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Анотації:
Мета роботи − визначити діагнос-
тичну модель кількісної оцінки 
компетенцій студентів щодо вирі-
шення проблем у сфері фізичного 
виховання. В експерименті брали 
участь студенти І-IV курсів. Вико-
ристано кваліметричний метод 
оцінки. Розроблено навчальну 
та робочу програму з дисципліни 
за модульним принципом. Реко-
мендована таблиця нарахування 
балів результатів оцінки фізич-
ної підготовленості студентів. 
Встановлено, що ефективність 
засвоєння програми з дисципліни 
«Фізичне виховання» можливо 
оцінити за допомогою критеріїв. 
Перший критерій – рівень 
розвитку фізичних якостей та 
сформованості рухових навичок; 
другий – рівень спеціальних 
теоретичних знань; третій – рівень 
організаційно-методичних умінь; 
четвертий – рівень готовності 
функціональних систем; п’ятий 
– особиста відповідальність за 
стан здоров’я.

Цымбалюк Ж.А., Чёрный А.И., Косьян 
А.В., Шевцов А.А. Оценка эффективно-
сти освоения программы по дисциплине 
«Физическое воспитание» студентами 
педагогических специальностей. Цель 
работы – определить диагностическую мо-
дель количественной оценки компетенций 
студентов относительно решения проблем 
в сфере физического воспитания. В экспе-
рименте принимали участие студенты I-IV 
курсов. Использовался квалиметрический 
метод оценки. Разработана учебная и рабо-
чая программа дисциплины по модульному 
принципу. Рекомендована таблица начисле-
ния баллов результатов оценки физической 
подготовленности студентов. Установлено, 
что эффективность усвоения программы 
по дисциплине «Физическое воспитание» 
возможно оценить с помощью критери-
ев. Первый критерий – уровень развития 
физических качеств и сформированности 
двигательных навыков; второй – уровень 
специальных теоретических знаний; третий 
– уровень организационно методических 
умений; четвертый – уровень готовности 
функциональных систем; пятый – личная 
ответственность за состояние здоровья.

Tsymbalyuk Z.A., Chorniy A.I., Kos’yan 
А.V., Shevtsov A.A. Estimation of 
efficiency of mastering of the program 
on discipline «Physical education» 
of pedagogical specialities students. 
Purpose of work − to define the diagnostic 
model of quantitative estimation of 
jurisdictions of students in relation to the 
decision of problems in the field of physical 
education. The students of I-IV of courses 
took part in an experiment. The qualimetry 
method of estimation was utillized. The 
on-line and working tutorial of discipline 
is developed on module principle. The 
table of extra charge of marks of results 
of estimation of physical preparedness of 
students is recommended. It is set that 
efficiency of mastering of the program on 
discipline it is possible to estimate «Physical 
education» by criteria. The first criterion is 
a level of development of physical qualities 
and formed of motive skills; second is a 
level of the special theoretical knowledge; 
third is a level organizationally methodical 
abilities; fourth is a level of readiness of 
the functional systems; fifth is the personal 
responsibility for the state of health.
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Вступ.1

Якість підготовки фахівців є важливою характерис-
тикою управління освітнім процесом і визначається 
ступенем обґрунтованості трьох основних положень: 
мети навчання (для чого навчати), змісту навчання 
(чого навчати), засобів навчання та принципів орга-
нізації процесу навчання (як навчати). Успіх та ефек-
тивність процесу навчання визначаються врешті-решт 
змістом освіти та технологією діяльності як науково-
педагогічного складу, так і студентів. 

Формування системи показників якості підготовки 
фахівців – це нова й складна методологічна проблема. 
Основні принципи її розв’язання було розроблено у 
працях В.П. Беспалька, Л.П. Одерія, П.І. Підкасистого, 
А.І.  Субетто, Н.Ф. Тализіної та інших дослідників. 

Існують різні підходи щодо тлумачення терміна 
«якість підготовки», які відрізняються один від одно-
го повнотою врахування окремих властивостей ви-
пускника – фахівця. Згідно з першим підходом, якість 
ототожнюється з однією, головною, професійно важ-
ливою, властивістю фахівця за умовного абстрагу-
вання від решти його властивостей. Згідно з другим – 
якість розглядається з погляду відповідності вимогам 
державних стандартів вищої освіти. Згідно з третім 
підходом якість підготовки фахівців характеризується 
з погляду сформованості всього комплексу окремих 
властивостей, що складають поняття якості підготов-
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ки, із введенням в обіг комплексного або інтегрально-
го показника − якість підготовки.

Робота виконана за планом НДР кафедри фізично-
го виховання ХНПУ імені Г.С. Сковороди за темою 
«Управлінські аспекти функціонування кафедри фі-
зичного виховання».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи − визначити показники, на їх підста-

ві діагностичну модель для кількісної оцінки компе-
тенцій у майбутніх вчителів вирішувати проблеми у 
сфері фізичного виховання.

Методи і організація досліджень – досліджен-
ня проводились на факультеті початкового навчання 
Харківського національного педагогічного універси-
тету імені Г.С. Сковороди та на факультеті дошкільної 
і початкової освіти Глухівського національного педа-
гогічного університету імені О. Довженко. 

У процесі дослідження вивчалися вимоги Болон-
ської декларації, нормативних документів Міністер-
ства освіти і науки України, літературні джерела з 
питань впровадження КМСОНП та досвід вищих на-
вчальних закладів, що приймають участь у експери-
менті по запровадженню КМСОНП. За результатами 
вивчення зазначених матеріалів було підготовлено 
навчально-методичне супроводження організації на-
вчального процесу за кредитно-модульною системою. 
У 2008-2011 навчальних роках проведено експери-
мент, у якому брали участь студенти І-IV курсів фа-
культетів університетів .
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У процесі підготовки до експерименту було розро-

блено навчальну та робочу програму з дисципліни за 
модульним принципом. 

Було розроблено методичні рекомендації щодо 
проведення занять за окремими темами, порядок 
рейтингової системи оцінки успішності студентів з 
дисципліни. Крім того, була рекомендована таблиця 
нарахування балів результатів оцінки фізичної під-
готовленості студентів за наступними вправами: біг 
100м, 1000м, 2000м та 3000 м, згинання і розгинання 
рук в упорі, підтягування на перекладині, вис на зі-
гнутих руках, піднімання в сід за 1 хв., стрибок у до-
вжину з місця, стрибок угору, стрибки зі скакалкою, 
човниковий біг 4м × 9 м, 10м × 10 м, нахил тулуба 
вперед, КСВ; ходьба на 5000 м.

Для експертної оцінки застосовувався метод аналі-
зу ієрархій (МАІ). Методологія МАІ (Т. Сааті) полягає 
в побудові ієрархії з подальшим формуванням думок 
на основі парних порівнянь елементів за загальними 
для них критеріями або властивостями, внаслідок 
чого, з’являються шкали відношень [6].

Результати дослідження. 
Для оцінки ефективності засвоєння пропонова-

ного програмного матеріалу автори використовували 
підхід до оцінки ефективності функціонування ВНЗ, 
обґрунтований рядом дослідників [1, 2]. На їх думку, 
ефективність функціонування педагогічної системи 
ВНЗ є показником, що характеризує ступінь досяг-
нення студентами цілей освіти порівняно з вимога-
ми соціально-державного замовлення на підготовку 
фахівців, і розроблених професіограм з урахуванням 
фінансових, матеріальних, психофізіологічних та ча-
сових витрат. 

Оцінка якості підготовки фахівців за допомогою 
засобів діагностики рівня їхньої освітньо-професійної 
підготовки можливо проводити методом з викорис-
танням кваліметрії [4]. 

Відповідно до них алгоритм кваліметричної оцін-
ки містить у собі п'ять основних етапів:
1. Формування експертної групи.

2. Упорядковане розміщення критеріїв у вигляді 
ієрархічної (багаторівневої) структури – побудова 
так званого «дерева властивостей».

3. Визначення коефіцієнту вагомості.
4. Визначення абсолютних, бракувальних, еталонних 

і відносних показників властивостей.
5. Обчислення оцінки ефективності засвоєння 

майбутніми вчителями програми з дисципліни 
«Фізичне виховання».
Розглянемо коротко зміст кожного з названих 

етапів.
Перший етап – формування експертної групи. У 

нашому випадку в експертній оцінці взяли участь три 
групи:

викладачі, які через свої службові обов'язки (викла-• 
дання) відповідають за вироблення компетенції;
організатори процесу фізичного виховання у школі;• 
випускники (постачальники компетенції), які, ви-• 
ходячи на ринок праці, мають можливість оцінити 
адекватність або неадекватність одержаних в про-
цесі навчання компетенції.

Відбір експертів здійснюється за відповідною ме-
тодикою [7].

Другий етап – упорядковане розміщення критеріїв 
у вигляді ієрархічної (багаторівневої) структури – по-
будова так званого «дерева властивостей». Ця операція 
є найбільш складною та відповідальною. Здійснюючи 
її, необхідно дотримуватися цілої низки встановлених 
правил, таких як «ділення до простих властивостей», 
«ділення за рівною основою», «необхідність і достат-
ність числа властивостей у групі», «мінімум власти-
востей у групі» та ін.

Відправною точкою досліджень є керівні докумен-
ти, що регламентують процес організації і проведення 
фізичного виховання у школі, посадові обов'язки осіб, 
які здійснюють керівництво цим процесом, кінцеві 
цілі вивчення дисципліни.

Готовність вирішувати проблеми у сфері фізич-
ного виховання фахівця оцінюється відповідно V 
розділу робочої програми «Засоби для проведен-

Рис. 1 − Узагальнена система критеріїв ефективності засвоєння програми фізичного виховання 
майбутніх вчителів
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ня модульного та підсумкового контролю, критерії 
оцінювання успішності навчання», де говориться, 
що модульний контроль (сума балів за окремий 
змістовий модуль (ЗМ) складається з оцінок поточ-
ного контролю за вивчення теоретичного матеріа-
лу тем, виконання методичного завдання та оцінка 
рівня фізичної підготовленості під час контрольних 
занять. Також ураховується рівень функціонального 
стану та особиста відповідальність за стан здоров’я 
(рис. 1).

Третій етап – визначення коефіцієнта вагомості. 
Вектори пріоритетів системи критеріїв, що характери-
зують якість підготовки студента виходять з матриць 
парних порівнянь, заповнених студентами та експер-
тами. Надані коефіцієнти вагомості визначені при 
таких показниках узгодженості судження експертів: 
відхилення величини максимального власного зна-
чення Lmax = 5,3819 від порядку матриці n = 5; індекс 
узгодженості Іу = 0,0955, відношення узгодженості Ву 
= 0,0853 (табл. 1). Максимальна кількість балів, що 
надається студентам при засвоєнні кожного модуля 
(залікового кредиту ЕСТS) – 100. Тому в абсолютних 
показниках бали можна розподілити за прикладом 
(див. табл. 1).

Для комплексного визначення рівня розвитку фі-
зичних якостей та сформованості рухових навичок ви-
користовуються тести згідно з Державним тестуван-
ням. Для отримання результатів тестування на основі 
порівняння існуючої таблиці Державного тестування, 
таблиці нарахування балів студентів військових ВНЗ 
та резерву, авторами розроблено таблицю нарахуван-
ня результатів оцінки фізичної підготовленості, де всі 
показники приводяться до єдиної системи вимірів в 
умовних балах [3]. 

Шкали таблиць градуйовані за лінійним принци-
пом. Передбачена можливість внесення корективів до 
шкали на підставі отриманих нових результатів тесту-
вання. Під час контролю оцінюються тільки вправи, 
які включені до програми навчання та у «Положення 
про державні тести і нормативи оцінки фізичної під-
готовленості населення України».

Виконання навчальних нормативів оцінюється: на 
першому курсі – середня кількість балів з трьох вправ 
за вибором; на другому – з чотирьох; на третьому і 
старших – з п’яти.

При контролі вивчення матеріалу тем оцінюєть-
ся розуміння та засвоєння певного матеріалу, вміння 
розв’язувати конкретні ситуативні задачі, самостійно 
опрацьовувати тексти, здатність осмислити зміст да-
ної частини дисципліни, умінь публічно чи письмово 
подати певний матеріал, виконувати завдання з мето-
дичної практики, вироблення навичок виконання фі-
зичних вправ. 

Рівень теоретичних знань оцінюється:
«10 балів або відмінно» – якщо відповідь на по-

ставлене запитання по суті правильна і повна;
«8 балів або добре» – якщо відповідь на поставлене 

запитання по суті правильна, але недостатньо повна 
або викладена з незначними за смислом помилками;

«6 балів або задовільно» – якщо відповідь на за-

дане питання в основному правильна, але викладена 
неповно або з окремими значними помилками;

«0 балів або незадовільно» – якщо відповідь не 
розкриває суті поставленого питання.

Методична підготовленість перевіряється згідно з 
тематикою теоретичних i методичних занять. Якість 
виконання методичного завдання оцінюється:

«10 балів або відмінно» – якщо завдання виконано 
правильно i впевнено;

«8 балів або добре» – якщо завдання виконано пра-
вильно, але недостатньо впевнено;

«6 балів або задовільно» – якщо завдання викона-
но в основному правильно, але невпевнено i з незна-
чними помилками;

«0 балів або незадовільно» – якщо завдання не ви-
конане або виконане невпевнено i з грубими помил-
ками.

За методичну підготовку студенту зараховується 
сума балів за виконання трьох методичних завдань за 
вибором.

Рівень функціонального стану та особиста відпо-
відальність за стан здоров’я оцінюється згідно табли-
цям 2 і 3.

Рівень стану функціональних систем організму 
характеризує їх функціональні та морфологічні мож-
ливості. Його можна визначати на підставі показників 
фізичного розвитку і фізичного стану з розрахунком 
індексу фізичного стану (ІФС) за методом О. А. Пи-
рогової [5].

Кількість балів з дисципліни є середньою кількіс-
тю балів, які присвоєнні студентами за відповідні бло-
ки змістових модулів (залікові кредити). Наприклад, 
модуль 1 – 70 балів, модуль 2 – 90 балів, модуль 3 – 60 
балів, оцінка з дисципліни – 73 бала.

Четвертий етап – визначення абсолютних, 
еталонних, бракувальних та відносних показників 
властивостей. 

Для нашого завдання оцінку властивостей 
здійснено за шкалою оцінювання в Україні і її 
відповідністю ЕСТS: 

90-100 балів – відмінно (А), він же – еталонний по-• 
казник PЕ; 
75-89 балів • − добре (ВС); 
60-74 балів • − задовільно (DE); 
35-59 балів • − незадовільно з можливістю повторно-
го складання (FX); 
1-34 балів • − незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом (F), він же – бракувальний показник.

Значення абсолютного показника знаходитиметься 
в інтервалі 100 ≥  PА 

≥  1 й визначатиметься відповід-
ним чином за кожним критерієм останнього рівня з 
погляду реалізації цього критерію окремим студен-
том. 

Кількісна оцінка абсолютних показників РА здій-
снюється відповідно до описаного вище порядку. 

Таким чином, встановлено загальні підходи до 
визначення абсолютних показників призначення ета-
лонних та бракувальних показників. У кваліметрії 
прийнято також використання відносних показників 
що відображають рівень виявлення кожної властивос-
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ті шляхом порівняння її з еталоном. Ці показники ін-
коли називають оцінками властивостей.

Перехід від абсолютних показників PА до віднос-
них – PВ у кваліметрії здійснюється за формулою:

PВ = PА  / PЕ = PА  / 100
П’ятий етап − обчислення оцінки ефективності 

засвоєння майбутніми вчителями програми з дисци-
пліни «Фізичне виховання». 

Таким чином, використовуючи кваліметричний 
метод оцінки, можна отримати показник, що характе-
ризує ефективність засвоєння майбутніми вчителями 
програми з дисципліни «Фізичне виховання». Він об-
числюється як сума добутків відносних показників за-
своєння програми навчання на % студентів, які мають 
дані показники. Наприклад:

1 × 1,22 + 0,99 × 0,61 + … + 
+ 0,46 × 0,84 + 0,45 × 1,22 = 72,86 %

Тобто у 1,22 % студентів відносний показник за-
своєння програми навчання дорівнюється 1, у 0,61 % 
− 0,99 і т.п.

Тобто, середній показник ефективності функці-
онування системи занять з фізичного виховання на 
факультеті становить близько 73 %, або 0,73 від ета-
лонної одиниці.

Висновки.
Встановлено, що ефективність засвоєння про-

грами з дисципліни «Фізичне виховання» можливо 
оцінити за допомогою узагальнюючих показників, 
що охоплюють декілька найважливіших критеріїв. 
Перший критерій – рівень розвитку фізичних якос-
тей та сформованості рухових навичок ; другий – рі-
вень спеціальних теоретичних знань, третій – рівень 
організаційно-методичних умінь, четвертий – рівень 
готовності функціональних систем, п’ятий – особиста 
відповідальність за стан здоров’я.

Ці показники можуть слугувати однією з складо-
вих для визначення ефективності функціонування 
системи фізичного виховання у ВНЗ. При цьому про-
цес підвищення ефективності функціонування систе-
ми фізичного виховання набуде більш конкретного та 
керованого характеру.

Запропонований підхід дозволяє конкретизу-
вати кінцеву мету вивчення дисципліни у вигляді 
компонентів-завдань, які можуть бути донесені до 
кожного суб’єкта освітньої системи і оцінені, у виді 
діагностичної моделі якості підготовки студентів.

Подальші дослідження потребують уточнення 
оцінки ефективності функціонування випускника, 
рівня практичної діяльності вчителя, регламентовано-
го вимогами, що надаються йому під час виконання 
конкретних обов’язків на відповідній посаді. 

Таблиця 1
Розподіл балів системи критеріїв ефективності засвоєння програми фізичного виховання

Критерії Коефіцієнт 
вагомості

Абсолютний 
показник

Рівень розвитку фізичних якостей  
та сформованості рухових навичок 0,502 50 балів

Рівень спеціальних теоретичних знань 0,108 10 балів

Рівень організаційно-методичних умінь 0,291 30 балів 

Рівень готовності функціональних систем 0,052 5 балів

Особиста відповідальність за стан здоров’я 0,047 5 балів

Таблиця 2
Нарахування балів за рівень функціонального стану організму студента

5 Високий – при ІФС більше 0,826
4 Вище середнього – при 0,676 – 0,825
3 Середній – при 0,526 – 0,675
0 Нижче середнього – при 0,376 – 0,525

Таблиця 3
Нарахування балів за особисту відповідальність за стан здоров’я студента

5 Високий рівень свідомої відповідальності та постійної уваги до фізичного здоров’я.

4 Виявлення турботи про фізичне здоров’я, але не з власної ініціативи.

3 Увага до власного здоров’я при небажаних відхиленнях його показників від норми.

0 Відсутність турботи та низький рівень особистої відповідальності за постійну 
підтримку фізичного стану в межах норми.
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