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Аннотация
Статья посвящена актуальным 

вопросам возможности использо-
вания информационных компью-
терных технологий (веб-ресурсов 
и электронного портфолио) в про-
цессе физического воспитания 
современной студенческой моло-
дежи с целью повышения мотива-
ции и формирования правильного 
содержания понятия «здоровый 
образ жизни». Продемонстриро-
ваны результаты внедрения ин-
формационно-образовательного 
портала «Здоровый образ жизни» 
и определены приоритетные на-
правления разработки, а также 
перспективы применения элек-
тронного портфолио в формиро-
вании здорового образа жизни 
современной студенческой моло-
дежи. Представлены результаты 
всестороннего анализа электрон-
ного портфолио как многоплано-
вого инструмента современной 
системы образования с установ-
ленными характеристиками его 
непосредственного применения 
в сфере информационных техно-
логий. 
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Article is devoted to topical 

issues of the possibility of us-
ing information and computer 
technologies(Web resources and 
electronic portfolio) in the educa-
tional process of modern students 
in order to increase motivation and 
the formation of the correct the con-
cept of «physical fitness». Show-
cased the results of information and 
educational portal "Physical fitness" 
and determined priority directions 
the development, as well as pros-
pects for the application of e-port-
folio in the formation of a healthy 
lifestyle of modern students. The re-
sults of comprehensive analysis for 
the electronic portfolio, as a multi-
faceted tool of modern education 
system, with the established charac-
teristics of its direct application, in 
the sphere of information technolo-
gies.
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Постановка проблеми. Умо-
ви існування людства у третьо-
му тисячолітті вимагають як-
найшвидшого переходу до нової 
стратегії розвитку суспільства на 
основі широкомасштабного вико-
ристання знань та інформації як 
стратегічних ресурсів розвитку, 
а також перспективних інформа-
ційних технологій як основних 
засобів забезпечення цього роз-
витку [1, 4]. Інформаційні техно-
логії лежать в основі фундамен-
тальних змін, що відбуваються в 
суспільстві, поступово витісня-
ючи традиційні форми комуніка-
цій. Зростання числа комп'ютерів, 
що знаходяться в індивідуаль-
ному користуванні  з одночас-
ним підвищенням їх потужності, 
розширення та збільшення про-
пускної спроможності каналів 
зв'язку, збільшення обсягу інфор-
мації, у тому числі, й освітнього 
характеру, створення програм-
них продуктів, що полегшують 
її швидкий пошук і отримання, 
можливість надання власної ін-
формації, а також різні способи 
спілкування (електронна пошта, 
телеконференції, чати тощо), роб-
лять Інтернет важливим факто-
ром інформаційної взаємодії. 
Поступово до мережі підключа-
ються виші, студентам надається 
можливість користуватися вдома 
і в різних організаціях. Фактично 
в даний час мережа Інтернет – це 
реальність, ігнорувати яку вже не 
можливо.
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Як частина реальності, Інтер-
нет інтенсивно впроваджуються в 
освіту. За даними Є.В. Якушиної 
[15] у багатьох навчальних по-
сібниках з'являються завдання з 
використання веб-сторінок в на-
вчальному процесі. Таким чином, 
в даний час вивчення і викорис-
тання інформаційних ресурсів 
Інтернет стає актуальною пробле-
мою вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. В наш час можна 
констатувати, що головна тема 
дискусій про інформатизацію 
освіти повністю змістилася від 
обґрунтування її доцільності до 
обговорення змістовно-техноло-
гічних рішень розробки та впро-
вадження комп'ютерних засобів 
забезпечення навчального про-
цесу. Результати наукових дослі-
джень [7, 10, 13, 14] засвідчили 
можливості засобів нових інфор-
маційних технологій у вдоскона-
ленні традиційних форм і методів 
навчання, у створенні умов для 
активної інформаційної взаємодії 
між учасниками освітнього про-
цесу, стимулювання різноманіт-
них видів самостійної діяльності 
учнів з об'єктами предметного 
середовища, які реалізовані на 
основі засобів комп'ютерних тех-
нологій і веб-ресурсів.

На думку О.А. Немової [6], од-
ним із напрямків процесу інфор-
матизації сучасного суспільства є 
інформатизація процесу фізично-
го виховання.

Інформатизація процесу фі-
зичного виховання ініціює:

• вдосконалення механізмів 
управління системою фізичного 
виховання на основі використан-
ня автоматизованих баз даних 
науково-педагогічної інформації, 
інформаційно-методичних мате-
ріалів, а також комунікаційних 
мереж;

• вдосконалення методології 
та стратегії відбору змісту, ме-
тодів і організаційних форм фі-
зичного виховання, відповідних 
завданням розвитку особистості 
студента в сучасних умовах ін-

форматизації суспільства;
• створення методичних сис-

тем навчання, орієнтованих на 
розвиток інтелектуального по-
тенціалу студентів, на формуван-
ня умінь самостійно здобувати 
знання, здійснювати інформацій-
но-навчальну, експерименталь-
но-дослідницьку діяльність, 
різноманітні види самостійної ді-
яльності з обробки інформації;

• створення і використання 
комп'ютерних тестуючих методик 
контролю та оцінки рівня знань 
учнів [11].

Дослідження  питання щодо 
ролі сучасних інформаційних, а 
останнім часом і комунікаційних 
технологій у справі вдоскона-
лення та модернізації освітньої 
системи є актуальним протягом 
останніх двох десятиліть [3].

Науковцями встановлено, що 
однією з найбільш ефективних 
технологій, що вирішують ви-
щезазначені цільові установки 
модернізації сучасної педаго-
гічної освіти, є технологія веб-
портфоліо [1, 3].

Провідні університети світу 
використовують технологію елек-
тронного веб-портфоліо як еле-
мент цілісної системи електронно-
го навчання в умовах відкритого 
освітнього простору [1, 4].

У сучасних системах освіти 
багатьох країн світу техноло-
гія електронного веб-портфоліо 
найбільшу значимість набула як 
спосіб комплексного оцінювання 
навчальних досягнень студентів і 
освоєних ними професійних ком-
петенцій [6].

Дослідження виконано згідно 
Зведеного плану науково-дослід-
ної роботи у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2011-2015 рр. 3.7 
«Удосконалення біомеханічних 
технологій у фізичному вихован-
ні та реабілітації з урахуванням 
індивідуальних особливостей мо-
торики людини», номер держав-
ної реєстрації 0111U001734.

Мета дослідження – проана-
лізувати можливість використан-
ня веб-ресурсів (для формування 

здорового способу життя студент-
ської молоді) як одного з напрям-
ків процесу інформатизації фізич-
ного виховання.

Виклад основного матеріа-
лу дослідження. Ефективність 
застосування комп'ютерних тех-
нологій в освітньому процесі з 
фізичного виховання багато в 
чому визначається специфічни-
ми принципами їх використан-
ня: 1) принцип інновації, коли 
спеціальні теоретичні відомості 
використовуються при вивчен-
ні теоретичного розділу «Осно-
ви здорового способу життя»; 
2) принцип моделювання – ви-
користання спеціальних корек-
ційно-профілактичних програм, 
що дозволяють моделювати на-
вчально-тренувальний процес, з 
наданням індивідуальних мето-
дичних рекомендацій; 3) принцип 
інформаційного забезпечення – 
отримання необхідної інформа-
ції за допомогою інформаційних 
комп'ютерних програм [2].

Використання інформаційних 
технологій дозволяє:

• індивідуалізувати процес фі-
зичного виховання;

• підвищити активність сту-
дентів;

• допомагати інтенсифікувати 
процес фізичного виховання;

• підвищувати мотивацію за-
нять фізичними вправами;

• створювати умови для само-
стійної роботи;

• сприяти виробленню само-
оцінки у студентів;

• створювати комфортне се-
редовище в процесі занять фізич-
ними вправами[3].

Отримані результати теоре-
тичного огляду даних наукових 
розробок і практичних напрямів 
використання інформаційних 
технологій в освітньому процесі 
дозволяють якісно забезпечити 
студентів інформацією, сформу-
вати стійкий інтерес і підвищити 
мотивацію до занять з фізичного 
виховання. В даному цільовому 
напрямі запропонована нами до 
використання технологія веб-
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Рис. 1. Сторінки освітнього веб-порталу «Здоровий спосіб життя»

Рис. 2. Змістовна характеристика електронного веб-портфоліо
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Рис. 3. Функціональне значення електронного веб-портфоліо студента

Рис. 4. Розділ електронного портфоліо «Щоденник самоконтролю» 
освітнього веб-порталу «Здоровий спосіб життя»
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проектування допомогла нам ви-
значити механізм її застосування 
для створення зовнішнього ме-
режевого ресурсу – освітнього 
веб-порталу «Здоровий спосіб 
життя» (ЗСЖ), змістом якого ста-
ли: систематизовані теоретичні 
відомості про ЗСЖ, про користь 
ЗСЖ, його переваги та мотивацій-
ну складову, комплекси фізичних 
вправ, спрямовані на зміцнення 
здоров'я [17] (рис. 1).

Сайт складався з таких розді-
лів (сторінок): «Головна»; «Тео-
рія», «Практика», «Діагностика 
здоров'я».

Сторінка «Головна» містила 
загальну інформацію про ЗСЖ, 
представлену в доступній і спеці-
ально сформованій для студент-
ської молоді формі.

У блоці «Теорія» було розгля-
нуто понятійний апарат, представ-
лена інформація про особливості 
сучасного підходу до формування 
ЗСЖ і способи боротьби з нега-
тивними факторами, що вплива-
ють на здоров'я.

Розділ «Практика» містив 
комплекси фізичних вправ, спря-
мованих на організацію раціо-
нального відпочинку, відновлення 
робочого стомлення, профілакти-
ку та боротьбу з перевтомою.

Сторінка «Діагностика здо-
ров'я» дозволяла автоматично 
провести оцінку власного рівня 
здоров'я згідно з методиками Б.К. 
Бєлова, Г.Л. Апанасенка, Р.М. Ба-
євского, В.П. Войтенка; містила 
рекомендації щодо ведення «Що-
денника самоконтролю»; включа-
ла комплекс заходів щодо підви-
щення і зміцнення рівня здоров'я.

Результати сучасних дослід-
жень свідчать про те, що однією з 
найбільш ефективних технологій, 
що сприяють модернізації сучас-
ної педагогічної освіти, є техно-
логія веб-портфоліо [5, 9, 12].

Електронний веб-портфоліо 
– це мережевий ресурс-(сайт), 
на якому розміщено документи 
і зразки виконаних робіт, що ха-
рактеризують результати і до-
сягнення автора. Електронний 

портфоліо є своєрідним спосо-
бом накопичення індивідуальних 
освітніх, професійних, творчих 
та особистих досягнень його 
власника).Сутність електронного 
портфоліо полягає в тому, щоб 
надати можливість кожному сту-
денту, педагогу, спеціалісту і на-
віть структурі (кафедрі, факульте-
ту, інституту, науковому центру, 
університету) продемонструва-
ти свій потенціал і досягнення, 
створити стимул для подальшого 
зростання і розвитку)[8, 9, 16].

Мережевий електронний 
портфоліо (рис. 2, 3) сприяє: під-
вищенню стійкості освітнього 
процесу та забезпеченню безпе-
рервної освіти студента; дозволяє 
в більш повній мірі реалізувати 
принципи індивідуалізації та пер-
соналізації навчання; забезпечує 
стійку мотивацію студентів до 
розвитку свого особистісного по-
тенціалу, створення ресурсів для 
підвищення рівня професійної 
компетентності та конкуренто-
спроможності; сприяє розвитку 
академічної мобільності; ство-
ренню умови для розширеного 
впровадження в освітній процес 
вузів і факультетів фізичної куль-
тури технологій електронного 
навчання; забезпечує відкритість 
освітньої системи вищого на-
вчального закладу, доступність 
електронних освітніх ресурсів 
для студентів.

Нами був розроблений і вклю-
чений в структуру веб-порталу 
«Здоровий спосіб життя» елек-
тронний веб-портфоліо «Що-
денник самоконтролю», в якому 
зберігалася інформація про са-
мого студента (П.І.Б, група, спе-
ціалізація), його дані, необхідні 
для розрахунку показників рівня 
здоров'я, результати моніторингу 
та оцінки теоретичних знань про 
ЗСЖ, історія відвідування щоден-
ника самоконтролю, інформація 
про викладача (рис. 4).

Веб-портфоліо студента «Що-
денник самоконтролю» дозволяв:

• вносити інформацію про по-
точний стан здоров'я;

• автоматично розраховувати 
показники здоров'я, використову-
ючи надану інформацію;

• візуалізувати динаміку змін 
показників рівня здоров'я згідно 
з використанням  різних методик;

• переглядати рекомендації 
щодо поліпшення стану здоров'я;

• виводити на друк отриману 
статистику своїх показників.

Певні розділи персонально-
го веб-портфоліо студента мали 
внутрішні і зовнішні гіперпоси-
лання на розділи власного сайту, 
на сторінки освітнього порталу, 
що містили теоретичні відомості 
про ЗСЖ, а також практичні реко-
мендації щодо поліпшення стану 
здоров'я студента.

Використовуючи «Щоденник 
самоконтролю» студент мав мож-
ливість провести самостійний об-
лік знань з теоретичних питань 
організації ЗСЖ.

Самоконтроль здійснювався за 
допомогою тестування щодо тем:

1. Основи ЗСЖ способу життя;
2. Методи оцінки стану фізич-

ного здоров'я та фізичної підго-
товленості для контролю і само-
контролю студентів;

3. Теоретико-методичні осно-
ви оздоровчого тренування;

4. Підготовчо-відновлюючі 
форми фізичної активності в ре-
жимі навчальної роботи студен-
тів.

В результаті тестування сту-
дент набирав фіксовану кількість 
балів, яку могло бути представле-
но в якості оцінки його теоретич-
них знань.

Отримавши інформацію 
про динаміку змін свого стану 
здоров'я, студент мав можливість 
підібрати, відповідно до отрима-
них результатів, найбільш ефек-
тивний комплекс вправ, відпо-
відний для його способу життя, 
підвищення або зміцнення рівня 
власного здоров'я.

Отримані результати прове-
деної нами дослідної роботи та 
практичної наукової діяльнос-
ті дозволили визнати, що веб-
портфоліо студента являє собою 
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кінцевий освітній продукт, що ха-
рактеризує досягнення студента в 
сфері знання і формування ЗСЖ.

Висновки. Сучасне фізич-
не виховання стало невід'ємним 
елементом способу життя, що 
істотно впливає на освіту, вихо-
вання та здоров'я людини, його 
положення в суспільстві, життєві 
позиції, працездатність, комуні-
кабельність, відпочинок, розваги, 
зняття напруги і профілактику 
стресів, збільшення тривалості 
життя. Сучасна система ціннос-
тей, мотивації, звички, цілеспря-
мована поведінка індивідуума 
стають свого роду ядром реаліза-
ції соціальної ідеології в питан-
нях формування ЗСЖ. У зв'язку 
з цим одним із принципово важ-
ливих моментів є поширення 
серед студентської молоді знань 
про важливість ЗСЖ, можливос-
ті використання інформаційних 
технологій і веб-ресурсів, що ко-
регують і зберігають здоров'я. Ін-
форматизація процесу фізичного 
виховання студентів є при цьому 
одним з основних напрямків у 
формуванні їх ЗСЖ.

Як свідчать результати про-
ведених нами досліджень, тех-
нологія електронного портфоліо 
органічно вписується в освітню 
систему будь-якого рівня. У цьо-
му випадку не мають особливого 
значення ні наявна матеріально-
технічна база (комп'ютерна техні-
ка), ні використовуване програм-
не забезпечення. Набагато більше 
значення набуває можливість до-
ступу користувача або власника 
електронного портфоліо до даних 
за допомогою сучасних інформа-
ційних технологій.

Мережевий електронний 
портфоліо як педагогічна техно-
логія сприяє підвищенню стій-
кості освітнього процесу та за-
безпеченню безперервної освіти 
людини. Електронний портфоліо 
легко переносити з одного робо-
чого середовища в інше, тому ця 
технологія може бути викорис-
тана не тільки в освітньому про-
цесі, але й для створення спеці-

ально направлених мотиваційних 
структур для формування таких 
необхідних і значущих в житті 
сучасної студентської молоді по-
нять, як наприклад – «здоровий 
спосіб життя».

У зв'язку з цим у подальших 
дослідженнях видається актуаль-
ним і необхідним інформатизація 
процесу фізичного виховання, по-
дальша розробка, удосконалення 
та поширення серед студентів 
знань про важливість ЗСЖ, мож-
ливості використання техноло-
гій, що коригують і зберігають 
здоров'я на основі використання 
інформаційних технологій та веб-
ресурсів.
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