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Анотація. У статті розглядається актуальне питання розробки і використання електронних навчальних 
посібників (підручників) у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту в 
Україні. Відзначається необхідність розробки технології комплексної експертизи електронних навчальних 
видань в Україні. Проведено аналіз доступної науково-методичної літератури по проблемі використання 
електронних підручників у вищий фізкультурній освіті України.  
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Вступ.  
У сучасному професійній освіті інформатизація професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної 

культури і спорту нерозривно пов'язана із впровадженням у процес підготовки майбутніх фахівців досягнень 
сучасних інформаційних технологій.  

Одним з напрямків, який активно розроблюється, є застосування інформаційних технологій у 
професійній підготовці майбутніх фахівців, а саме використання електронних навчальних посібників 
(підручників).  

Електронні навчальні посібники (електронні підручники) являють собою складний продукт, у якому 
застосовуються досягнення сучасної техніки, що дозволяють програмно реалізовувати всі структурні 
компоненти навчального посібника: зміст з предметної області, методику навчання, тематичне мультимедіа, 
дизайн і художні якості. У порівнянні із друкованим навчальним посібником, для застосівання ЕП 
(електронного підручника) потрібен певний програмно-технічний комплекс. ЕП включає інформацію у всіх 
відомих на сьогодні форматах: текст, мова, музика, фото, відео, графіка, анімація, а також комбіновані 
інтерактивні компоненти віртуальної реальності. Електронний навчальний посібник або мультимедиа видання - 
не тільки складна науково-технічна продукція, це ще і повнота дидактичного змісту, методичні аспекти 
навчання, високий рівень творчості авторів [1]. 

Сисоєва С.О. відзначає необхідність створення і впровадження нового типу навчальних видань - 
електронних навчальних посібників на всіх рівнях освіти, в процесі інформатизації всієї освіти. Автор акцентує 
увагу на глобальному процесі інформатизації, що сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного 
процесу за рахунок підвищення обсягів і якості надання освітньої інформації завдяки використанню 
можливостей сучасних інформаційних технологій. Так само зазначається, що електронні навчальні видання 
дозволять підвищити ефективність безперервної професійної освіти людини протягом всього життя [2, c.78]. 
Сучасні електронні навчальні видання є основою дистанційної форми навчання, що дозволяє постійно 
підвищувати професійну компетентність, конкурентноздатність і забезпечує мобільність на ринку праці для 
майбутнього фахівця. Застосування в професійній підготовці з фізичного виховання та спорту електронних 
навчальних видань дозволить постійно підвищувати кваліфікаційний рівень фахівців цієї найважливішої галузі 
суспільства, що забезпечує формування та збереження здоров'я.. 

Робота виконана за планом НДР Запорізького  національного  університету.  
Мета, завдання роботи. 
Проаналізувати стан проблеми використання електронних підручників у вищий фізкультурной освіті. 

Виявити проблеми інформатизації професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту 
та шляхи їх рішення. 

Результати дослідження.  
Осін О.В. проаналізував ринок електронних освітніх видань і розділив їх на три групи: видання для 

підтримки і розвитку навчального процесу, інформаційно-довідкові джерела і видання загальнокультурного 
характеру [1]. Перша група видань орієнтована на підтримку навчального процесу і розширення можливостей 
викладачів для подання навчального матеріалу. Так само електронні видання забезпечують самостійну роботу, і 
самоконтроль рівня знань тих, яких навчають, тому вони одержали назву навчальних електронних видань.  

Інформаційно-довідкові джерела забезпечують загальну інформаційну підтримку професійної 
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підготовки. До цих джерел належать: енциклопедії, довідники, словники, атласи різного призначення, збірники 
економічних і нормативно-правових документів. Ці електронні освітні видання не прив'язані до програми 
підготовки фахівців, а націлені на використання як вихідний матеріал при рішенні навчальних творчих завдань. 

Електронні навчальні видання загальнокультурного характеру призначені для створення віртуального 
культурно-виховного середовища. Цей тип електронних навчальних видань сприяє формуванню 
загальнокультурних цінностей, розширенню світогляду. Для цих цілей використовують віртуальні екскурсії, 
мультимедійні видання, присвячені шедеврам класичної музики, архітектури, живопису.  

Електронні навчальні видання надають можливість підвищити ступінь індивідуалізації і 
диференціювання процесу навчання, забезпечити організацію контролю і самоконтролю за рівнем знань тих, 
яких навчають, на різних етапах професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту. 
ЕП сприяють підвищенню мотивації до навчання і забезпечують високий ступінь інтерактивності (зворотного 
зв'язку). 

Аналіз наукової літератури показав, що в сучасній педагогічній науці поки ще немає чіткого визначення 
електронних навчальних засобів. Не розроблена їхня класифікація, особливості застосування в процесі 
навчання різних вікових груп [3, с.145]. Деякі автори розглядають електронне навчальне видання як комплекс 
друкованої і електронної книги взаємодоповнюючий один одного. Електронна книга ще розглядається як 
автоматизований варіант друкованого видання із збереженням структури і за рахунок застосування 
інформаційних технологій дозволяє розширити її можливості. Застосування комп'ютера дозволяє додати до 
електронної книги повний спектр мультимедіа (графіка, звук, відео). Електронні навчальні видання компактні 
при зберіганні на різних магнітних і оптичних носіях, мобільні при переносі та передачі по локальній мережі 
або мережі Інтернет. Самі найпростіші електронні навчальні видання можуть бути створені автором без 
використання спеціальних знань в області програмування, застосовуючи гіпертекстовий формат HTML подання 
інформації в стандартному текстовому редакторі Microsoft Word широко розповсюдженому у світі. 

Однак же використання електронних навчальних видань у професійній підготовці майбутніх фахівців 
потребує від авторів у процесі створення ЕП відповідності певним критеріям. Міністерством освіти Росії була 
розроблена технологія комплексної експертизи електронних навчальних видань, що містить: технічну, 
змістовну експертизи й експертизу дизайну-ергономіки [1]. 

Технічна експертиза досліджує працездатність ЕП на програмно-технічних комплексах різних 
конфігурацій. Оцінюється простота і коректність встановлення/видалення в операційній системі, 
функціональна працездатність, ресурсоємність і якість мультимедіа компонентів і якість програмної реалізації, 
якщо ЕП розроблявся за допомогою мов програмування. 

Змістовна експертиза спрямована на оцінювання повноти змісту предметної області, дидактичних і 
методичних властивостей електронного навчального видання. Оцінюється обсяг матеріалу, актуальність, 
новизна. Педагогічна оцінка дається з урахуванням інтересів викладача і того, кого навчають, організації 
навчального матеріалу. Методична частина розглядається на основі принципів варіативності, послідовності 
подачі навчального матеріалу, наявності системи контролю і самоконтролю за рівнем отриманих знань.  

Експертиза дизайну-ергономіки оцінює якість аудіо-відеоряду, психологічні, ергономічні і художні 
властивості електронного навчального видання. У ці параметри входять комфортність використання, 
організація інтерактивності, навігації, інтуітивної ясності, оригінальність. 

Аналіз публікацій російських авторів показав, що з 2000 року в декількох провідних центрах підготовки 
майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту активно почали вестися роботи з впровадження і апробації 
електронних навчальних посібників. Це Санкт-Петербурзька державна академія фізичної культури ім. П.Ф. 
Лесгафта під керівництвом ректора академії Таймазова В.А., Удмуртський державний університет (м. Іжевськ) 
під керівництвом Петрова П.К., Самарський державний аерокосмічний університет ім. С.П.Корольова, науково-
дослідний інститут інформаційних технологій Московської державної академії фізичної культури [4, с.45, 5; 6, 
с.14; 7, с.57; 8, с.41]. 

В Україні розробкою і впровадженням електронних навчальних посібників, в процес професійної 
підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту займаються такі наукові центри як: Харківська 
академія фізичної культури кафедра інформатики і біомеханіки під керівництвом Ашаніна В.С., Національний 
університет фізичного виховання і спорту кафедра кинезіології під керівництвом Кашуби В.О., Львівський 
державний університет фізичної культури, Тернопільський державний педагогічний університет імені В. 
Гнатюка, факультет фізичного виховання.  

У Харківській академії фізичної культури на кафедрі інформатики і біомеханіки були розроблені та 
впроваджені ряд електронних навчальних посібників для професійної підготовки майбутніх фахівців з 
фізичного виховання і спорту: «Математичні основи спортивної інформатики», «Основи інформатики», «Мови 
програмування», «Біомеханіка», «Інформаційне забезпечення спеціальності». Більшість електронних 
навчальних посібників розроблені на основі гіпертекстової технології подання матеріалу (HTML). А також 
використаються стандартні програми пакета Microsoft Office - Exel, Access для подання, організації навчального 
матеріалу, обробки і накопичення результатів тестування рівня знань майбутніх фахівців з фізичного виховання 
та спорту [9-12].  

У Національному університет фізичного виховання й спорту України на кафедрі кінезіології був 
розроблений і впроваджений інформаційно-тематичний комплекс «Постава» для вдосконалювання викладання 
навчальної дисципліни «Динамічна анатомія». В інформаційно-тематичний комплекс входять матеріали, що 
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сприяють вивченню теоретичних аспектів і практичному освоєнню технології профілактики постави - 
друкована монографія в електронному вигляді «Біомеханіка постави» і програмно-апаратний комплекс, що 
складається із пристроїв отримання відео зображення сполучених з персональним комп'ютером і авторським 
програмним забезпеченням «Torso» і «Bigfoot» [13, с.25; 14, с.421]. 

У Львівському державному університеті фізичної культури розроблений і впроваджений у навчальний 
процес з предмету «Основи здоров'я і фізична культура» мультимедійний навчальний посібник «Футбол - 
джерело здоров'я». У процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту 
навчальний посібник вирішує наступні завдання:  

- виступає в ролі основного джерела навчальної інформації з навчального предмета «Основи здоров'я і 
фізична культура» і «Програмоване навчання на уроках з футболу у школі»; 

- містить основні матеріали для самостійної роботи майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту; 
- на різних етапах вивчення навчального матеріалу дає можливість проводити самоконтроль і контроль за 

рівнем засвоєння знань студентів; 
-  ефективне ознайомлення і вивчення техніки і тактики футболу; 
- ознайомлення майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту з позитивним впливом організованої 

рухової активності, раціонального харчування, режиму дня на фізичний стан організму людини [15, с. 24]. 
Електронний навчальний посібник містить спеціалізовані програмні продукти:  
- «Методика програмованого навчання техніки гри у футбол» - містить методику початкового навчання 

основам техніки гри і її біомеханічної структури; 
- «Функціональний тест» - використовується для визначення рівня здоров'я; 
- «Комплексний тест» - використовується для оцінки фізичного розвитку; 
- «Футбольний тест» - оцінює рівень освоєння техніки і тактики гри у футбол; 
- програма для оцінки рівня психо-фізіологічного стану ; 
- «Аналіз змагальної діяльності» - оцінює рівень ігрової діяльності. [15, с. 25].  
У Тернопільському державному педагогічному університеті імені В. Гнатюка на факультеті фізичного 

виховання з 2003 року розпочалась розробка і впровадження електронних навчальних посібників з кожного 
предмета. На сайті університету представлений інтерактивний електронний навчальний посібник «Плавання з 
методикою викладання», інтерактивні мультимедійні курси «Плавання з методикою викладання» і 
«Спортивний туризм» розроблені Скалієм О.В., навчально-методичні web-проекти «Лижний спорт» і «Легка 
атлетика» розроблені Єднак В.Д. і соавт [16-20].  

Вищенаведені електроні навчальні посібники розроблені за допомогою текстового редактора Microsoft 
Word із застосуванням гіперпосилань и переведені у формат HTML. Посібники містять теоретичний і 
практичний матеріали вищезазначених начальних дисциплін, графічні зображення та відео матеріали окремих 
елементів рухових дій для створення уяви про структуру і траєкторії рухів біомеханічних сегментів. Навчально-
методичні web-проекти наряду з електронними навчальними посібниками містять робочі та навчальні 
програми, матеріали для самостійної роботи майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту, 
індивідуальні та тестові завдання для контролю рівня знань, залікові вимоги і перелік основної і додаткової 
літератури. Навчально-методичні web-проекти – є повними навчально-методичними комплексами дисциплін у 
електронному вигляді. Авторами зазначається, що використання електронних навчальних посібників в процесі 
професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту значно підвищило рівень 
засвоєння начального матеріалу, але відмічено, що найбільшої ефективності навчальний процес набуває при 
спільному використанні традиційного навчання із застосуванням інформаційних технологій [21, с.384]. Однак, 
педагогічного експерименту який підтверджує ефективність використання сучасних електронних навчальних 
посібників і навчально-методичних web-проектів проведено не було, що доводить необхідність проведення 
більше детальної експериментальної роботи з оцінки ефективності застосування електронних навчальних 
посібників у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту. 

Висновки.  
Аналіз науково-методичної літератури з проблеми використання електронних підручників у професійній 

підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах фізкультурного 
профілю дає нам можливість констатувати: не розроблені чіткі критерії до змісту електронних підручників, не 
визначені критерії ефективності застосування електронних навчальних видань у професійній підготовці 
майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту. Експериментально не підтверджена ефективність 
впровадження електронних навчальних матеріалів у процес професійної підготовки, хоча більшість авторів 
зазначають, що застосування електронних навчальних посібників сприяє підвищенню якості підготовки 
майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту. 

В Україні не створений і не відпрацьований механізм експертизи, стандартизований для всіх навчальних 
закладів різного рівня акредитації. На нашу думку, експертиза відповідності електронних навчальних видань 
повинна проводитися на рівні науково-методичної ради кожного навчального закладу відповідно до 
розроблених вимог Міністерства освіти і науки України. Одним з немаловажних аспектів використання 
електронних підручників у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту є 
мотивація професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів до створення і використання ЕП у 
навчальному процесі. Тому що на створення сучасних електронних підручників потрібні більші часові і 
інтелектуальні витрати, на нашу думку, керівництво навчальних закладів може підняти рівень мотивації до 
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створення і застосування електронних підручників за рахунок фінансового фактора - встановлення надбавок за 
створення і використання електронних підручників у навчальному процесі або за рахунок зменшення 
навчального навантаження професорско- викладацькому складу.  

Однак, незважаючи на всі вище описані проблеми застосування електронних підручників у професійній 
підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту в Україні, основною проблемою є матеріально-
технічна база для прискорення процесу впровадження ЕП. На нашу думку, без державної підтримки, 
приведення матеріально-технічної бази у відповідність із існуючими міжнародними стандартами, 
впровадження інформаційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного 
виховання і спорту не представляється реальним у сучасних економічних умовах.   

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем використання 
електронних підручників у вищій фізкультурній освіті України. 
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