання ціннісних орієнтацій, які ви-
значають здоровий спосіб життя 
молоді. Комп’ютерні інформаційні 
системи є привабливим джере-
лом популяризації і пропаганди 
здорового способу життя.

Ивчатова Т.В. Информационные техно-
логии в физическом воспитании студен-
ческой молодежи. Систематизированы 
данные об особенностях использования 
современных информационных технологий 
в практике физического воспитания студен-
тов. Рассмотрены перспективные направле-
ния использования компьютерных техноло-
гий в физическом воспитании студенческой 
молодежи. В студенческой среде ощущается 
недостаточный уровень знаний на указанную 
тему. Существует потребность в получении 
соответствующей информации относитель-
но формирования ценностных ориентаций, 
которые определяют здоровый образ жизни 
молодежи. Компьютерные информационные 
системы являются привлекательным источ-
ником популяризации и пропаганды здоро-
вого образа жизни.

Ivchatova T.V. Information technolo-
gies in physical education of student 
young people. The uses of modern infor-
mation technologies given about features 
are systematized in practice of physical 
education of students. Perspective direc-
tions of the use of computer technologies 
are considered in physical education of 
student young people. In a student envi-
ronment the insuffi cient level of knowledg-
es is felt on the indicated theme. There is 
a requirement in the receipt of the proper 
information on forming valued orientations 
which determine the healthy way of life of 
young people. The computer informative 
systems are the attractive source of popu-
larization and propaganda of healthy way 
of life.
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За даними наукових досліджень задоволення базо-
вих соціальних і біологічних потреб людини є осно-
вною передумовою розвитку особи. У свою чергу, в 
ієрархії потреб вище місце відводитися творчим по-
требам і самоактуалізації особи. Результати багатьох 
досліджень свідчать про те, що багато з них з успі-
хом можуть задовольнятися фізичною культурою. На 
сьогоднішній день суспільство не має у своєму розпо-
рядженні ефективнішого засобу забезпечити фізичну 
підготовку людей до повноцінного життя в сучасних 
умовах, ніж фізична культура [1].

Фізична культура поряд з культурою в цілому по-
кликана формувати всесторонньо розвинену особу, 
головного суб'єкта і об'єкта суспільно-історичного 
процесу. Відома тріада – «духовне багатство», мо-
ральна чистота», фізична досконалість» – виступають 
атрибутами гармонійно розвиненої особи [1].

Соціально-економічна і суспільно-політична пере-
будова всіх  сфер українського  суспільства  неминуче 
спричиняє  зміни в духовному  житті людей, у  моти-
вах їх поведінки,  ціннісних  орієнтаціях, соціальних  
установках. Перед системою вищої освіти, у зв'язку з 
цим,  постає проблема  переходу  від традиційної пе-
дагогічної парадигми до вчення  інноваційного типу,  
в основі якої повинна лежати, перш за все, турбота 
про здоров'я студентів [6, 9].

Сьогодні вже загальновизнано, що в перспектив-
ній, прогресивній системі вищої освіти повинні до-
мінувати інформаційні компоненти. І це не випадко-
во, оскільки система освіти повинна не лише давати 
необхідні знання про нове інформаційне середовище 
суспільства, але і формувати новий світогляд [3, 5]. 

На тлі інтенсифікації навчального процесу у вузах 
за останні роки в Україні відзначається неухильна тен-
денція зниження об'єму рухової активності студентів, 
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що негативно позначається на їх фізичному розвитку, 
фізичній підготовці і функціональному стані [5, 6].

Стиль життя, поведінка, інтереси, цінності і стере-
отипи в молодого покоління мають певну специфіку, 
яка викликає негативне ставлення до свого здоров'я. У 
період самоствердження, професійного становлення, 
входження в доросле життя молоді люди часто опиня-
ються в ситуації ризику, особливо для свого здоров'я. 
Це зв'язано з цілим рядом чинників як об'єктивного 
(соціально-економічні умови, рівень освіченості, 
культури і ін.) так і з певними поведінковими стерео-
типами суб'єктивного характеру [1, 4].  

В даний час для студентів актуальними є наступні 
завдання: залучити їх до активних занять фізичною 
культурою і отримати максимально повний соціально-
педагогічний і культурний ефект від цих занять – ви-
користовувати їх для фізичного і духовного оздоров-
лення, гармонійного розвитку, активного, творчого 
відпочинку і спілкування, а значить, для підвищення 
рівня і якості життя студентів. 

Як свідчить практика, найважливішою педагогіч-
ною умовою формування стійкого інтересу студентів 
до занять фізкультурою і спортом є підвищення для 
них значущості і емоційної  привабливості цих занять 
на основі: здобуття повної і об'єктивної інформації 
про морфофункціональний стан, фізичну підготов-
леність; усвідомлення особистої відповідальності 
студента за цей стан; використання комплексу таких 
форм організації фізкультурно-оздоровчої діяльності, 
які адаптовані до особливостей фізичного і психічно-
го розвитку студентів, враховуючи систему їх потреб і 
ціннісних орієнтацій [4, 9]. 

Дослідження останніх років свідчать про те, що 
однією з причин виникнення такої ситуації є те, що 
студенти не володіють достатньою інформацією про 
важливість здорового способу життя, роль рухової 
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активності в зміцненні соматичного здоров'я, у них 
відсутні елементарні навички самоконтролю за своїм 
фізичним станом у процесі фізичного виховання.  

Різні спеціалісти [5, 6, 7] відмічають, що запо-
внення даного інформаційного вакууму можливе на 
основі використання в процесі фізичного виховання 
студентів можливостей сучасних комп'ютерних тех-
нологій.

Робота виконана згідно плану науково-дослідної 
роботи кафедри кінезіології Національного універси-
тету фізичного виховання й спорту України і «Зведе-
ного плану НДР в сфері фізичної культури й спорту 
на 2006-2010 р.» Державного комітету України з пи-
тань фізичної культури й спорту по темі 3.2.1. «Вдо-
сконалення біомеханічних технологій у фізичному 
вихованні й реабілітації з урахуванням просторової 
організації тіла людини».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – вивчити і узагальнити представле-

ні в спеціальній науковій літературі і джерелах Інтер-
нет питання використання інформаційних технологій 
у фізичному вихованні студентів.  

Для вирішення поставленої мети використовував-
ся аналіз науково-методичної літератури, а також дже-
рел Інтернет.

Результати дослідження. 
Одна з перших методик контролю і корекції рів-

ня розвитку професійно важливих фізичних якостей 
студентів з використанням комп'ютерних технологій 
була розроблена А.Е. Єгоричевим [8]. Розроблений 
автором навчально-методичний комплекс представляє 
систему взаємопов’язаних елементів на основі вико-
ристання зворотного зв'язку.

З метою інтегрального оцінювання функціональ-
ної підготовленості студентів, що займаються за про-
грамою спортивних танців, О.В. Жбанковим розро-
блена [3] комп'ютерна програма “Sportdanc”. У основі 
розробленої програми лежить підбір тестових вправ, 
адекватних фізичній підготовленості  студентів.

Для оцінки особливостей статури і фізичної підго-
товленості студенток В.Ю. Волковим, [2] розроблена 
програма «міні-шейпінг». Програма дозволяє не лише 
тестувати тих, що займаються, але і навчати їх мето-
дичним прийомам і вдосконаленню фізичного розви-
тку. Для ознайомлення студентів з основами атлетич-
ної гімнастики автором розроблена програма «Атлет» 
(мал.1).

Структура програми розроблена за принципом гі-
пертексту. Студент, працюючи з програмою, вибирає 
ту послідовність, яку вважає необхідною і яка дає 
можливість максимально використовувати індивіду-
альний підхід у навчанні.

О.Ю. Фанигіною [9]  розроблена комп'ютерна про-
грама  «Aquastudent+». Структура і вміст  комп'ютерної 
програми,  дозволяють  моделювати заняття по акваае-
робіці так, щоб якнайповніше враховувалися  інтереси 
і рівень фізичної підготовленості студенток. Запропо-
нована автором програма складається з трьох блоків: 
«Аквааеробіка»,  «Оздоровчі програми» і «Функції 
забезпечення».

У дослідженнях С.А. Загайнова, [4] експеримен-
тально апробована комп'ютерна програма, заснована 
на самодіагностиці стомлення студентів, яке виникає 
при роботі за комп'ютером. 

Мультимедійна комп'ютерна програма для підготов-
ки фахівців в області оздоровчої фізичної культури тео-
ретично обґрунтована і апробована І.М. Бєляєвою [8].

Реалізація технології корекції порушень постави 
студентів з використанням комп'ютерних технологій, 
на думку Н.А. Колоса [6], представлена складним без-
перервним процесом і залежить від різних причин і 
чинників, які необхідно враховувати при організації 
дослідно-експериментальної роботи.

При створенні комп'ютерної програми Н.А. Коло-
сом, [6] враховувалися:
педагогічна доцільність вживання програмних засо-• 
бів; 
функціональне призначення окремих типів про-• 
грамних засобів (навчальні, підсумкові знання, які 
визначають необхідний рівень засвоєння і реалізу-
ють зворотний зв'язок);
типологія програмових засобів за методичним при-• 
значенням (інформаційно-методичні, які дають 
можливість пошуку і вибору необхідної інформації) 
[8]. 
У розробленій Н.А.Колосом [6] комп'ютерній про-

грамі на панелі  робочого вікна  розташовані  наступні 
вкладки: «Налаштування», «Теоретичні відомості», 
«Діагностика», «Корегувально-профілактичний мо-
дуль» (мал.2), «Моніторинг», «Живлення».

В цілому зазначені комп’ютерні комплекси і про-
грами є добре адаптованими до потреб молоді. Вони 
передбачають широкий напрямок підходів у їх вико-
ристанні та можуть бути використані в індивідуаль-
них заняттях студентів. Разом із тим, гостро постає 
проблема у розробці інтегрованих до мережі Інтернет 
комп’ютерних систем, які дозволяють концентрувати 
інформацію у базах даних. На цьому перелік існу-
ючих програм не закінчується і тому є необхідність 
звернення до більш глибокого аналізу англомовних 
інформаційних ресурсів.

Висновки:
Проведений аналіз і узагальнення даних вітчизня-

ної і зарубіжної літератури, а також джерел Інтернет 
свідчить про те, що проблема здорового способу жит-
тя студентів і формування активної позиції в збере-
женні і зміцненні свого здоров'я стоїть досить гостро.

У студентському середовищі відчувається не лише 
недостатній рівень знань на цю тему і потреба в отри-
манні відповідної інформації, але й постає проблема 
формування ціннісних орієнтацій, що визначають здо-
ровий спосіб життя молоді. У зв'язку з цим, на нашу 
думку, реальну допомогу у вирішенні даних проблем 
може надати створення комп'ютерних інформаційних 
систем, направлених на популяризацію і пропаганду 
здорового способу життя, і активне поширення його 
серед студентської молоді.

Перспективи подальших досліджень будуть 
пов'язані з розробкою мультимедійної комп'ютерної 
програми «Здоровий спосіб життя студентів».
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