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Вступ. Підготовка студентів у системі вищої освіти має базуватися на використанні су-
часних інформаційних технологій навчання [2, 3]. Автори [5, 6] проаналізували алгоритмічні 
особливості розроблення комп’ютерних навчальних програм та представили результати їх 
упровадження у навчально-тренувальний процес. На думку вчених [1, 4], є актуальним роз-
роблення інформаційних середовищ навчання у сфері фізичної культури та спорту.

Мета дослідження – обґрунтувати особливості використання інформаційних технологій 
у навчально-тренувальному процесі баскетболісток віком 17–20 років.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел; методи 
інформаційного моделювання та програмування; педагогічний експеримент; анкетування; 
методи математичної статистики.

Результати. У представленому дослідженні було розроблено комп’ютерну навчальну 
програму з баскетболу, яку впровадили у процес підготовки студенток (n=56) 1–3 курсу Хар-
ківського національного університету радіоелектроніки. Комп’ютерна програма складається 
з текстового матеріалу, фотографій, схематичних зображень, мультимедіа, flesh-анімації, 
роликів з біомеханічним аналізом виконання рухових дій та роботи основних груп м’язів. 
Використання розробки проводилося безпосередньо на тренувальних заняттях та під час 
самостійного навчання студенток. Результати опитування досліджуваних свідчать про за-
цікавленість інноваційною розробкою, дали змогу виявити переваги програми та надали 
пропозиції щодо поліпшення аналогічних розробок надалі.

Висновки. Розроблено комп’ютерну навчальну програму з баскетболу, яка складаєть-
ся із вербальних, візуальних та мультимедійних компонентів. Експериментально доведено 
ефективність використання інформаційних технологій навчання під час підготовки студенток- 
баскетболісток.
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