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Abstract. The article discusses the information database for the educational 
process of swimmers, which allows you to scientifically manage the characteristics 
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Постановка проблеми. В останні роки, незважаючи на появу значного 

інтересу до розробки і використання комп'ютерних програм в навчально-
тренувальному процесі [1, 2, 3, 4], питання їх розробки і впровадження 
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залишаються дуже актуальними. Це пов'язано, з одного боку, зі станом 
розвитку інформаційних і комунікаційних технологій, з іншого - з приведенням 
системи освіти, в тому числі фізкультурної, у відповідність до потреб часу і 
науково-технічного прогресу. При підготовці подібних матеріалів розробники 
стикаються з двома проблемами: який варіант програми вибрати і які засоби 
(інформаційні технології) використовувати при їх створенні.  

За наявними літературними даними, питанням типізації комп'ютерних 
програм для забезпечення навчального процесу присвячений ряд робіт [5, 6, 
7, 8], однак аналіз публікацій щодо застосування інформаційних технологій в 
освіті свідчить про складність створення єдиної однозначної типології таких 
матеріалів. Це обумовлено їх різноманіттям і специфікою використання для 
різних дисциплін і різних видів навчальних закладів.  

В області фізичної культури і спорту ще окреслюються основні напрями 
впровадження сучасних інформаційних технологій в навчально-тренувальний 
процес [6, 7, 10]. Тому узагальнення досвіду розробки і впровадження 
комп'ютерних програм різного призначення становить певний інтерес для 
фахівців.  

Існує безліч актуальних питань в області створення і впровадження в 
спортивну практику спеціалізованого програмного забезпечення з огляду на 
його різноманіття та специфіки використання для різних видів спорту. Від того, 
як швидко, правильно, оперативно тренер не тільки збере, а й проаналізує 
ситуацію на основі інформації, що надійшла, буде багато в чому залежати 
успішність і якість прийнятих рішень, успіх діяльності. Саме тому вчені все 
частіше звертаються до питання про вдосконалення способів процесу 
управління в сфері «Фізична культура і спорт» [11].  

З огляду на постійне зростання спортивних результатів і підвищення 
вимог до досягнення нових рекордів, зменшення термінів підготовки 
висококваліфікованих спортсменів, виникає необхідність використання 
комп'ютерів для організації тренувального процесу, швидких розрахунків і 
аналізу результатів вимірювань в даному виді спорту, в даній групі, у даного 
спортсмена.  

В даний час стає очевидним, що найбільш перспективний шлях 
вдосконалення системи управління спортивною діяльністю - впровадження в 
тренувальний процес інформаційних технологій [12, 13, 14, 15]. 
Перспективність даного підходу в тренувальному процесі очевидна як у 
кваліфікованих спортсменів, так і у новачків.  

Метою управління навчально-тренувальним процесом є оптимізація 
поведінки спортсменів, доцільний розвиток тренованості і підготовленості, що 
забезпечують досягнення найвищих результатів. Об'єктом управління в 
спортивній підготовці є поведінка спортсменів і їх стан - оперативний, 
поточний, етапний, що є наслідком застосування тренувальних і змагальних 
навантажень, всього комплексу впливів в системі спортивної підготовки 
спортсмена.  

Ефективність процесу спортивної підготовки визначається наявністю 
вичерпної, об'єктивної і своєчасної інформації про стан об'єкта управління, 
характер зовнішніх впливів на нього, що багато в чому обумовлено 
використанням комплексного контролю як інструменту управління, що 
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дозволяє здійснювати зворотній зв'язок між тренером і спортсменом і на цій 
основі підвищувати рівень управлінських рішень.  

Комплексний контроль включає в себе досить велику кількість 
показників, що дають вичерпну інформацію про різні сторони діяльності, 
підготовленості і стан спортсмена. Однак наявність можливості своєчасно і 
всебічно аналізувати, давати об'єктивну оцінку наявним даними 
представляється завдяки застосуванню в цих цілях сучасної обчислювальної 
техніки.  

Для розробки індивідуальних програм необхідний саме комплексний 
контроль, наявність якого дає можливість своєчасно і всебічно аналізувати, 
давати об'єктивну оцінку наявним даними. Цей підхід не представляється 
можливим без застосування сучасної обчислювальної техніки, а саме 
інформаційних баз даних.  

У зв'язку з цим нами було прийнято рішення розробити базу даних, яка 
б надавала тренеру такі можливості:  

- створювати і вести базу даних по окремим спортсменам і їх груп;  
- складати і редагувати стратегічні і тактичні плани тренувань;  
- вводити дані про виконання тренувальних завдань і результати 

контрольних серій;  
- автоматично вести розрахунок планованих тренувальних швидкостей; 

аналізувати плани і результати тренувань [15].  
Головною метою розробки є створення бази даних для тренера на 

прикладі групи плавців, використання якої дозволить вести навчально-
тренувальний процес в заданому напрямку з гарантованим результатом.  

Розроблена програма надає тренеру такі можливості:  
1. Зберігати в базі даних детальний опис і склад кожної з проведених 

тренувань. Документ містить відомості про виконувані вправах, складі плавців і 
результати виконаних завдань по кожній серії.  

2. Зберігати дані про виконані тестові завдання, що проводяться 
окремо від тренувань (наприклад, тест на гнучкість, ковзання під водою, 
витривалість).  

3. Мати дані про виконання контрольних запливів.  
4. Мати можливість зберігати дані про присвоєння спортсменам 

спортивних кваліфікацій.  
5. Аналізувати результати виконаних тестів.  
6. Мати можливість на підставі контрольних запливів швидко 

формувати команду для виступів на змаганнях.  
7. Мати можливість аналізувати динаміку зростання або спаду 

результатів спортсмена за обраний період. Звіт формується як по одному 
спортсмену, так і за обраним списку спортсменів. У разі одного спортсмена 
буде виведений графік динаміки зростання або спаду результатів спортсмена 
на обраної дистанції і певного стилю плавання плавця на основі контрольних 
запливів, що виконувалися спортсменом за даний період.  

Таким чином, реалізована база даних надає тренеру такі можливості:  
1. У будь-який момент можна подивитися дані по будь-якому 

тренуванні, плавцю або групі плавців за обраний період з деталізацією.  
2. Відслідковувати динаміку зростання або спаду результатів 

спортсмена за лічені секунди. 
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3. Аналізувати, планувати, корегувати на основі отриманих результатів 
навчально-тренувальний процес в потрібному напрямку.  

В даний час дані по спортсменам, тренуванням, контрольним запливам  
і т.д. зберігаються у тренера на папері, які в більшості випадків не завжди 
можна відновити за певний проміжок часу, що призводить до великих витрат 
часу для аналізу і прогнозування тренувального процесу. Застосовуючи 
реалізовану базу даних, тренер позбавляється від рутинної роботи, тим самим 
в автоматизованому режимі і оперативно отримує необхідну інформацію для 
аналізу в прийнятний час і в зручному для нього вигляді. 
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