
CJІCilYCT IIOilЧCJJKHYTh, ЧТО IШJJ3MCTph1 4-ГО YJJOHH~I ОЧСНh И3\>1СНЧИНhІ 

И :ШНИС~ІТ ОТ ННСІІІНИХ И ннутрСННИХ фaKTOJJOH, ІІОСКШІhКУ ОНИ ОІІрС,ІtС

_ІІ~ІЮТ МИКрОСОLТШІНИС OJJI'<lHИ3VI<l И OIIИLhiH3IOT МИКрО<.:Ноі-kтна :MOJJOHh~l 

человека. Позтому, информаuия на зтом ·уровне не стабІШьна, ее пара

метрьІ характеризуют, г .. 1авнь1м образом, состояние от.;:rе .. 1ьньІх злемент 
человека и юаимосnял, 11ежду ними носит косnеІІІІЬІЙ характер и не 

столь очевидна. 

Таким обрюом, 1-ьІй ураnень- ло уровень макросостояння си
стсVІnІ ~ии :1лоронn~І чс.1юнска. З;rccn можно 1лноритn о Ішрамстрах, ко

торnІс ИНТСІрируют Н ccGc инфорVІ3ІІИЮ О СОСТШІНИИ СИСТСМhІ на 2,3,4 
УlЮВнях и характеризуют собой такую сущность, как з.Jоровья человека 

в uе .. 1ом. 
Исхо.Jя из І:п .. 1оженного nь1ше, можно считать, что состояние здоро

вья следуе11 описьшать Іши с помощью макропараметроn ( 1-ьІй уроnепь 
модели), Іши с помощью мезопараметроn (2-й и 3-ий уроnпи), и .. 1и с 
Іюмощnю микр(mарамстрон (4-й уронснn). И н каж,r(ом С.ІІучас н соот

нстстнии <.: нсоGхо;шмой стсІІснnю ,r(стшнвации снс;tсниtі oG уроннс со
стояния здоровья человека. 

тлонко в. м. 

ІІ<щіона.J ьний університет <<0 1 ~сська юри1 ~И'JНа ака1 ~С.\1іН>>, 
старlШ[Й викладатІ кафс.J:ри філrтшоrо виховюшя 

ЗАВЕРЗАЄВ В. В. 

Націопа..-тьІшй університет <<О.J:еська юрид.ичпа ака.J:е:иія•>, 
старuшй викладатІ кафс;:цш філrтшоrо виховання 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ 

Постановка проблеми. Л .. 1я ві .. 1ьної орієнтації в інф ормаuійних пото
ках сучасний фахівець будь-якого профілю повинен уміти отримувати, 

оброб .. 1яти і використовувати інформацію за .Jопомогою комп'ютерів, 

телекомупікаuій та інших .засобіn інфор1tаuійІшх технологій. Реа .. 1і.зація 
цісї пробле1ш пемож..1иnа бе "З nк..1ючешrя інформаційного компонепту 
н систему 11ілппонки і ІІсрсІІілппонки сучасноІ'О фахінц~І. 1\с 11онною 

мірою нілноситnс~І і ло фахін11.ін :1 фі:шчної кулnтури і сІ юрту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не є секретом те, що в наш 

час майбутнє за інформаційними технологіями. Вони знахо.Jять свою 

роль в будь-яких га .. 1узях, тому не дивно, що більшість наукових пуб .. 1і
каuій поn'язюю так, чи інакше з іпформати:шuісю. 
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Проте, не неі ІІраІ(і }ІН.·І}ІЮ'І'hС}І фун;(аVІента .. ІhНИ\Н1, та таки\1И, }ІКі 

G нас 3ахоІІ.·ІЮНШІИ, чиVІ ІІроGу;tжуна .. Іи G ;ю актинних :tіинn. Я ннажаю, 
11~0 фуНіШ\1еНТаJІhНОЮ ll,-·1}1 усіх J(OC;ІiJ(ЖCHh і ІІу6JІіКаІ~іі1 на Те\13ТИКУ ін

формаuіЙНИХ систем є праця Мануе .. 1я Кастельс - <<Мережеве суспі:Jь

ство>>. Вона найбі:Jьш повно і чітко окреслює модель інформаuійного 

суспільства. 

Метою uісї праuі с побу,::юnа теоретичної парадиг~tи :шстосуnаппя 
інформаційних та ко:ип'ютерпих систем та техпологій n фішчно~tу nи
хонаннІІ с1юрл. 

Я КІІ(О рані111е р}ІJ(ОНИ ti фах і НСІІ.h Н оG .. шсті фіЯ1ЧНОЇ К)СІІ-іІ'УРИ і СІ Юрту 

і :\'1ріяти не :v~іг про те, шо на його робочо:\'1У :\'1ісці буце персона.:Jьний 

ко:v~п'ютер, то тепер :v~ожна говорити про те, що комп'ютери увійшли 

цо пас цо будинку. То~1у поnизна цапого цосліцження по.:Jягас у досить 

а~tбіціо:нІій ці:Jі- зnести до купи ЗІІаІІІІЯ, підпадаючі під ui..1i цісї праці, 
цопо~юпи фахівцям організуnати n.:Jacнi інформаційні ресурси, при

СН}Ічсні VІеТО.іlОЖ)І"іЇ фі3ИЧНОІ'О НИХОНаН НИ. 

ІнфорVІаІtіі1ні техншІоІ·ії у фі3ичнііі ку;Іnтурі никористонуютnс}І н 

цуже ш:ироко:\'1У спектрі напрямків. Таки:v~и наЩ)Я:\'Іа:vt:И є: спортивні 

з:v~агання, учбов:ий процес, спортивне тренування, озцоровча фізична 

ку.1ьтура, спортивне управ.:Jіння і регу.:Jювання кацроного потенuіа.1у 

га.:Jузі. Проте, найбі:Jьш го.:Jошшм цосяп1еппям, як і n розnитку фізич
ної культури. так і інших га .. 1у3ей, яn.:Jясться систе~1атизаuія .. 1юцських 
-нІШІІ, -ш J(OIIO\IOI'OIO іІІфорv1аІLіі1ІІИХ СИСТеМ, JОКрсма. -ш iLOIIO\IOI'OIO 

lпtcгnet. 
Понн(mінна наукона і осніТН}І :tін;Іnністn не\Н1С.ІИІШ1 Ge:1 Іюстіі-іноІ'О 

ННКОІІИ'ІеНН}І і ІІереО<.:\Н·ІС;ІеНН}І :1нанn ЩЮ іЮС.ІііІЖунану ІІре;L\Іетну oG
_.ІaCTh. Не3нажаючи на Gурх.;н1ниі1 ріст ни;шнничої ;(іи;Іnності і ІЮІІІирен

ня Iвten1et, жорсткий J:ефіцит .. 1ітерату1)И і не.J:оступність конкретної ін
формаuії, у сфері фізичної ку.:JЬТУlПІ залишається все такою ж гострою 
пробле~юю. Причини багато n чо:иу криються n песисте:иній оргапізаuії 
іІІформаційІшх pecypcin. яка ..::rи.1ему <(ЗІІайти чи nичислити>> nирішус ІІа 
користь першої J:ії. Шоб з..::rо.:Jати цю ситуацію. необхідно організуnа
ти інфор\ШІІіііні ресурси на осноні системних ІІреіtстан.;Іенn, 1110 фор
муютn 11роспр :L.·І}І стнорсНН}І контексту, у рамках }ІКОІ'О НИ}ІснюютnоІ 

протиріччя і вияв .. 1яються засоби їх вирішення, тобто те, шо ск.rшдає 
основу вирішення виникаючої ..::rосліJниuької пробле~ш. Тобто, напри

клац, при стnоренні іпфор:иаuійних сайтіn, необхідно ознайомитись із 

систе~юю організації знань. Із пошукоnою опти:иізацісю і пред:иетною 

структуризаuісю. 
УчGони і1ІІрОІІ.СС, }ІК і у фі:1ИЧНііі ІІі;[ПУІ'ОНІ (і, так іН іН ІІІ ИХ сферах Jl IO.iL

ChKOЇ ,Т(і}І~ІhНОСТі. іСТОТНО СІІрОІІ(уt-:ТhС}І і УJ(ОСКОНа;ІЮЄТhС}І, КОJІИ іі,Т(еТhС}І 

про інфор:\'1аuійні технології. Опти:\'1ізувати пропес навчання цозво .. 1яє 
викор:истання му .. lЬТИ:\'1еційн:их засобів, шо :v~істять де:\'юнстраційні еле
менти у виконання в:исококва .. 1іфікован:их фахівuів. 
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[ нформаІ~і~і Ні ТСХНШІОІ'іЇ /((НІ-Ю;ІИЮТh сфСКТИННО ОІІСрунати j ,Т(аНИ\-1И. 

Яскраним ІІрикла;юм ІІhОІ'О є СІІОJПинні 3МаІ'анни. При ІІронс,Jtснні 3Ма

І'аНh ріНН$.1 ОлімІІіЙсhких іІ'Щ1 :шстосунанни інформаці{іних тсхно.юІ·іі1 

забезпечує оперативний збір, передачу, зберігання і обробку велІкої 

кіТІькості інформації. 

От;юроnча фізична культура. Природно. що nажлшим напрямом 

впливу іпфор11аuійпих техпо.1огій пов'язано з розробкою програм для 
от;:rороnчої фізичІюї культури. Програми цього напряму можна роз;:rі

_ІІити На іtіаІ'НОСТИЧНі, JJСКОМСН)~аІІіЙНі і ТаКі, 11(0 УІІраНШІЮТh,JtіаІ'НОСТИЧ
НО-рС KOMCH}lal ti{j НИМ 1 (И к.;юм. [{с )[03НШІ ИТh СИСТСМа'І'І-ВуНаТІ1 ,!ЩНі І ІрО 

найбіТІьш часті причин:и захворювань сту;:rентів і оперативно коригува

ти навчально-:vtетодичний матеріал для гнучкішого фізичного вихован

ня сту;:rептіn. 

Наукоnа діяльність. Я вважаю, шо паукоnа дія.1ьність мас бути спря

мована па розnиток в таких напрямах, як біо:vtехапіка живих систе:vt і 
_ІJЮNІНИ, GіоІІротс3уІШНН$.І, стш1і уІІраНJІінюІ оtюрно-рухоІНJ\-1 а11аратом, 

МСТО)(И СИНТС:1У llpOtpa_\-1 фі3ИЧНО1'0 нанчаННИ, СИСТС_\-1НИЙ ана.,Jі3. Отже, 
ви:vtальовується перспектива подальших досліджень, саме з то~Іки зору 

інформаційних управляючих систем. Це обу:vtовлено ти:vt, шо oкpi:vt тео

ретичних знань про функціонування опорно-рухового апарату .1юд:ин:и, 

у сфері фізичного вихоnапня :vtac :vticцe серйозний при:к.,1адпий аспект. 
При оцінці с-учасного етапу розnитку іпфор:vtаційпих техпо.1огій в 

1 J<і11І іі1 І'ШІуJі, ;~ово;ол·J,С$.1 ко І tстатувати. що нс:ншжаючи ІІа вс.11 ику кі_ІJІ,
кістJ, ІШІІримів їх JастосуваІJІІИ і ttуG.Іtікацій, ці ро:JроGки нооtтІ, І Іриват

ний характер і не VІаютh 111ирокого ІJО11rирснни. 
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