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ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

Оксана Шинкарук, Наталія Бишевець, Олена Яковенко, Лариса Харченко  
Національний університет фізичного виховання і спорту України 

Анотації: 
Актуальність. Проблема застосу-

вання технологій мережевих комуніка-
цій, хмарних обчислень та SMART-тех-
нологій є актуальною в системі підго-
товки фахівців з фізичного виховання 
та спорту. Розробка інформаційно-
освітнього середовища ЗВО вимагає 
уточнення понятійного апарату, ви-
вчення передового педагогічного досві-
ду щодо його структури з урахуванням 
особливостей змісту освіти та потреб 
студентів закладів освіти фізкультурно-
го спрямування. Мета. Уточнити по-
няття та розробити структуру інформа-
ційно-освітнього середовища закладу 
вищої освіти в системі підготовки фа-
хівців з фізичного виховання та спорту. 
Методи. Аналіз літературних джерел та 
мережі «Інтернет», аналіз практичного 
досвіду, узагальнення, систематизація. 
Результати. Інформаційно-освітнє се-
редовище ЗВО в системі підготовки фа-
хівців з фізичного виховання та спорту 
являє собою інформаційний потік 
освітньої спрямованості, де циркулює 
спортивно-педагогічна інформація, яка 
виробляється й споживається суб’єкта-
ми освітньої діяльності. Принципом 
проектування інформаційно-освітнього 
середовища ЗВО в галузі фізичної куль-
тури і спорту слід вважати принцип со-
ціального орієнтування – «Social-

 
Information and Educational Environment in 

the System of Preparation Specialists in 
Physical Education and Sports 

Objective. The problem of using network 
communications, cloud computing and 
SMART technologies is an urgent issue in the 
preparation specialists of physical education 
and sports. The development of the information 
and educational environment of university 
requires clarification of the conceptual 
apparatus, study of advanced pedagogical 
experience in its structure, taking into account 
the peculiarities of the content of education and 
the needs of students of educational institutions 
of physical education. Goal. Clarify the 
concepts and develop the structure of the 
information and educational environment of the 
higher education institution in the system of 
preparation specialists in physical education 
and sports. Methods. Analysis of literary 
sources and the Internet, analysis of practical 
experience, generalization, systematization. 
Results. The information and educational 
environment of university in the system of 
training specialists in physical education and 
sports is an information flow of educational 
orientation, which circulates sports and 
pedagogical information that is produced and 
consumed by the subjects of educational 
activity. The principle of designing information 
and educational environment university in the 
physical culture and sports should be 

 
Информационно-образовательная среда 

в системе подготовки специалистов 
по физическому воспитанию и спорту 

Актуальность. Проблема применения тех-
нологий сетевых коммуникаций, облачных вы-
числений и SMART-технологий является ак-
туальной в системе подготовки специалистов 
по физической культуре и спорту. Разработка 
информационно-образовательной среды вуза 
требует уточнения понятийного аппарата, 
изучения передового педагогического опыта 
его структуры с учетом особенностей содержа-
ния образования и потребностей студентов 
учебных заведений физкультурного профиля. 
Цель. Уточнить понятие и разработать струк-
туру информационно-образовательной среды 
высшего ученого заведения в системе подго-
товки специалистов по физической культуре и 
спорту. Методы. Анализ литературных источ-
ников и сети «Интернет», анализ практического 
опыта, обобщение, систематизация. Результа-
ты. Информационно-образовательная среда 
вуза в системе подготовки специалистов по фи-
зическому воспитанию и спорту представляет 
собой информационный поток образователь-
ной направленности, где циркулирует спортив-
но-педагогическая информация, которая произ-
водится и потребляется субъектами образова-
тельной деятельности. Принципом проектиро-
вания информационно-образовательной среды 
вуза в сфере физической культуры и спорта 
следует считать принцип социального ориенти-
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Mobile-Access-Regulated-Technology. 
Social», який передбачає використання 
єдиного інтерфейсу і сучасних техноло-
гій освітнього дизайну для організації 
робочого місця суб’єктів освітньої 
діяльності з метою забезпечення кому-
нікації в комфортному режимі залежно 
від розв’язуваних задач та індивідуаль-
них переваг.  

Висновки. Складовими інформа-
ційно-освітнього середовища ЗВО є 
змістовний, організаційний та техноло-
гічний компоненти. Найбільш ефектив-
ними технологіями навчання майбутніх 
фахівців галузі фізичної культури та 
спорту в умовах розвиненого інформа-
ційного суспільства є мультимедійні та 
інтерактивні технології, дистанційні 
технології, соціальні медіа.  

considered the principle of social orientation – 
"Social-Mobile-Access-Regulated-
Technology.Social", which involves the use of 
a single interface and modern technologies of 
educational design to organize the workplace of 
subjects educational activities to ensure 
communication in a comfortable mode, 
depending on the tasks and individual 
preferences. 

Conclusions. The components of the 
information and educational environment of 
the university is a substantial, organizational 
and technological components. The most 
effective technologies of training of future 
specialists of the field of physical culture and 
sports in the conditions of the developed 
information society are multimedia and 
interactive technologies, remote technologies, 
social media.  

рования – «Social-Mobile-Access-Regulated-
Technology.Social», который предусматривает 
использование единого интерфейса и современ-
ных технологий образовательного дизайна для 
организации рабочего места субъектов образо-
вательной деятельности для обеспечения ком-
муникации в комфортном режиме в зависимос-
ти от решаемых задач и индивидуальных пред-
почтений. 

Выводы. Составляющими информацион-
но-образовательной среды вуза является содер-
жательный, организационный и технологичес-
кий компоненты. Эффективными технология-
ми обучения будущих специалистов отрасли 
физической культуры и спорта в условиях раз-
витого информационного общества определе-
ны мультимедийные и интерактивные техноло-
гии, дистанционные технологии, социальные 
медиа. 

Ключові слова:  
інформація, освіта, середовище, струк-
тура, студенти, фізичне виховання, за-
соби, складові, взаємозв’язок. 

 
information, education, environment, structure, 
students, physical education, means, 
components, interconnection. 

 
информация, образование, среда, структура, 
студенты, физическое воспитание, средства, 
составляющие, взаимосвязь. 

 

Постановка проблеми. На шляху до інтеграції України в глобальний та європейський 

освітній простір перед науковою спільнотою постало завдання забезпечити відкритість освіти 

шляхом створення інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти (ІОС ЗВО), що 

сприяє формуванню й розвитку процесів освітньо-мережевої взаємодії між його суб’єктами, 

спонуканню освітніх та соціальних ініціатив учасників освітнього процесу [0, 8, 12]. 

Надзвичайно актуальною дана проблема є для майбутніх фахівців з фізичного виховання та 

спорту, оскільки значна частина студентства залучена до активного спортивного життя, що 

припускає пропуски аудиторних занять під час змагального періоду, наслідком яких може стати 

академічна заборгованість з ряду дисциплін. 

У теперішньому інформаційному суспільстві подолати зазначену негативну тенденцію 

можливо за рахунок застосування хмарних, мобільних, мережевих технологій [21, 22, 24]. Відтак, 

ґрунтовного вивчення вимагає питання створення інформаційно-освітнього середовища ЗВО з 

урахуванням особливостей змісту освіти та потреб студентів закладів освіти фізкультурного 

спрямування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поряд із забезпеченням здоров’язбережувального 

освітнього середовища, створення єдиного інформаційного середовища сучасного закладу освіти 

є пріоритетним завданням для подальшого розвитку ЗВО, що підтверджують численні наукові 

розвідки в даному напрямку [9, 16, 20].  

Огляд літературних джерел засвідчив, що вчені прикладають значних зусиль для створення 

понятійного апарату, вивчають зарубіжні практики і передовий педагогічний досвід щодо 

побудови інтегрованих рішень для сфери освіти, досліджують етапи проектування 

інфраструктури ІОС та умови запровадження інноваційних засобів, методів і форм організації 

роботи студентів в умовах розвиненого інформаційного суспільства [4, 7, 19]. 

Вивчаючи напрацювання фахівців, ми прийшли до думки, що інформаційне середовище 

ЗВО доцільно розглядати як інформаційне середовище освітнього спрямування, тобто 

інформаційно-освітнє середовище.  

Стосовно терміну «інформаційно-освітнє середовище» зрозуміло, що він вміщує поняття 

інформаційного й освітнього середовища. Відповідно до визначення Г. Москалик [15] інформа-

ційне середовище в освіті – це сукупність умов, що забезпечують продуктивну діяльність 

учасників освітнього процесу, що включає систему апаратних засобів, програмне забезпечення, 

фахівців і користувачів, бази даних, за допомогою яких реалізуються інформаційні процеси. 

Разом з тим, інформаційним середовищем ЗВО вважається сукупність інформації, навчальної 
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документації, інтелектуальних ресурсів, інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та 

інфраструктури, яка містить комунікації різних категорій суб’єктів [20]. 
Досліджуючи поняття «освітнє середовище» О. О. Ярошинська [23] приходить до висновку, 

що зазначене середовище являє собою зовнішній соціальний фактор, суб’єктивний образ якого 

впливає на процес саморозвитку особистості в період формування його навчально-професійної 

діяльності й слугує посередником активності індивіда, опосередковує його розвиток. У свою 

чергу, М. Братко [2] вважає освітнє середовище детермінантою розвитку, становлення 
особистості у період здобування нею фахової освіти в ЗВО.  

Натепер поняття «інформаційно-освітнє середовище» знаходиться у процесі становлення та 

формування і наразі відсутній термінологічний стандарт й кодифікації терміна [14]. Системати-

зуючи доробки попередників, уточнюючи дане поняття, О. Б. Моргунець [14] схиляється до того, 
що інформаційно-освітнє середовище складається із системи інформаційних освітніх ресурсів та 

інформаційно-комунікативних технологій, яке забезпечує взаємозв’язок учасників освітнього 

процесу і спрямоване на досягнення максимальної якості підготовки фахівців. 

Інформаційно-освітнє середовище (ІОС) ЗВО В. О. Рахманов [17] розглядає як територіально 

і рівнево розподілену конструкцію освоєння інформаційно-освітнього простору з метою 
створення умов, що сприяють взаємодії між об’єктами та суб’єктами середовища, забезпечують 

розвиток компетентностей. Під ІОС ЗВО Ю. В. Караван [12] розуміє комплексну взаємодією 

середовища електронного спілкування та інформаційних центрів, де кафедри є відповідальними 

за поповнення ресурсів, адміністрація бібліотеки – за роботу електронної бібліотеки, а доступ до 
Інтернет-ресурсів забезпечують спеціалісти з технічних питань. 

Науковцями представлено й практичний досвід розробки й функціонування ІОС.  

В ІОС виділяють суб’єкт-ресурсний, ідейно-технологічний та матеріально-технічний компо-

ненти. Перший з них визначає користувачів, розробників та учасників середовища, другий – 

технології взаємодії суб’єктів освітнього процесу та ідеологію використання інформації для 
одержання знань або освіти, а останній встановлює апаратні засоби середовища і умови їх 

використання [13]. При цьому, з точки зору А. Веліховської [3], компоненти ІОС мають відпові-

дати навчальній, позанавчальній, науково-дослідній діяльності, вимірюванню, контролю та 

оцінці результатів навчання, а також діяльності з управління ЗВО. 

У свою чергу, Н. А. Гунько [6] визначає, що основними складовими є взаємопов’язані 
інформаційні об’єкти, засоби і технології збирання, накопичення та передання, обробки й 

продукування, поширення інформації та організаційно-юридичні структури, що підтримують 

інформаційні процеси. 

Стосовно структури ІОС навчального закладу, воно складається з п’яти блоків: ціннісно-

цільового, що включає сукупність цілей і цінностей педагогічної освіти, програмно-методичного, 

який містить інформацію щодо можливих стратегій, форм і програм підготовки, інформаційно-

знанєвого, який складається із системи професійно-орієнтованих знань і умінь майбутнього 

фахівця, комунікаційного, що об’єднує форми взаємодії між учасниками освітньої діяльності та 

інформаційно-комунікаційних засобів навчання, що у сукупності інтегруються в технологічний 
блок. 

Здійснюючи формальний опис структури ІОС ЗВО як продукту комунікативних процесів у 

онлайн-спільнотах, Р. О. Коржом [11] визначено характеристики технічного, інформаційного, 

соціокомунікаційного змісту й встановлено кількісні показники продуктивності, ефективності та 
результативності інформаційної діяльності ЗВО, а також цілісності й повноти інформаційного 

образу ЗВО.  

Однак огляд науково-методичної і спеціальної літератури показав, що теоретико-

методологічні засади створення й функціонування ІОС в системі вищої фізкультурної освіти та 

особливості структури інформаційного середовища ЗВО фізкультурної спрямованості натепер 
залишаються поза увагою спеціалістів. Тому виникла потреба окреслення проблемного поля й 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%90$


ІV. Науковий напрям 
 

 
370 

 

широкого обговорення в наукових колах питань, пов’язаних із специфікою створення ІОС ЗВО в 

системі підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту. 
Мета. Уточнити поняття та розробити структуру інформаційно-освітнього середовища 

закладу вищої освіти в системі підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту. 

Матеріал і методи досліджень – аналіз літературних джерел та мережі «Інтернет», аналіз 

практичного досвіду, узагальнення, систематизація. 

Результати власних досліджень. Узагальнюючи й осмислюючи дані науково-методичної та 
спеціальної літератури ми дійшли до висновку, що інформаційно-освітнім середовищем ЗВО в 

системі підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту являє собою інформаційний потік 

освітньої спрямованості, де циркулює спортивно-педагогічна інформація, яка виробляється й 

споживається суб’єктами освітньої діяльності в галузі фізичної культури і спорту. 
Визначаючи специфічні особливості інформаційно-освітнього середовища ЗВО в системі 

підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту насамперед ми звернули увагу на наявність 

як спільних, так і характерних його особливостей. 

Так, головною метою створення інформаційно-освітнього середовища ЗВО є вдосконалення 

системи підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту, а пріоритетне завдання 
полягає в задоволенні інформаційних і освітніх потреб науково-педагогічного й студентського 

складу в системі підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту. 

Зважаючи на передовий педагогічний досвід, основоположним принципом проектування ін-

формаційно-освітнього середовища ЗВО в галузі фізичної культури і спорту слід вважати прин-
цип соціального орієнтування – «Social-Mobile-Access-Regulated-Technology.Social», який перед-

бачає використання єдиного інтерфейсу і сучасних технологій освітнього дизайну для організації 

робочого місця суб’єктів освітньої діяльності з метою забезпечення комунікації в комфортному 

режимі залежно від розв’язуваних задач та індивідуальних переваг. Дійсно, для студентів ЗВО в 

галузі фізичної культури та спорту врахування зазначеного принципу дає можливість 
ознайомлюватися з освітніми ресурсами в умовах тренувально-змагальної діяльності, яка перед-

бачає індивідуальний графік навчання. Вочевидь, застосування такого підходу відкриває сту-

дентам перспективи одночасного поєднання занять спортом і отримання належної якості освіти. 

Серед складових інформаційно-освітнього середовища ЗВО виділяють змістовну, організа-

ційну та технологічну компоненти. 
Змістовна складова – це інформаційні ресурси, які за визначенням Р. О. Коржа [11] 

складають матеріали, що становлять суспільний інтерес і мають публічний характер, і пройшли 

відповідне форматування, а також комунікативну та стилістичну адаптацію з метою подальшої 

публікації в соціальних середовищах Інтернету або як окремі статті, або як коментарі до 

дискусій, що є складовою загального образу ЗВО. Змістовна складова в структурі ІОС ЗВО в сис-

темі підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту представлена інформаційним, освітнім 

та науково-методичним компонентами, які в сукупності складають віртуальний контент.  

Організаційна складова вміщує систему інформаційного забезпечення, систему інформацій-

ного маркетингу, а також підрозділи, які забезпечують функціонування ІОС, зокрема адміністра-
ція, методична служба, педагогічні працівники, студенти [5]. 

Взаємодія учасників освітнього процесу з ІОС ЗВО в системі підготовки майбутніх фахівців 

з фізичної культури та спорту здійснюється за допомогою технологій мережевих комунікацій, 

хмарних обчислень, SMART-технологій [18] (рис. 1). 
Апаратну підсистему підтримки взаємозв’язку суб’єктів освіти складають технічні засоби 

взаємодії учасників освітнього процесу, зокрема сервери, комп’ютери, електронні дошки, мобіль-

ні мережеві пристрої. Серед засобів масової інформації й комунікації слід виділити веб-сайти, 

портали, електронну пошту e-mail, месенджери, соціальні мережі, зокрема Фейсбук, Інстаграм 

тощо, а сервісна система в свою чергу забезпечує введення в експлуатацію, обслуговування, 
ремонт і модифікацію використаних у роботі з освітньою інформацією технічних засобів [5]. 
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Рис. 1. Структура інформаційно-освітнього середовища ЗВО  

в системі підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту 

Досліджуючи найбільш ефективні технології навчання у ІОС ЗВО в системі підготовки 

фахівців з фізичного виховання та спорту ми насамперед звернули увагу на доцільність 

застосування мультимедійних та інтерактивних й дистанційних технологій, а також на ефектив-

ність соціальних медіа. Зрозуміло, що з огляду на специфіку змісту навчання, саме мультимедій-

ні та інтерактивні технології відкривають перед студентами нові можливості для моделювання і 

прогнозування рухових дій спортсменів, що значно спрощує сприйняття спортивно-педагогічної 

інформації. Водночас, дистанційні технології дають змогу застосовувати індивідуальну форму 
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навчання, що, як вже зазначалося, має першочергове значення для студентів, які активно 

займаються спортом. І, насамкінець, використання соціальних медіа, а саме соціальних мереж, 

блогів, пошукових систем та сервісів закладок сприяють активізації пошукової активності 

студентської молоді в умовах розвиненого інформаційного суспільства, на що варто зважати для 

досягнення вагомих результатів освітньої діяльності. 

Підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, що в ході занурення, суб’єкт освітньої 

діяльності стає невід’ємною частиною ІОС, він поглинає, осмислює, переробляє й продукує 

інформацію, яка циркулює всередині цього середовища. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Створення інформаційно-освітнього 

середовища в системі підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту є пріоритетним 

напрямком підвищення якості освіти майбутніх фахівців. 

Створення ІОС ЗВО дозволяє студентам швидко реагувати на виклики сьогодення, отриму-

вати актуальну різнобічну інформацію з питань діяльності ЗВО та перспектив щодо його 

розвитку, самостійно й систематично оновлювати знання, приймати участь у студентських елект-

ронних наукових конференціях. 

У структурі ІОС ЗВО в системі підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту 

виділяють змістовну, організаційну та технологічну складові, а з-поміж інноваційних технологій 

навчання в умовах розвиненого інформаційного суспільства слід виділити мультимедійні та 

інтерактивні технології, дистанційні технології, а також соціальні медіа. 

Інформаційно-освітнє середовище ЗВО в системі підготовки фахівців з фізичного виховання 

та спорту уявляє собою інформаційний потік освітньої спрямованості, що містить спортивно-

педагогічну інформацію для використання суб’єктами освітньої діяльності в галузі фізичної 

культури і спорту. 

Подальше дослідження планується спрямувати на поглиблене вивчення змістовно-

технологічного компоненту інформаційно-освітнього середовища ЗВО в системі підготовки 

фахівців з фізичного виховання та спорту. 
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