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Використання освітніх інтернет-ресурсів у процесі фізичного 
виховання студентів, що займаються таеквондо
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Анотації:
Інформатизація вносить суттєві змі-
ни у структуру та організацію про-
цесу навчання, роблячи його гнуч-
ким, випереджаючим та публічним. 
З метою оптимізації тренувального 
процесу з таеквондо в умовах тех-
нічного вузу було створено освітній 
веб-сайт, який поєднує текст, графі-
ку, звук та відео в єдиній оболонці. 
Використання зазначеного інтернет-
ресурсу буде сприяти формуванню 
інтересу до фізичного виховання, 
підвищенню пізнавальної активнос-
ті, стимулюватиме максимальний 
темп засвоєння знань та розвитку 
умінь, вирішуватиме проблему зміц-
нення здоров’я.

Саламаха А.Е. Использование образова-
тельных интернет-ресурсов в процессе 
физического воспитания студентов, за-
нимающихся таэквондо. Информатизация 
вносит существенные изменения в структуру 
и организацию процесса обучения, делая его 
гибким, опережающим и публичным. С целью 
оптимизации тренировочного процесса по 
таэквондо в условиях технического вуза был 
создан образовательный веб-сайт, объединя-
ющий текст, графику и видео в единой оболоч-
ке. Использование данного интернет-ресурса 
будет способствовать формированию инте-
реса к физическому воспитанию, повышению 
познавательной активности, стимулировать 
максимальный темп усвоения знаний и раз-
вития умений, решит проблему укрепления 
здоровья. 

Salamakha O.Y. Use of educational 
internet-resources in the physical 
training course of the students engaged 
in taekwondo. Informatization produces 
essential changes in the structure and 
organisation of the educative process, 
making it  exible, advancing and public. In 
order to optimaze the training process on 
taekwondo in conditions of the technical 
university the educational web-site, 
uniting texts, graphics, sound and video in 
one cover, has been created. Use of this 
internet-resource will generate interest in 
physical training, increase gnostic activity, 
stimulate the maximum rate of knowledge 
acquisition and ability development, solve 
a problem of health promotion. 

Ключові слова:
інформаційні технології, Інтернет, 
освітній сайт, студенти, таеквон-
до, фізичне виховання. 

информационные технологии, Интер-
нет, образовательный сайт, студенты, 
таэквондо, физическое воспитание. 

information technologies, Internet, 
educational site, students, taekwondo, 
physical training.

Вступ.1

Студентський вік є сприятливим періодом для 
розвитку більшості основних рухових якостей, але 
в сучасних умовах підготовки спеціалістів у вищих 
навчальних закладах значно зростає потік навчальної 
інформації, ущільнюється добовий режим дня. У 
зв’язку з цим спостерігається зниження об’єму рухової 
активності студентів, що негативно впливає на стан 
фізичних і психічних можливостей, призводить до 
погіршення здоров’я та зниження показників фізичного 
розвитку. Першокурсники вже мають різноманітні 
відхилення у стані здоров’я та слабку фізичну підготовку, 
яка обумовлена недостатнім фізичним розвитком та 
функціональним станом організму. 
Підвищити рівень фізичної підготовленості та 

здоров’я дозволяє таеквондо [24]. Цей вид східних 
єдиноборств сприяє вихованню потреби у фізичному 
самовдосконаленні та здоровому способі життя; 
формуванню системи теоретичних знань і практичних 
умінь в області фізичної культури; забезпеченню 
необхідного рівня професійної готовності майбутніх 
фахівців, що включає фізичну підготовленість, 
тренованість, працездатність, розвиток професійно 
значимих фізичних якостей і психомоторних здібностей; 
повноцінному використанню засобів фізичної культури 
для профілактики захворювань, збереженню й зміцненню 
здоров’я, оволодінню вміннями самоконтролю в процесі 
спортивних тренувань. 
Проте в умовах вищого навчального закладу заняття 

таеквондо, тривалість яких дві академічні години на 
тиждень, забезпечують не більше 20 - 25% необхідної 
рухової активності студентів і не в змозі в повній мірі 
вирішити завдання зміцнення здоров’я та засвоєння 
рухових навичок. Важливим резервом підвищення 
рівня рухової активності студентів є самостійні заняття 
фізичними вправами у вільний від навчання час. Постає 
необхідність у створенні системи, яка б інтегрувала 

© Саламаха О.Є., 2010

теоретичний і практичний матеріал з таеквондо та 
координувала самостійні заняття студентів. 
У сучасному суспільстві набуває стрімкого розвитку 

інформатизація сфери освіти. Одним із шляхів 
оптимізації навчального процесу є використання 
комп’ютерних технологій, які активно впроваджуються 
і у процес фізичного виховання. 
Великі можливості для підвищення освітнього рівня 

відкриває Інтернет, що є джерелом інформації, засобом 
її пошуку, представлення та оброблення. Користування 
цією мережею не має географічних та часових обмежень 
і створює умови для розповсюдження інноваційних 
методів викладання, перспективи творчої самореалізації 
та активності суб’єктів навчання. 
Особливої популярності в українському сегменті 

Інтернет набувають освітні веб-сайти. 
Освітній веб-сайт – це сукупність web-сторінок 

з повторюваним дизайном, поєднаних за змістом, 
розміщених навігаційно та фізично на одному сервері, 
що забезпечує цілеспрямований процес навчання і 
виховання в інтересах суспільства. Він являє собою 
структурований і систематизований простір, має 
можливості розширення і корекції [9]. 
Зважаючи на це, питання використання освітніх 

інтернет–ресурсів у процесі фізичного виховання 
студентів є актуальним і потребує подальшого 
вивчення. 
Дослідження виконувалось за планом науково-

дослідної роботи кафедри фізичного виховання 
Міжуніверситетського медико-інженерного факультету 
НТУУ «КПІ». 
Мета, завдання роботи, матеріал, методи 
Мета роботи – вдосконалення процесу фізичного 

виховання студентів на основі використання освітніх 
інтернет-ресурсів. 

Задачі роботи: 
1. Вивчити можливості використання інформаційних 

технологій в процесі фізичного виховання студентів за 
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даними спеціальної науково-методичної літератури. 
2. Розробити освітній інтернет-ресурс з таеквондо, 

орієнтований на студентів, що навчаються у технічному 
вузі. 
Результати дослідження 
Досвід зарубіжних та вітчизняних дослідників 

обґрунтовує своєчасність і необхідність впровадження 
нових інформаційних технологій у педагогічний 
процес через їх здатність розширювати можливості 
пред’явлення навчальної інформації, збільшувати набір 
навчальних задач, забезпечувати гнучкість керування 
процесом навчання, підсилювати мотивацію, якісно 
змінити контроль за діяльністю студентів [ 16, 17, 20, 
22 ]. 
У сучасній науково-методичній літературі широко 

висвітлено питання використання інформаційних 
технологій у галузі фізичної культури і спорту у таких 
напрямках: оптимізація навчального процесу [1, 6, 8], 
спортивні тренування [18, 23, 25], спортивні змагання [5], 
оздоровча фізична культура [14, 15, 21]. Слід зазначити, 
що удосконалення процесу фізичного виховання у 
вузах нефізкультурного спрямування здійснюється за 
допомогою мультимедійних методичних програм та 
презентацій, які дозволяють навчати предмету «Фізичне 
виховання» [4], планувати та контролювати фізичну 
підготовленість [12], загальну рухову активність [7], 
психофізичний стан студентів [13]. 
Окремі автори значну увагу приділяють використанню 

інтернет-технологій, які дозволяють у режимі вільного 
доступу наочно представляти навчально-методичний 
матеріал для самостійного вивчення, бути основою 
для створення системи дистанційного навчання [19]. 
Єрмаков С.С. у своїх публікаціях висвітлює переваги 
користування мережею Інтернет у підвищенні якості 
наукових досліджень [10, 11]. Болгов В.Н. зазначає, що, 
використовуючи можливості дистанційного навчання, 
можна організувати індивідуальну підготовку студентів 
та успішно вирішувати задачі фізичного виховання [2, 
3]. 
Досліджень щодо доцільності розроблення та 

ефективності застосування освітніх інтернет-ресурсів 
у фізичному вихованні студентів у доступній нам 
літературі не виявлено. 
З метою координації та корекції тренувального 

процесу, а також методичного забезпечення викладання 
східних єдиноборств у вищому навчальному закладі було 
розроблено освітній інтернет-ресурс «Таеквондо». Сайт 
створено на основі взаємодії розробника та потенційних 
користувачів з урахуванням дидактичних принципів. Він 
поєднує текст, графіку, звук та відео у єдиній оболонці, 
що забезпечує найбільш повне уявлення про предмет 
вивчення, стимулює максимальний темп засвоєння 
знань та розвитку умінь під керівництвом викладача, 
відкриває можливості для самостійної діяльності 
студентів, вирішує проблему зміцнення здоров’я. 
Освітній інтернет-ресурс з таеквондо складають 

інформаційні блоки, відображені в меню сайту. Для 
зручності іноземних студентів матеріали продубльовано 
англійською мовою. 

1. Блок «Таеквондо в НТУУ «КПІ» » надає 
інформацію щодо специфіки навчально-тренувального 
процесу у вузі: визначає задачі роботи, розподіл 

програмного матеріалу, аспекти теоретичної підготовки 
студентів, містить методичні вказівки. 

2. Блок «Теоретичні засади» орієнтований на 
отримання додаткових відомостей про таеквондо, 
зокрема, історію виникнення бойового мистецтва, 
особистостей, що зробили значний внесок у його 
становлення та розвиток, систему моральних цінностей 
таеквондістів та оздоровчу спрямованість. 

3. Блок «Базова техніка» складається з розділів 
«Стойки», «Засоби атаки та блокування», «Вразливі 
точки», «Техніка дій руками», «Техніка дій ногами», 
«Спаринг», «Техніка самооборони», «Туль», в яких 
розглянуто та проілюстровано арсенал технічних 
елементів, використовуваних під час тренувань, наявні 
коментарі щодо правильності виконання та вказано на 
типові помилки. 

4. Блок «Словник термінів» включає назви 
основних частин тіла, технічних дій корейською мовою 
у російській та англійський транскрипції, їх російські 
та англійські еквіваленти. Словник побудований таким 
чином, що від кожного терміну за посиланням можна 
перейти до web-сторінки з докладним визначенням 
технічного елементу та ілюстраціями. 

5. Блок «Бібліотека» містить систематизований 
набір довідково-інформаційних матеріалів, присвячених 
таеквондо, у вигляді електронних книг, які, за бажанням, 
можна вивчати у режимі on-line або завантажити у 
комп’ютер. 

6. Блок «Відеоуроки» є практичною частиною 
інтернет-ресурсу. Він об’єднує відеоролики з описом 
базових елементів, їх багаторазовим повторенням у 
повільному та швидкому темпі. Після вивчення відео 
студент може активувати його повторно для закріплення 
матеріалу, перевірки рухової пам’яті. 
Крім того, на сайті існує поштова форма для 

організації зворотнього зв’язку з користувачами, 
спираючись на яку розробник має змогу отримати 
відгук на опубліковані матеріали, досліджувати їх 
популярність, відповідати на запитання, давати поради. 
Освітній ресурс «Таеквондо» доступний у мережі 

Інтернет за адресою: http://taekwondo.ucoz.co.uk. 
Висновки 
Аналіз науково-методичної літератури довів доціль-

ність впровадження сучасних інформаційних техноло-
гій у фізичне виховання через можливість реалізувати 
вимоги навчальних програм за допомогою позаурочної 
роботи студентів та зберегти аудиторні години для за-
нять фізичними вправами. Найбільш ефективним є ви-
користання інтернет-технологій, зокрема освітніх сай-
тів, зважаючи на їх загальну доступність та простоту 
у користуванні, відсутність георгафічних та часових 
обмежень. 
Результати досліджень дозволили створити освіт-

ній сайт з таеквондо, який вдало поєднує теоретичний, 
практичний матеріал та відеоуроки. Він є допоміжним 
засобом для координації самостійних занять фізичною 
культурою, сприяє кращому оволодінню матеріалом, 
що подається на тренуваннях у вузі, робить процес на-
вчання більш гнучким, випереджаючим, варіативним та 
публічним через можливість його інтерактивного обго-
ворення. 
Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчен-
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ня ефективності впровадження освітнього інтернет-
ресурсу з таеквондо в практику фізичного виховання 
студентів технічного вузу. 
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