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РЕФЕРАТ

       У магістерській роботі проаналізовано сучасний стан документаційно-

інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і спорту в Україні.

Узагальнено міжнародний досвід документаційно-інформаційного забезпечення

галузі фізичної культури і спорту. Визначено стратегічні напрями збагачення 

документно-інформаційних ресурсів галузі фізичної культури і спорту в умовах 

інформатизації. Проаналізовано сучасні інформаційні технології, які 

використовуються в процесі проведення та завершення спортивних змагань. 

Досліджено використання інформації в комерційних фізкультурно-спортивних 

організаціях.

    Ключові слова: інформація,документаційно-інформаційне 

забезпечення,фізична культура,спорт,інформаційні технології,консолідація, 

імідж.

         The master's work analyzes the current state of documentation and

information support for the physical education and sports industry in Ukraine. The

international experience of documentation and information support of the physical

culture and sports industry is summarized. The strategic directions of enrichment

of document and information resources of the field of physical education and

sports in the conditions of informatization are determined. The modern information

technologies used in the process of conducting and completing sports competitionsare

analyzed. The use of information in commercial physical education and sports

organizations is investigated.

         Keywords: information, documentation and information support, physical

education, sports, information technology, consolidation, image.

     


