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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФІЗКУЛЬТУРНІЙ ОСВІТІ УЧНІВСЬКОЇ  
ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Аналіз теорії і педагогічної практики показав, що в сучасних навчальних умовах одним із 

пріоритетних напрямків вдосконалення фізичної культури стає інформатизація фізкультурної 
освіти учнівської та студентської молоді, що передбачає використання сучасних технологій, 
методів і засобів інформатики для реалізації ідей розвиваючого навчання, інтенсифікації всіх 
рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його якості та ефективності [1, 5, 6]. 

У фізкультурній освіті, так само, як і в інших областях, назріла необхідність переходу від 
традиційних форм підготовки фахівців, спрямованого в першу чергу на накопичення певних 
знань, умінь і навичок для використання сучасних інформаційних технологій, дозволяє 
ефективніше здійснювати збір, обробку та передачу інформації, вести самостійну роботу і 
самоосвіту, якісно змінити зміст, методи і організаційні форми навчання [2, 3, 4]. 

Завданням підвищення ефективності навчання є розробка і використання нових 
дидактичних і методичних принципів і можливостей сучасних технологій в навчальному процесі. 
А це дозволяє визначити основні напрями вдосконалення сучасних інформаційних технологій в 
фізкультурній освіті [1–5]: 

1. Розробка і вдосконалення педагогічних технологій, застосування засобів інформатизації в 
різних ланках і на етапах системи безперервної фізкультурної освіти (загальноосвітня школа, 
заклад вищої освіти, професійний коледж). 

2. Розвиток науково-педагогічних основ інформатизації безперервної фізкультурної освіти. 
3. Забезпечення вільного доступу до сучасного інформаційно-методичного та науково-

педагогічного потенціалу, дистанційної підготовки учнів, студентів, викладачів, методистів з 
фізичної культури. 

4. Удосконалення методичної системи навчання інформатиці, інформаційних технологій в 
системі безперервної фізкультурної освіти. 

5. Психолого-педагогічна підтримка технологій в фізкультурній освіті та фізіолого-гігієнічній 
профілактиці порушень здоров’я. 

6. Розробка науково-педагогічних основ розвитку змісту і методичних системи навчання 
інформатиці, застосування засобів інформатизації у всіх ланках системи безперервної 
фізкультурної освіти. 

7. Педагогічно-хронометричні вимоги ефективного використання засобів обчислювальної 
техніки, інформаційних технологій. 
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8. Розробка теоретичних основ вдосконалення механізмів управління системою 
фізкультурної освіти на основі автоматизованих даних банків і баз даних науково-педагогічної 
інформації, методики застосування автоматизованої системи інформаційно-методичного 
забезпечення освітнього процесу та організаційного управління. 

9. Зміст і методика багаторівневої підготовки як фундаментального елементу сучасної 
фізкультурної освіти. 

Нові сучасні інформаційні технології дозволять здійснювати на більш високому якісному 
рівні фізкультурну освіту учнівської та студентської молоді. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 
Ресторанне господарство є галуззю основу якої складають підприємства, що 

характеризуються єдністю форм організації виробництва і обслуговування споживачів і 
розрізняються за типами і спеціалізацією.  

Актуальність дослідження обумовлено тим, що розвиток ресторанного господарства:  
- дає істотну економію суспільної праці завдяки більш раціональному використанню техніки, 

сировини, матеріалів;  
- надає робітникам і службовцям протягом робочого дня гарячу їжу, що підвищує їх 

працездатність, зберігає здоров’я;  


