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Аннотация
Статья посвящена выявлению 

возможностей применения но-
вейших информационных техно-
логий в спорте.

Проведенный анализ и обоб-
щение данных отечественной и 
зарубежной литературы, а также 
источников всемирной сети Ин-
тернет показал, что использова-
ние новейших информационных 
технологий в спорте является 
перспективным направлением. 
Вместе с тем, выявлены про-
тиворечия между потребнос-
тью интенсивного внедрения 
информационных технологий в 
процесс подготовки спортсменов 
и недостаточным обеспечением 
ими учебно-тренировочного про-
цесса.
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информационные технологии, 
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Постановка проблеми. Як 
відзначають науковці [9, 12, 14, 
17, 18], підвищення рівня якості 
підготовки спортсменів постійно 
вимагає створення нових засобів 
навчання та тренування на основі 
використання сучасних інформа-
ційних технологій, що обумовле-
но стрімким зростанням науково-
технічного прогресу. 

У зв’язку з цим вченими ви-
явлено протиріччя між потребою 
інтенсивного впровадження ін-
формаційних технологій у процес 
підготовки спортсменів та недо-
статнім забезпеченням ними на-
вчально-тренувального процесу.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Поява та постійне 
розширення мережі Internet, вдо-
сконалення методів обробки та 
пошуку інформації перетворило 
наше суспільство з індустріально-
го на інформаційне. [4, 14]. Засто-
сування новітніх інформаційних 
технологій (e-learning, дистанцій-
них технологій, випереджаючого 
навчання), сучасних комуніка-
ційних засобів (e-mail, chat-room, 
сайтів, порталів, форумів, відео 
конференцій та інтернет трансля-
цій), мультимедійних продуктів, 
пошукових служб, електронних 
засобів навчання (електронних 
підручників, енциклопедій, до-
відників, словників, тренажерів, 
документів, блогів, фото-, аудіо- 
та відеозаписів тощо) у процесі 
підготовки спортсменів дозволяє 

Annotations
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which require athletes of a high lev-
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здійснювати взаємодію відда-
лених учасників навчально-тре-
нувального процесу між собою, 
прийом, передачу та пошук ін-
формації у глобальній мережі Ін-
тернет, моделювання навчально-
тренувальних ситуацій, контроль 
за результатами навчально-трену-
вального процесу. Це значно під-
вищує зацікавленість до занять 
спортом, сприяє інтенсифікації та 
індивідуалізації навчально-тре-
нувального процесу [ 2, 5, 8, 10, 
11, 13, 15, 16].

Зв’язок роботи з наукови-
ми темами та планами. Робота 
виконана в межах тем: «Основи 
теоретичної підготовки в спор-
ті» на 2013-2017 рр. (номер дер-
жавної реєстрації 0113U000659) 
та «Теоретико-методичні основи 
управління тренувальним про-
цесом та змагальною діяльністю 
в олімпійському, професійному 
та адаптивному спорті» на 2016-
2020 рр. (номер державної реє-
страції 0116U003167) плану на-
уково-дослідної роботи Львів-
ського державного університету 
фізичної культури. 

Мета дослідження: виявити 
основні напрями застосування 
новітніх інформаційних техноло-
гій в галузі фізичної культури та 
спорту.

Методи дослідження: теоре-
тичний аналіз та узагальнення 
літературних джерел та джерел 
мережі Інтернет, метод система-
тизації наукової інформації.

Результати дослідження та 
їх обговорення. Прогрес в галу-
зі високих технологій не оминув 
і  процес підготовки спортсменів 
[1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20]. 

З цього приводу велику за-
цікавленість викликають дослі-
дження Максименко І. Г. (2010), в 
яких автор обґрунтував техноло-
гію застосування комп’ютерних 
навчальних посібників і програм 
у навчально-тренувальному про-
цесі 7−17 річних спортсменів-
ігровиків. Підготовлений автором 
електронний мультимедійний 

навчальний посібник «Основи 
відбору, навчання та тренування 
футболістів» (2004) складається  
з двох частин – теоретичної та 
тестової. У першій частині по-
ряд із текстовим матеріалом міс-
тяться мультимедійні зображен-
ня, які демонструють виконання 
футбольних вправ. Перевірити 
власний рівень знань спортсмен 
може за допомогою другої час-
тини посібника, обравши одну з 
трьох запропонованих відповідей 
на запитання. Після вирішення 
тестового завдання програма ви-
ставляє оцінку за п’ятибальною 
шкалою. Окрім даного посібника, 
у своїх дослідженнях науковець 
застосував  комп’ютерну про-
граму В. Я. Ванджури «Футбол 
і здоров’я» (2004). Отримані ре-
зультати застосування інформа-
ційних технологій у підготовці 
юних спортсменів засвідчили  
значне підвищення рівня техніч-
ної, тактичної, теоретичної підго-
товленості та якості уваги футбо-
лістів [11].

У своїй роботі Ж.Л. Козіна 
(2009) впровадила застосуван-
ня відеопосібників, в яких по-
єднано засоби мультиплікації та 
відеомонтажу з ілюстрацією ви-
конання техніко-тактичних дій 
спортсменами високого класу у 
спортивних іграх [8].

У роботах В.С. Ашаніна, 
В.В. Романенко (2015) за допо-
могою комп’ютерних програм за-
пропоновано здійснювати оцінку 
сенсомоторних реакцій спортсме-
нів-єдиноборців [20]. 

Л.І. Рибаком (2011) доведено 
ефективність застосування роз-
робленої методики спеціальної 
стенограмної підготовки ралійних 
екіпажів [14], а С.Ю. Ібрагімовою  
(2015) та О.Ю. Лядською (2010) 
– ефективність використання 
комп’ютерних технологій на тео-
ретичних заняттях з оздоровчого 
фітнесу, та комп’ютерної програ-
ми «Fitball training» на заняттях з 
фітболу з жінками першого зріло-
го віку, відповідно [7, 10].

Розроблено комп’ютерні про-

грами, за допомогою яких здій-
снюється контроль різних видів 
підготовленості спортсменів [12], 
програми, які забезпечують ін-
формаційне наповнення процесу 
навчання руховим діям [17], про-
грами, що оптимізують фізичні 
навантаження в залежності від 
віку, статі, спортивної спеціалі-
зації, а також антропометричних 
даних людини та встановленої 
мети заняття [18].

Можливість тренерам ефек-
тивно проаналізувати та оцінити 
технічну підготовленість спортс-
менів, знайти найефективніші 
шляхи підвищення їх технічної 
майстерності дає моделювання 
в галузі біомеханіки спорту, яке 
здійснюється за допомогою роз-
роблених комп’ютеризованих 
програмно-апаратних комплексів. 
Так, застосування програмно-
го комплексу BioVideo [16] дало 
можливість здійснити біомеха-
нічний комп’ютерний аналіз ві-
деограм опорних стрибків в спор-
тивній гімнастиці та техніки бігу 
по прямій у шорттреку. 

Удосконаленню техніки стриб-
ків з жердиною сприяла розробка 
його моделі за допомогою каскад-
ної нейро-нечіткої мережі в паке-
ті «Medical Toolbox» [19]. 

Існують відомості про здій-
снення  відеоаналізу рухів та пере-
міщень стрільців із лука високої 
кваліфікації під час тренувань та 
змагань, які тренери не здатні ви-
значити у момент їх виконання [4]. 

Виявлено спроби побудови 
ідеальної індивідуальної техніки 
виконання гімнастичних вправ 
шляхом складання комп’ютерних 
математичних імітаційних моде-
лей рухів спортсменів [9]. 

  У мережі Інтернет доступні 
для завантаження програмні до-
датки, розроблені під операційні 
системи iOS, Android, Windows 
Phone, що дозволяють отрима-
ти чимало інформації. Більшість 
з них створені з метою заміни 
особистого тренера. На при-
кладі таких програмних додат-
ків, як «Біг, ходьба, велоспорт и 
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фитнес с Endomondo», «Fitbit»,  
«Cardiio – пульсометр + 7 минут 
тренировки», «Instant Heart Rate 
пульсометр, Пульс, сердцебие-
ние», «абс Фитнес: Личный тре-
нер фитнес упражнений fitnes», 
«ФИТНЕС для женщин», «iGym 
FREE – Дневник тренировок. 
Фитнес и бодибилдинг тренер», 
«Шагомер и счетчик шагов – 
ходьбы от StepsApp»,   «Фитнес 
тренер Fitness Online – трени-
ровки в зале», «Nike», «Nike+ 
Fuel», «PumpUp - Health & Fitness 
Community»  можна:

• відстежувати тривалість ви-
конання вправи, швидкість, з 
якою рухався спортсмен, та дис-
танцію, яка була подолана за тре-
нування;

• рахувати кількість витраче-
них за тренувальне заняття кало-
рій та планувати раціон харчуван-
ня спортсмена;

• оцінювати рівень фізичної 
підготовленості за ЧСС та роз-
рахувати рівень витривалості за 
показником максимального спо-
живання кисню  (VO2max);

• в залежності від мети трену-
вання підібрати  вправи з деталь-
ною аудіоінформацією та  відео-
уроками; 

• використовувати готові про-
грами тренувань та створювати 
свої;

• оцінювати досягнення за до-
помогою статистики; 

• аналізувати свої результати, 
вести щоденник тренувань;

• ділитись досвідом та зна-
ходити підтримку однодумців 
(https://itunes.apple.com/ru/genre/
ios).

Розробка «тренажерно-до-
слідницьких комплексів» з різ-
них видів спорту дає можливість 
спортсмену терміново отримувати 
інформацію, на  основі якої він 
може здійснювати корекцію свої 
дій під час тренувань та змагань 
[1, 15]. Так, найбільш інформатив-
ним та поширеним методом контр-
олю спеціальної працездатності у 
боксі є система «Спудерг-10» [15]. 
У своїх дослідженнях С. Кіприч 

зі співавт. (2013) виокремили три 
типи реакції організму кваліфіко-
ваних боксерів на стандартизова-
ні тестові навантаження системи 
«Спудерг-10». Перший з яких ха-
рактеризується високим рівнем 
реакції кардіо-респіраторної сис-
теми  та працездатності спортсме-
нів, другий – має високий рівень 
реакції при збереженні напружен-
ня систем функціонального забез-
печення роботи й індивідуальні 
відмінності працездатності, а тре-
тій – характеризується зниженими 
показниками реакції та працездат-
ності.

Розроблена  та впровадже-
на С.І. Бєлих експериментальна 
методика, яка дозволила автору 
протягом півріччя забезпечити 
необхідний рівень техніко-так-
тичної підготовленості спортсме-
нів шляхом її корекції та оцінки 
за допомогою комп’ютерної про-
грамно-апаратної системи, впли-
нуло і на теоретичну частину під-
готовки з кікбоксингу [1].

Сучасні технічні засоби ство-
рююють великі можливості для 
вдосконалення тренувального 
процесу. У тренуваннях спортс-
менів, які розвивають витрива-
лість, застосовується монітор 
серцевого ритму або кардіомоні-
тор («Polar», «Sigma», «Geonaute 
Cardio Bluetooth Smart», «Wahoo 
TICKR», «Garmin», «Torneo»). 
Даний прилад допомагає спортс-
менам правильно обрати інтен-
сивність тренувань шляхом отри-
мання даних про ЧСС. Крім того, 
прилад дає можливість встано-
вити темп пересування спортс-
мена. На сайтах виробників 
(polarpersonaltrainer.com) можна 
знайти чимало тренувальних про-
грам, які забезпечують розвиток 
витривалості. 

Разом з тим для поперед-
ження можливого негативного 
впливу тренувань аеробного та 
змішаного (аеробно-анаеробного 
і анаеробно-аеробного) спряму-
вання на організм спортсменів 
та забезпечення їх ефективності 
були розроблені та впроваджені у 

підготовку спортсменів, що спе-
ціалізуються в циклічних видах 
спорту,  авторські тренувальні 
програми з використанням карді-
омоніторів. У розроблених про-
грамах враховувалася не лише 
зовнішня, а й внутрішня сторона 
навантаження, яка повинна зна-
ходитися в зоні оптимального 
діапазону енерговитрат, що об-
межується мінімально та мак-
симально допустимими величи-
нами енерговитрат. Ці величини 
зумовлені рівнем функціональної 
підготовленості спортсменів, з 
покращанням якої зростає і опти-
мальний діапазон енерговитрат, 
тобто зростає мінімально та мак-
симально допустимі величини 
енерговитрат [2].

На офіційних You Tube каналах 
спортивних федерацій України  
представлені відеозаписи міжна-
родних та всеукраїнських змагань 
та тренувань найкращих спортс-
менів світу. Це дає можливість 
здійснити аналіз техніки спортс-
менів високого класу та водночас 
посилює мотивацію спортсменів-
початківців до занять.

Незважаючи на те, що в остан-
ні роки з’являється значний ін-
терес до розробки і використання 
комп’ютерних програм в навчаль-
но-тренувальному процесі, по-
стійно зростає кількість наукових 
робіт, присвячених можливос-
тям застосування інформаційних 
технологій у спорті, водночас 
питання їх кількості та якості за-
лишаються актуальними. Існує 
думка, що сфера фізичної культу-
ри і спорту в цьому плані є недо-
статньо розвинутою [3, 13].

Висновки. Проведений аналіз 
і узагальнення даних вітчизняної 
і зарубіжної літератури, а також 
джерел всесвітньої мережі Інтер-
нет засвідчив, що використання 
новітніх інформаційних техно-
логій у підготовці спортсменів є 
ефективним і перспективним на-
прямом. 

Разом з тим, масове застосу-
вання новітніх інформаційних 
технологій у спорті не має достат-
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нього наукового обґрунтування, 
що залишає невирішеним проти-
річчя між необхідністю  впрова-
дження новітніх інформаційних 
технологій у процес підготовки 
спортсменів та недостатньою за-
безпеченістю ними навчально-
тренувального процесу.

Перспективи подальших до-
сліджень пов’язані з розробкою 
інноваційних засобів навчання з 
використанням інформаційних 
технологій, які сприятимуть фор-
муванню знань з фізичної культу-
ри та спорту.
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