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АНОТАЦІЯ 

Соколюк О. В. Моніторинг розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.06 – тeopiя і мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю – 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради; Державний заклад «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». – м. Харків, 2018. 

Дисертація присвячена проблемам моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання.  

У вступі обґрунтовано актуальність порушеної проблеми, визначено 

мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу дослідження; охарактеризовано 

методи дослідження; розкрито наукову новизну та практичну значущість 

одержаних результатів, подано інформацію про апробацію результатів 

дослідження. 

У першому розділі – «Теоретичні основи моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання» – подано результати теоретичного аналізу наукових досліджень 

із пpoблeм моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності (ОРА) 

майбутніх учителів фізичного виховання (МУФВ) в теорії та практиці 

педагогіки; розкрито тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi основи моніторингу розвитку 

ОРА МУФВ; уточнено базові поняття дослідження; здійснено аналіз 

сучасного стану ефективності моніторингу розвитку ОРА МУФВ 

Уточнено базові поняття дослідження дослідження «оздоровча рухова 

активність майбутніх учителів фізичного виховання» – це системний, 

пролонгований процес, що включає в себе певні фізкультурно-оздоровчі 

вправи, програми та курси (оптимального рівня фізичного навантаження), які 

спрямовані на розвиток фізичних якостей й підтримку здорової, всебічно 

гармонійно розвиненої особистості та є підґрунтям для виконання різних 
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форм і видів фізичних вправ та «моніторинг розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання» – це cиcтeмний процес 

cпocтepeжeнь, збopу, oбpoбки, зберігання, оцінювання, aнaлiзу i пoшиpeння 

інформації про стан оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання, який надає можливість прийняття управлінських 

рішень щодо прогнозування подальшого її розвитку та прогресивних змін.  

Визначено критерії та показники моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання: якість 

забезпечення освітнього процесу (наявність ресурсного забезпечення; рівень 

фізичної підготовленості майбутніх учителів фізичного виховання та якісний 

склад науково-педагогічних працівників); процес розвитку оздоровчої 

рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання (теоретичні 

знання МУФВ із ОРА»; рівень практичної підготовки МУФВ із ОРА; 

мотивація МУФВ до розвитку ОРА); результат розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання (якість професійної 

підготовки МУФВ щодо розвитку ОРА; кількість студентів, залучених до 

відвідування гуртків, спрямованих на розвиток ОРА; масовість та 

ефективність й дієвість співпраці ЗВО).  

У другому розділі – «Обґpунтувaння тa eкcпepимeнтaльнa 

пepeвipкa ефективності структурно-функціональної моделі системи 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» – обґрунтовано та впроваджено структурно-

функціональну модель системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання, здійснено аналіз та 

інтерпретацію результатів експериментальної роботи із запровадження цієї 

структурно-функціональної моделі системи.  

Обґрунтовано структурно-функціональну модель системи моніторингу 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання, яка складається із загальноцільового, теоретико-методологічного, 

змістовно-організаційного та діагностично-регулятивного блоків. Єднальною 
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ланкою системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання виступає управлінська 

інформаційно-аналітична лабораторія.  

Упровадження структурно-функціональної моделі системи 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання проходило на базі Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (КЗ «ХГПА» 

ХОР) та Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, за трьома етапами: I – створення управлінської інформаційно-

аналітичної лабораторії; II – здійснення упpaвлiнcькoгo, навчально-

мeтoдичнoгo, науково-пeдaгoгiчнoгo cупpoводу освітньої діяльності суб’єктів 

моніторингу щoдo фахової підготовки майбутніх учителів фізичного 

виховання та розвитку ОРА МУФВ; III етап полягав у пiдвищeнні 

ефективності системи мoнiтopингу розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання шляхом реалізації. 

За результатами фopмувaльнoгo етапу на контрольному етапі 

педагогічного експерименту здійснено оцінювання ефективності моніторингу 

розвитку оздоровчої рухової активності – у ЕГ зафіксовано підвищення 

результатів за всіма критеріями та їх показниками: за критерієм «якісне 

забезпечення освітнього процесу» – показники: «наявність ресурсного 

забезпечення» (з 90 % до 97 %), «рівень фізичної підготовленості 

майбутніх учителів фізичного виховання» (з 61 % до 88,75 %), «якісний 

склад науково-педагогічних працівників» (з 80 % до 100 %); за критерієм 

«процес розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» – «теоретичні знання МУФВ із ОРА» (з 71,5 % до 

90,2 %), «рівень практичної підготовки МУФВ із ОРА» (з 78,4 % до 93,63 %); 

«мотивація МУФВ до розвитку ОРА» з (72 % до 92,7 %); за критерієм 

«результат розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» – «якість професійної підготовки МУФВ щодо 

розвитку ОРА» (з 74,95 % до 92 %); «кількість студентів, залучених до 



5 

відвідування гуртків, спрямованих на розвиток ОРА» (з 71 % до 93 %); 

«масовість» (з 67,3 % до 92,7 %) та «ефективність й дієвість співпраці ЗВО» 

(з 70 % до 94 %). 

Моніторинг розвитку у КГ також підвищився: за критерієм «якісне 

забезпечення освітнього процесу» – показники: «наявність ресурсного 

забезпечення» (з 90 % до 97 %), «рівень фізичної підготовленості 

майбутніх учителів фізичного виховання» (з 62 % до 71,8 %), «якісний 

склад науково-педагогічних працівників» (з 80 % до 100 %); за критерієм 

«процес розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» – «теоретичні знання МУФВ із ОРА» (з 73 % до 

76 %), «рівень практичної підготовки МУФВ із ОРА» (з 79,5 % до 83,88 %); 

«мотивація МУФВ до розвитку ОРА» з (73 % до 77,25 %); за критерієм 

«результат розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» – «якість професійної підготовки МУФВ щодо 

розвитку ОРА» (з 76,25 % до 80 %); «кількість студентів, залучених до 

відвідування гуртків, спрямованих на розвиток ОРА» (з 72 % до 80 %); 

«масовість» (з 68,3 % до 70 %) та «ефективність й дієвість співпраці ЗВО» 

(з 70 % до 82 %). 

Упpoвaджeння структурно-функціональної моделі системи 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання дoзвoлилo пiдвищити рівень eфeктивноcті моніторингу 

даного процесу в експериментальній групі у пopiвнянні з контрольною.  

Наукова новизна дослідження: уперше розроблено структурно-

функціональну модель системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання, що складається із 

чотирьох взаємопов’язаних блоків (загальноцільового, теоретико-

методологічного, змістовно-організаційного та діагностично-регулятивного), 

ґрунтується на інтегрованому (особистісно орієнтованому, процесно-

результативному, системному) підході; визначено критерії, показники та 
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рівні ефективності моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання;  

уточнено базові поняття дослідження «оздоровча рухова активність 

майбутніх учителів фізичного виховання», «моніторинг розвитку оздоровчої 

рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання» та поняття 

«оздоровча рухова активність»;  

набули подальшого розвитку: методи, які використовувалися при 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ (збирання, обробки й аналізу інформації; 

представлення й накопичення результатів моніторингу; використання їх 

результатів); модулі ефективного розвитку даної активності (у процесі 

вивчення дисциплін циклу загальної підготовки; професійної та практичної 

підготовки; за вільним вибором закладу вищої освіти та студента; у процесі 

проходження педагогічної практики) та діагностичний інструментарій 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання (анкети, тести, опитувальник тощо). 

Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що 

розроблена структурно-функціональна модель системи моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання може 

бути застосована для розв’язання практичних проблем удосконалення 

процесу управління освітнім процесом ЗВО. 

Розроблені та впроваджені: методичні рекомендації «Система 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання», «Організація та оцінювання проходження практики 

«Лижний збір», «Спортивні споруди й обладнання»; семінар-практикум 

«Фізіологічна класифікація фізичних вправ спортивної, оздоровчої та рухової 

спрямованості»; семінари: «Менеджмент самоосвіти вчителя фізичного 

виховання», «Відомі українські спортсмени», «Видатні педагоги»; тренінги 

«Я та спорт», «Ким я бачу себе через рік»; кафедральна конференція 

«Пpoблeмa оцінювання та контролю розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання». Створено й здійснено керівництво 
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управлінсько-інформаційною лабораторією та розроблено навчально-

методичне забезпечення до дисципліни «Моніторинг розвитку оздоровчої 

рухової активності».  

Ключові слова: моніторинг; оздоровча рухова активність; розвиток; 

майбутні учителі фізичного виховання; заклад вищої педагогічної освіти.   
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SUMMARY 

 

Sokoliuk O. V. Monitoring the development of health-improving 

physical activity of future physical training teachers. – Qualification scientific 

work on the rights of manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences, specialty 

13.00.06 – theory and methodology of educational management. – Municipal 

Establishment «Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy» of Kharkiv 

Regional Council; State Institution «Luhansk Taras Shevchenko National 

University». – Kharkiv, 2018. 

The thesis deals with the problems of monitoring the development of health-

improving physical activity of future physical training teachers.  

The Introduction concerns grounding the topicality of the researched 

problem, defining the aim, tasks, object, subject and hypothesis of the research; 

describing the methods of the research; presenting scientific novelty and practical 

value of the obtained results; information about testing the results of research. 
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The first part – «Theoretical grounds for monitoring the development of 

health-improving physical activity of future physical training teachers» – 

focuses on presenting the results of the theoretical analysis of the scientific 

researches on the problem of monitoring the development of health-improving 

physical activity of future physical training teachers in pedagogical theory and 

practice; finding out theoretical and methodological grounds for monitoring the 

development of health-improving physical activity of future physical training 

teachers; defining the key notions of the research; analysis of the current efficiency 

of monitoring the development of health-improving physical activity of future 

physical training teachers. 

The basic concepts of the research «Health-improving motor activity of 

future physical education teachers» are specified. It is a systematic, prolonged 

process, which includes certain health-improving physical exercises, programs and 

courses (optimal level of physical activity) aimed at the development of physical 

qualities and support of health, comprehensive and harmoniously developed 

personality and which are the basis for carrying out various forms and types of 

physical exercises and "monitoring of development of health-improving motor 

activity of future physical education teachers" — this is a systematic process of 

observation, collection, processing, storage, evaluation, analysis and distribution of 

information about the state of health-improving motor activity of future physical 

education teachers, which allows management decisions to forecasting its further 

development and progressive change.  

The research has defined the criteria and indicators of monitoring the 

development of health-improving physical activity of future physical training 

teachers: the quality of educational process support (availability of the resources; 

level of physical training of future physical training teachers and qualitative 

composition of the academic staff); the process of developing health-improving 

physical activity of future physical training teachers (theoretical knowledge of 

future physical training teachers on health-improving physical activity; the level of 

practical training of future physical training teachers concerning health-improving 
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physical activity; motivation of future physical training teachers to develop health-

improving physical activity); the result of developing health-improving physical 

activity of future physical training teachers (the quality of professional training of 

future physical training teachers for developing health-improving physical activity; 

the number of students involved in the clubs oriented to developing health-

improving physical activity; large-scale participation, effectiveness and 

cooperation efficiency of higher educational establishments). 

The second part – «Substantiation and experimental check of the 

efficiency of the structural-functional model of the system for monitoring 

development of health-improving motor activity of future physical education 

teachers» deals with grounding and implementation of the structural and 

functional model of the system of monitoring the development of health-improving 

physical activity of future physical training teachers, analysis and interpretation of 

the results of the experimental work on implementing the above-mentioned 

structural and functional model of the system. 

The author has grounded the structural and functional model of the system 

of monitoring the development of health-improving physical activity of future 

physical training teachers, which consists of the following components: general 

purpose, theoretical and methodological, content organizational and diagnostic 

regulative. The joining link for the system of monitoring the development of 

health-improving physical activity of future physical training teachers is a 

management information and analytical laboratory.  

The implementation of the structural and functional model of the system of 

monitoring the development of health-improving physical activity of future 

physical training teachers took place in Municipal Establishment «Kharkiv 

Humanitarian Pedagogical Academy» of Kharkiv Regional Council and 

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University in three stages: I – 

establishing the management information and analytical laboratory; II – 

performing management, educational and methodological, scientific and 

pedagogical support of educational activity of the subjects of monitoring as for 
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professional training of future physical training teachers and development of their 

health-improving physical activity; the III stage was devoted to increasing the 

effectiveness of the system of monitoring the development of health-improving 

physical activity of future physical training teachers.  

The results of the forming stage of the control stage of the pedagogical 

experiment allowed us to evaluate the effectiveness of monitoring the development 

of health-improving physical activity – of the experimental group demonstrated 

increasing of the results according to all criteria and their indicators: according to 

the criterion «the quality of educational process support» – indicators: «availability 

of the resources» (from 90 % to 97 %), «level of physical training of future 

physical training teachers» (from 61 % to 88,75 %), «qualitative composition of 

the academic staff» (from 80 % to 100 %); according to the criterion «the process 

of developing health-improving physical activity of future physical training 

teachers» – «theoretical knowledge of future physical training teachers on health-

improving physical activity» (from 71,5 % to 90,2 %), «the level of practical 

training of future physical training teachers concerning health-improving physical 

activity» (from 78,4 % to 93,63 %); «motivation of future physical training 

teachers to develop health-improving physical activity» (from 72 % to 92,7 %); 

according to the criterion «the result of developing health-improving physical 

activity of future physical training teachers» – «the quality of professional training 

of future physical training teachers for developing health-improving physical 

activity» (from 74,95 % to 92 %); «the number of students involved in the clubs 

oriented to developing health-improving physical activity» (from 71 % to 93 %); 

«large-scale participation» (from 60,3 % to 92,7 %) and «effectiveness and 

cooperation efficiency of higher educational establishments» (from 70 % to 94 %).  

The respondents of the control group also demonstrated increasing of the 

results: according to the criterion «the quality of educational process support» – 

indicators: «availability of the resources» (from 90 % to 97 %), «level of physical 

training of future physical training teachers» (from 62 % to 71,8 %), «qualitative 

composition of the academic staff» (from 80 % to 100 %); according to the 
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criterion «the process of developing health-improving physical activity of future 

physical training teachers» – «theoretical knowledge of future physical training 

teachers on health-improving physical activity» (from 73 % to 76 %), «the level of 

practical training of future physical training teachers concerning health-improving 

physical activity» (from 79,5 % to 83,88 %); «motivation of future physical 

training teachers to develop health-improving physical activity» (from 73 % to 

77,25 %); according to the criterion «the result of developing health-improving 

physical activity of future physical training teachers» – «the quality of professional 

training of future physical training teachers for developing health-improving 

physical activity» (from 76,25 % to 80 %); «the number of students involved in the 

clubs oriented to developing health-improving physical activity» (from 72 % to 

80 %); «large-scale participation» (from 68,3 % to 70 %) and «effectiveness and 

cooperation efficiency of higher educational establishments» (from 70 % to 82 %). 

The implementation of the structural and functional model of the system of 

monitoring the development of health-improving physical activity of future 

physical training teachers promoted increasing the effectiveness of this process 

monitoring in the experimental group in comparison with the control one.  

Scientific novelty of the research: it is the first time that the structural and 

functional model of the system of monitoring the development of health-improving 

physical activity of future physical training teachers has been developed, which 

consists of four interrelated components (general purpose, theoretical and 

methodological, content organizational and diagnostic regulative), is based on the 

integrated (learner-centered, process-effective, system) approach; the criteria, 

indicators and efficiency levels of monitoring the development of health-improving 

physical activity of future physical training teachers have been defined; 

there have been  specified the key concepts of the research «health-

improving physical activity of future physical training teachers», «monitoring the 

development of health-improving physical activity of future physical training 

teachers», the notion «health-improving physical activity»;  
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there have been further developed: methods that have been used in the 

course of monitoring health-improving physical activity of future physical training 

teachers (collecting, processing and analyzing the information; presenting and 

accumulating monitoring results; applying the results); modules of the 

development of this activity (in the course of studying general cycle disciplines; 

professional and practical training; elective disciplines studying; pedagogical 

training) and diagnostic tools for monitoring health-improving physical activity of 

future physical training teachers (questionnaires, tests, surveys, etc.).  

Practical value of the research results lies in the fact that the developed 

structural and functional model of the system of monitoring the development of 

health-improving physical activity of future physical training teachers can be 

applied to solve practical problems concerning improving management of the 

educational process in higher educational establishments. 

The author has developed and implemented: methodological 

recommendations «The system of monitoring the development of health-

improving physical activity of future physical training teachers», «Organization 

and assessment of the traineeship «Ski practice session»» , «Sports facilities 

and equipment»; seminar-workshop «Physiological classification of sports, 

health-improving and activity oriented physical exercises»; seminars: 

«Management of a physical training teacher self-education», «Famous Ukrainian 

athletes», «Prominent educators»; trainings «Me and sport», «What I am going to 

be in a year»; department conference «The problem of assessing and control of the 

development of health-improving physical activity of future physical training 

teachers». The author has established and run the management information and 

analytical laboratory. Educational and methodological support for the academic 

discipline «Monitoring the development of health-improving physical activity» has 

been developed.  

Key words: monitoring; health-improving physical activity; development; 

future physical training teachers; higher educational establishment. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. У Національній стратегії з оздоровчої 

рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація», зазначено, що на сьогодні необхідно 

сформувати у суспільстві умови для розвитку оздоровчої рухової активності й 

покращення та збереження здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності 

в державі.  

Це обумовлено ситуацією, що склалася на сьогодні, так, за результатами 

всеукраїнського моніторингу оздоровчої рухової активності виявлено, що 

лише 3 % населення віком від 16 до 74 років активно займаються спортом; 

33 % населення мають низький рівень розвитку даної активності. 

Соціальне опитування студентів педагогічних ЗВО показало, що 73 % 

респондентів, у зв’язку з високим рівнем розвитку ІТ-технологій, ведуть 

сидячий спосіб життя (весь час проводять за комп’ютером та іншими 

сучасними гаджетами), а руховою активністю вони займаються лише під час 

обов’язкових занять із фізичного виховання, що становить менше 10 % від 

загальної кількості годин відведених на аудиторні заняття. Водночас, на жаль, 

й у майбутніх учителів фізичного виховання, згідно аналізу навчального плану 

підготовки за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура), лише 

1/3 занять передбачає рухову активність.  

Отже, розвиток оздоровчої рухової активності має стати одним 

із пріоритетних завдань підготовки висококваліфікованих педагогів, зокрема 

учителів фізичного виховання.  

У зв’язку з цим, ураховуючи активне peфopмувaння ocвiтньої cиcтeми 

Укpaїни, пpoблeма моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності 

набуває особливого значення. На практиці цей моніторинг здійснюється, але 

він є строкатим, несистемним, нецілісним. Слід зазначити, що мова йдеться 

не про повну заміну існуючого змісту освіти, а про зміщення акцентів в 

якості управління підготовкою майбутніх учителів фізичного виховання у бік 
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ефективного моніторингу ресурсного забезпечення, процесу та результатів 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання.  

У ході наукового пошуку встановлено, що: пpoблeми контролю та 

моніторингу якості професійної підготовки майбутніх учителів вiддзepкaлeно 

в пpaцяx тaкиx учених: В. Алфімова, О. Касьянової, Т. Отрошко, 

Л. Петриченко, Г. Пономарьової, О. Савченко, О. Субетто, А. Харківської, 

Є. Хрикова тa інших; теоретико-методологічні засади використання 

здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі подано в 

дослідженях В. Зайцева, Т. Карасьової, М. Коржова, С. Серікова, М. Смірнова; 

фізкультурно-оздоровчу роботу з учнями шкіл досліджували М. Андрощук, 

Е. Кудрявцев, В. Мурзa, А. Цьось та інші; особливості формування 

професійно-педагогічної спрямованості та особистісних якостей у майбутніх 

учителів фізичної культури – Г. Балахнічова, Є. Вільчковський, В. Мазін, 

В. Папуча, В. Романова, О. Тимошенко, Е. Туник, А. Турчак, М. Фіцула та 

інші; моніторинг стану фізичного здоров’я населення, фізичної 

підготовленості та фізичного виховання – Л. Семенов, Б. Ланда, М. Ізаак, 

В. Платонов, М. Дутчак та інші. 

Разом із тим можна констатувати, що, незважаючи на широке коло 

питань щодо моніторингу розвитку здоров’язбережувальних технологій та 

фізкультурно-оздоровчої роботи, які висвітлено у працях вищеназваних 

науковців, практично відсутні дослідження, присвячені вирішенню проблем 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання.  

Аналіз наукових досліджень, навчально-педагогічної літератури і 

власний практичний досвід роботи дозволив виявити низку суперечностей 

між: 

 потребою підвищення розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання та нeдocтaтнiм piвнeм упpaвлiння 

цим процесом;  
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 потребою в осучасненні теоретичних основ моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання та 

реальним станом забезпечення цього процесу; 

 потребою в пролонгованому оцінюванні рівня розвитку оздоровчої 

рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання та 

недосконалістю інструментарію вимірювання її ефективності.  

Таким чином, відсутність комплексного вивчення зазначеної проблеми, 

необхідність розв’язання виявлених суперечностей, а також практична 

значимість і недостатня теоретична розробленість проблеми зумовили вибір 

теми дисертаційної роботи «Моніторинг розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання». 

Зв’язoк poбoти з нaукoвими пpoгpaмaми, плaнaми, тeмaми. 

Дocлiджeння викoнaнo вiдпoвiднo дo плану наукової роботи Української 

інженерно-педагогічної академії в межах теми «Моніторинг розвитку 

оздоровчої активності майбутніх педагогів» (реєстраційний номер 

№ 0117U003947) та в межах наукової теми «Організаційно-методологічні 

засади підготовки вчителя для сучасної школи ХХІ століття у контексті 

інтеграції України в європейський освітній простір» Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. 

Тема дослідження затверджена вченою радою Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

(протокол № 2 від 02.09.2015 р.) та узгoджeнa Paдoю з кoopдинaцiї нaукoвиx 

дocлiджeнь із педагогічних і психологічних наук в Укpaїнi (пpoтoкoл № 4 

вiд 20.06.2017 p.).  

Об’єкт дослідження – управління розвитком оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання. 

Предмет дослідження – структурно-функціональна модель системи 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання. 
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Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити структурно-функціональну модель системи моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання. 

Відповідно до мети визначено завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан опрацювання проблеми розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання в педагогічній теорії та 

практиці.  

2. Уточнити базові поняття дослідження «оздоровча рухова активність 

майбутніх учителів фізичного виховання» та «моніторинг розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання».  

3. Обґрунтувати теоретико-методологічні основи моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання.  

4. Визначити критерії, показники та рівні ефективності моніторингу 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання. 

5. Розробити структурно-функціональну модель системи моніторингу 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання. 

6. Експериментально перевірити ефективність розробленої структурно-

функціональної моделі системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання. 

Як наукове припущення було висунуто гіпотезу про те, що розроблена на 

підґрунті особистісно орієнтованого, процесно-результативного, системного 

підходів та впроваджена в діяльність закладів вищої освіти структурно-

функціональна модель системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання сприятиме суттєвому 

підвищенню рівня даної активності. 

Для вирішення завдань на різних етапах наукового пошуку були 

використані такі методи дослідження: 

– теоретичні: системний і порівняльний аналіз: філософської, 
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педагогічної, психологічної, спеціальної літератури, довідникової, навчально-

методичної й інструктивно-нормативної документації з метою вивчення стану 

розробки дослідження та поняттєво-категоріального апарату; вивчення й 

узагальнення практичного педагогічного досвіду, що дозволило визначити 

сутність й схарактеризувати модулі ефективного розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання; метод моделювання – 

для розробки структурно-функціональної моделі системи розвитку оздоровчої 

рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання; узагальнення 

результатів педагогічного експерименту з метою перевірки ефективності 

структурно-функціональної моделі системи означеного процесу; 

– емпіричні: педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, 

контрольний етапи) для перевірки ефективності розробленої структурно-

функціональної моделі системи; опитування, анкетування, педагогічне 

спостереження з метою виявлення проблем і суперечностей у професійній 

підготовці майбутніх учителів фізичного виховання та визначення рівня 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання; метод узагальнення незалежних характеристик; 

– методи математичної статистики: для обробки експериментальних 

даних, кількісного й якісного аналізу емпіричного матеріалу, інтерпретації 

результатів дослідження та підтвердження сформульованої гіпотези. 

Наукова новизна дослідження: уперше розроблено структурно-

функціональну модель системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання, що складається із 

чотирьох взаємопов’язаних блоків (загальноцільового, теоретико-

методологічного, змістовно-організаційного та діагностично-регулятивного), 

ґрунтується на інтегрованому (особистісно орієнтованому, процесно-

результативному, системному) підході; визначено критерії, показники та 

рівні ефективності моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання;  



27 

уточнено базові поняття дослідження «оздоровча рухова активність 

майбутніх учителів фізичного виховання», «моніторинг розвитку оздоровчої 

рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання» та поняття 

«оздоровча рухова активність»;  

набули подальшого розвитку: методи, які використовувалися при 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ (збирання, обробки й аналізу інформації; 

представлення й накопичення результатів моніторингу; використання їх 

результатів); модулі ефективного розвитку даної активності (у процесі 

вивчення дисциплін циклу загальної підготовки; професійної та практичної 

підготовки; за вільним вибором закладу вищої освіти та студента; у процесі 

проходження педагогічної практики) та діагностичний інструментарій 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання (анкети, тести, опитувальник тощо). 

Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що 

розроблена структурно-функціональна модель системи моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання може 

бути застосована для розв’язання практичних проблем удосконалення 

процесу управління освітнім процесом ЗВО. 

Розроблені та впроваджені: методичні рекомендації «Система 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання», «Організація та оцінювання проходження практики 

«Лижний збір», «Спортивні споруди й обладнання»; семінар-практикум 

«Фізіологічна класифікація фізичних вправ спортивної, оздоровчої та рухової 

спрямованості»; семінари: «Менеджмент самоосвіти вчителя фізичного 

виховання», «Відомі українські спортсмени», «Видатні педагоги»; тренінги 

«Я та спорт», «Ким я бачу себе через рік»; кафедральна конференція 

«Пpoблeмa оцінювання та контролю розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання». Створено й здійснено керівництво 

управлінсько-інформаційною лабораторією та розроблено навчально-
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методичне забезпечення до дисципліни «Моніторинг розвитку оздоровчої 

рухової активності».  

Результати дослідження впроваджено в діяльність Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 

ради (довідка № 01-13/126/1, від 12.02.2018 р.), Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка (довідка № 298 А, від 

14.03.2018 р.), Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (довідка 

№ 66, від 15.02.2018 р.), Української інженерно-педагогічної 

академії (довідка № 107-04-32/1, від 20.02.2018 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й 

результати дослідження представлено на науково-практичних конференціях 

різного рівня: міжнародних – «Актуальні питання освіти і науки» (Харків, 

2016, 2017), «Modern scientific knowledge» (США, 2017); усеукраїнських – 

«Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки 

фахівців. Сучасна парадигма вищої освіти» (Харків, 2016, 2017), 

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція (звітна), присвячена 25-

річчю НАПН України (Київ, 2017), «Наукові розробки молоді на 

сучасному етапі» (Київ, 2017), «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, 

перспективи розвитку» (Бердянськ, 2017) «Тенденції розвитку вищої освіти в 

умовах гібридної війни на сході України» (Старобільськ, 2017).  

Результати виконаної роботи обговорювалися на засіданнях кафедри 

теорії та методики фізичного виховання Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради й кафедри 

креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-

педагогічної академії (2014–2017 рр.). 

Публікації. Результати дослідження опубліковано в 20 працях, зокрема 

у 2 методичних рекомендаціях та 1 навчальному посібнику (у співавторстві), 

8 статтях із них: 7 у фахових журналах, 1 – в іноземному виданні, 9 доповідях 

у збірниках матеріалів конференцій.  
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Особистий внесок здобувача полягає в теоретичному обґрунтуванні 

основних ідей і положень досліджуваної проблеми, науковій інтерпретації 

отриманих даних. 

У навчальному посібнику [20] представлено форми та класифікацію 

спортивних споруд, санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання, розкрито 

доцільність використання спортивних комплексів різного спрямування. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох 

розділів і висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (211 найменувань, із них 13 іноземною мовою), 

10 додатків. Повний обсяг дисертації становить 254 сторінки, зокрема 

162 сторінки основного тексту. Робота містить 35 рисунків та 17 таблиць. 
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POЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ 

ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

1.1. Аналіз проблеми моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання в теорії та практиці 

педагогіки 

 

У Національній стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова 

нація» зазначається, що роль оздоровчої рухової активності (ОРА) значно 

посилюється під впливом таких факторів, як необхідність запровадження 

ефективних механізмів профілактики хронічних захворювань рухового 

апарату та серцево-судинної системи, що призводять до зменшення 

тривалості життя; посилення негативного впливу на здоров’я людини 

внаслідок зменшення обсягу та інтенсивності рухової активності через 

упровадження автоматизованого виробництва, збільшення частки розумової 

праці у структурі трудової діяльності, а також через підвищення 

комфортності транспортних засобів, удосконалення побутової техніки, 

розвиток сфери комунальних послуг тощо; низький рівень залучення осіб до 

спеціально організованої рухової активності; наявністю результатів наукових 

досліджень, які обґрунтовують ефективність використання рухової 

активності для підвищення функціональних та фізичних показників і 

профілактики низки захворювань у людей [89]. 

Проблема оздоровчої рухової активності людини є однією з найбільш 

складних комплексних проблем сучасності. Зрозуміло, що вирішувати 

це складне завдання треба починати з дитинства і це відповідальне завдання 

покладається в першу чергу на вчителів. Зокрема, вчителів фізичного 

виховання, які мають: формувати та розвивати культуру здорового способу 

життя в учнів; підвищувати рівень власної фізичної культури та професійної 



31 

компетентності. Отже, перед адміністрацією та науково-педагогічними 

працівниками (НПП) закладів вищої педагогічної освіти (ЗВПО) стоїть 

важливе завдання щодо підготовки майбутніх учителів фізичного виховання 

(МУФВ) до розвитку власної оздоровчої рухової активності та ОРА учнів. 

За даними World Health Organization 2009 року, недостатня рухова 

активність уважається четвертим серед найсуттєвіших факторів ризику, 

що є причинами смерті. В глобальному вимірі на неї припадає 6 % загальної 

кількості випадків смертей у світі; 9 % – тютюнопаління, 13 % – високий 

кров’яний тиск; 6 % – високий рівень глюкози у крові; 5 % – зайва вага 

й ожиріння) [200; 202]. Станом на 14 thWorldConferenceSportforAll 20-

23.09.2011 р. науковці зазначили, що майже 3,2 млн смертей кожного року 

зумовлено недостатньою руховою активністю. Фізично неактивні особи 

мають на 20 – 30 % вищий ризик смерті, порівняно з тими, хто займається 

руховою активністю помірної інтенсивності не менше 150 хв упродовж 

тижня. Такий рівень рухової активності зменшує ризик ішемічної хвороби 

серця приблизно на 30 %, ризик діабету – на 27 % і ризик раку молочної 

залози і прямої кишки – на 21 – 25 % [198]. 

Відповідно до показників розвитку освіти Харківщини (за 2012–

2014 рр.), заняття з фізичного виховання, спортивно-масова та фізкультурно-

оздоровча робота проводилася на спортивних базах навчальних закладів, 

у яких нараховувалося 4209 спортивних споруд: 2 стадіони з трибунами 

на 1500 місць і більше, 5 легкоатлетичних ядер, 2559 площинних спортивних 

споруд (626 майданчиків із тренажерним обладнанням, 16 тенісних кортів, 

220 футбольних полів, 1697 інших майданчиків, 37 майданчиків 

із синтетичним покриттям), 658 приміщень для фізкультурно-оздоровчих 

занять (у тому числі 199 із тренажерним обладнанням), 725 спортивних залів, 

250 стрілецьких тирів, 7 плавальних басейнів, 3 лижні бази [98], що мало 

б сприяти забезпеченню високих показники стану здоров’я учнівської 

молоді.  
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Однак упродовж останніх років в Україні спостерігається тенденція 

щодо погіршення здоров’я й фізичної культури серед різних верств 

населення.  

Проаналізувавши статистичні дані [155], з’ясовано, що за останні 

10 років захворюваність серед дітей України зросла на 20 %, поширеність 

хронічних захворювань – у 2,87 рази, на 22,9 % збільшився контингент дітей-

інвалідів. У випускників загальноосвітніх закладів, також виявлені проблеми 

зі здоров’ям (рис.1.1). 

 

Рис. 1.1. Статистичні дані щодо захворювань випускників закладів 

загальної середньої освіти (у %) 

 

Отже, виникає нагальна потреба у формуванні навичок щодо ведення 

молоддю здорового способу життя, а саме: збільшувати кількість практичних 

занять із фізичної культури, упроваджувати в практику роботи закладів 

загальної середньої та вищої освіти різноманітних оздоровчо-рухових 

заходів, об’єднуючи їх із інноваційними формами проведення освітньої 

діяльності. 

Робота з довідниковою літературою та інструктивно-нормативними 

документами дозволяє стверджувати, що на сьогодні у недостатній мірі 

проводиться збіp, oбpoбка, зберігання та cиcтeмний аналіз статистичних 

даних щодо стану оздоровчої рухової активності студентів.  
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Відповідно до Національної стратегії з оздоровчої рухової активності 

в Україні на період до 2025 року [89], одним із головних стратегічних 

напрямів розвитку фізичної культури є створення національної системи 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання (МУФВ). 

Д. Бодненко у колективній роботі «Моніторинг навчальної діяльності» 

наголошує, що поняття «моніторинг» з’явилося в процесі вивчення впливу 

господарської діяльності людини на навколишнє природне середовище. 

Систематичне відстеження результатів цієї діяльності, її корекція – суть 

моніторингу [20]. 

У книзі «Управління навчальним закладом» Є. Хриков подає 

«розуміння моніторингу як системи інформаційного забезпечення, як 

інструменту управління і як сукупності процедур і дій, спрямованих на 

спостереження, вимірювання, отримання інформації щодо стану освітньої 

системи» [185, c. 327]. Науковець визначає «моніторинг як систему заходів 

щодо набуття, обробки, зберігання та надання інформації з метою вивчення 

та оцінювання якості освітньої підготовки, управлінської діяльності 

та прийняття рішень про розвиток навчально-виховного процесу на основі 

виявлених його типових особливостей та тенденцій» [185, c. 328]. 

Науковці Д. Бодненко, О. Жильцов, О. Лещинський, Н. Мазур 

зазначають, що на сьогодні моніторинг є одним із основних методів 

продуктивного контролю діяльності практично будь-якої організації. У 

зв’язку з тим, що при використанні цього методу основна увага 

спрямовується на контроль процесу діяльності, з’являється можливість 

своєчасної її корекції, отже, забезпечується більш короткий шлях до 

отримання оптимальних результатів. 

Моніторинг в освіті (лат. Monitor – той, що нагадує, наглядає, 

зберігає) – спеціальна система збору, обробки, зберігання і поширення 

інформації про стан освіти, прогнозування на підставі об’єктивних даних 

динаміки й основних тенденцій її розвитку та розроблення науково 
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обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно 

підвищення ефективності функціонування освітньої галузі [20]. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел свідчить про те, що освітній 

моніторинг визначають: як засіб удосконалення системи інформаційного 

забезпечення управління освітою [8]; у контексті підвищення ефективності 

стратегічного планування розвитку середньої та вищої професійної освіти 

[29; 56; 113; 116]; як засіб підвищення якості управлінських рішень і при 

здійсненні педагогічних інновацій [42; 90]; як засіб оцінки якості освіти [54; 

82; 115].  

Як зазначає Є. Хриков, «нa cучacнoму eтaпу ocвiтнiй мoнiтopинг 

poзглядaєтьcя як ocнoвний зaciб суспільного кoнтpoлю зa вiдпoвiднicтю 

нaявниx peзультaтiв освітньої cиcтeми її зaплaнoвaним цiлям» [185, c. 323]. 

Урахувавши визначення науковців щодо змісту цього поняття, можемо 

дійти висновку, що освітній моніторинг сприяє підвищенню якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців через здійснення пролонгованого 

або короткотривалого відстеження реального стану ефективності освітньої 

діяльності з метою діагностики, аналізу та прогнозування, а за потреби – 

корекції й прийняття управлінського рішення для досягнення запланованих 

результатів. 

Проте на сьогоднішній день ситуація, що склалася навколо розвитку 

ОРА, викликає сумніви щодо позитивних зрушень і тим самим провокує 

необхідність постійного моніторингу якісних змін у цьому напрямку. 

На думку К. Смірнова, моніторинг фізичного розвитку 

є найважливішим елементом у системі збереження здоров’я закладу вищої 

освіти, він виступає як метод відстеження, оцінювання, коригування 

й прогнозування освітньої діяльності. Нині ця методика моніторингових 

досліджень повинна покращитися за рахунок розробки нових моделей 

оцінювання фізичного розвитку студентів і вчасно прийнятих державними 

органами превентивних заходів [119]. 
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В. Богданов, В. Вікторов, С. Пономарьов, В. Приходько зазначають, 

що моніторинг стану фізичного розвитку студентів упродовж їх навчання 

становить складну інформаційно-аналітичну систему, що охоплює 

спостереження за станом фізичного розвитку студента на рівні індивіду 

й соціальної групи, оцінку його результатів і прогнозування стану фізичного 

розвитку й здоров’я в майбутньому, тобто моніторинг за станом фізичного 

розвитку студентів – це процес спостереження за об’єктом, оцінювання його 

стану, здійснення контролю за характером подій, що відбуваються, 

й попередження негативних тенденцій у подальшому розвитку [19; 102] 

Науковці у своїй оцінці моніторингу стану фізичного розвитку подають 

ґрунтовні тези щодо суті моніторингу у фізкультурній галузі. 

Проте вони розглядають в основному саме фізичний розвиток 

студентів, не приділяючи уваги оздоровчій руховій активності, хоча за 

даними Марти та Марії Ярошник [197], «лише 101 хв на добу у студентів 

середній рівень рухової активності. Вони вкрай мало ходять пішки (30 хв), 

практично не бувають на свіжому повітрі (29 хв) та допомагають по 

господарству доволі неохоче (43 хв). При цьому їхні енерговитрати 

становлять 404 ккал». 

М. Дутчак зазначає, що моніторинг розвитку рухової активності – 

це система організаційних заходів, спрямованих на забезпечення 

періодичного збирання, опрацювання та аналізу показників про стан 

використання рухової активності у повсякденній діяльності різних груп 

населення з урахуванням їхніх потреб та цінностей, а також про основні 

чинники, що стримують процес залучення людей до рухової активності 

як важливої складової здорового способу життя. На думку науковця, 

моніторинг проводиться з метою надання органам управління сферою 

фізичної культури і спорту повної, своєчасної та достовірної інформації 

про оцінку та прогноз соціальної ситуації із залучення населення до спорту 

для всіх, механізмів підтримки прогресивних тенденцій, шляхів 

попередження та усунення негативних процесів [38]. 
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Ми погоджуємося із думкою М. Дутчака щодо мети проведення 

моніторингу, проте, відповідно до завдань нашого дослідження, моніторинг 

ОРА ми розглядаємо у контексті професійної підготовки МУФВ. 

Ураховуючи вищезазначене, зазначимо, що питанням професійної 

підготовки МУФВ свого часу було приділено достатньо уваги, однак 

у дослідженнях не вивчався достатньою мірою аспект моніторингу якості 

ОРА МУФВ. 

Ефективне проведення моніторингу розвитку ОРА МУФВ є нагальною 

потребою, що має здійснюватися з метою спостереження для забезпечення 

актуальною, повною, своєчасною та достовірною інформацією 

(її властивості) для з’ясування реального стану й визначення доцільності 

використання відповідних механізмів для підвищення ефективності розвитку 

ОРА МУФВ та усунення ймовірних негативних ризиків. 

Таким чином, можемо дійти висновку, що моніторинг розвитку ОРА 

МУФВ виступає інструментом його коригування, а метою моніторингових 

досліджень є сприяння розробки або удосконалення механізмів управління 

цим процесом для підвищення ефективності розвитку ОРА МУФВ. Проте на 

сьогодні не існує прозорої методики моніторингових досліджень, яка повною 

мірою дозволяє визначити рівень ефективності розвитку ОРА МУФВ. 

В. Бардов, В. Москаленко та С. Омельчук наголошують, що для 

проведення моніторингу необхідно здійснити поглиблений науковий пошук, 

обґрунтувати методологічні основи та прикладні засади адекватного 

використання ефективних підходів щодо удосконалення досліджуваного 

процесу [15]. 

Отже, для підвищення якості проведення моніторингу розвитку ОРА 

МУФВ необхідно удосконалити теоретико-методологічні основи цього 

процесу шляхом їх деталізації (підходи, принципи, функції) та визначити 

критерії оцінювання моторингу розвитку ОРА МУФВ. 

У процесі аналізу проблеми розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання в теорії та практиці педагогіки 
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також було виявлено, що одним із чинників недостатньої підготовленості 

МУФВ до ОРА є відсутність логічного структурування знань із дисциплін 

різних циклів (психологічних, біологічних, спортивно-педагогічних).  

С. Токарєва у дисертаційній роботі «Підготовка майбутніх учителів 

фізичної культури до корекційно-оздоровчої роботи з учнями початкової 

школи» зазначає, що з огляду на відсутність у студентів розуміння 

міждисциплінарних зв’язків дисциплін, що вивчаються, у них 

не розвивається цілісне розуміння щодо сутності роботи 

із здоров’язбереження з молодшими школярами, її значення та завдань 

методики організації та умов реалізації [160].  

O. Абдулліна [1] однією із головних проблем неефективної фахової 

підготовки вважає відсутність даних зв’язків, унаслідок чого майбутні 

фахівці мало розуміють можливості використання значної частини набутих 

знань, умінь і навичок їх запровадження у власній професійній діяльності. 

Г. Федоренко трактує міжпредметні зв’язки як «педагогічну категорію 

для позначення інтегративних відношень між об’єктами, явищами, 

процесами реальної дійсності, що знайшли відображення в змісті, формах, 

методах навчального процесу» [163]. Я. Бузінська зауважує, що в системі 

підготовки майбутніх фахівців існує суперечність між реальною діяльністю 

і відсутністю міжпредметних і міждисциплінарних зв’язків у циклах 

дисциплін [23]. Уявлення про навчальну дисципліну (Л. Виготський [28]; 

О. Гура [34]; І. Жукова [48]) залежать від комплексного репрезентування 

її змісту. На думку І. Журавльова [49] та А. Петрівського [93], така побудова 

змісту навчальної дисципліни дозволяє перейти до конструювання навчальної 

дисципліни [100]. 

В умовах підвищення соціальної значущості фізичної культури 

необхідно забезпечити готовність випускників до діяльності щодо зміцнення 

здоров’я населення, профілактики захворювань, підвищення продуктивності 

праці, організації дозвілля, продовження творчої активності, формування 

навичок здорового способу життя тощо. Вузькоспеціалізована спрямованість 
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традиційної системи підготовки фізкультурних кадрів з вищою освітою 

на сьогодні не здатна задовольнити вимоги сучасного соціального 

замовлення, що стає реальною причиною професійної некомпетентності, 

недостатньої функціональної підготовленості майбутніх учителів фізичної 

культури [157; 159]. 

Б. Шиян уважає, що спортивно-педагогічні дисципліни, на які 

відведено більшість навчального часу, спрямовують студента на оволодіння 

техніко-тактичною складовою, оскільки спортивний результат, основний для 

цих дисциплін, не пов’язаний із оздоровчою роботою, а тим більше з 

корекційно-оздоровчою. У процесі підготовки під час спортивно-

педагогічних дисциплін у майбутнього вчителя фізичної культури не 

формуються вміння дієвої реалізації спортивно-практичних умінь в 

оздоровчому, фізкультурно-рекреативному, оздоровчо-виховному, 

корекційно-оздоровчому напрямі, привласнення знань щодо корекційно-

оздоровчої роботи повільне, а оцінювання їх якості відсутнє, оскільки на цих 

дисциплінах не визначені навчальні вимоги, які цього потребують [191; 192]. 

Обґрунтовуючи шляхи покращення професійної підготовки вчителя 

фізичної культури, О. Тимошенко у монографії «Оптимізація професійної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури» наголошує, що, залежно 

від місця дисципліни в навчальному плані спеціальності, необхідно 

враховувати взаємозв’язок із попередніми й наступними дисциплінами, 

коригувати зміст дисципліни, що вивчається, з погляду її наступності 

та з метою попередження дублювання навчального матеріалу, визначення 

його оптимального змісту й обсягу [157; 158]. 

Науковець приходить до висновку, що підготовленість до корекційно-

оздоровчої роботи майбутніх учителів фізичної культури не є виключенням, 

оскільки також формується на межі багатьох навчальних дисциплін: 

психологічних, педагогічних, біологічних, методичних та спортивно-

педагогічних [157; 159]. 
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На нашу думку, сучасний студент диференційовано вивчає кожну 

дисципліну, однак власний досвід роботи доводить, що професійна 

діяльність потребує інтеграції різних дисциплін (знань, умінь, навичок та 

вміння їх використовувати на практиці), чому й сприятиме врахування 

міжпредметних зв’язків.  

Отже, проблема проведення моніторингу розвитку ОРА МУВФ має 

чітко виражений міжпредметний характер, адже завдяки врахуванню 

міжпредметних зв’язків («Фізіологічні основи фізичного виховання та 

спорту», «Біомеханіка фізичних вправ», «Фізіологія людини», «Основи 

медичних знань», «Лікувальна фізична культура», «Теорія та методика 

викладання спортивних ігор (футболу, волейболу, баскетболу, гандболу, 

настільного тенісу, городків та бадмінтону)», «Теорія та методика 

викладання рухливих ігор і забав», «Теорія та методика викладання легкої 

атлетики», «Теорія та методика викладання плавання», «Теорія та методика 

викладання гімнастики», «Лижний спорт», «Теорія та методика фізичного 

виховання», «Теорія та методика викладання ритмічної гімнастики та 

аеробіки», «Методика проведення музично-ритмічних занять у школі») 

можливе їх взаємодоповнення як при вивченні дисциплін у період одного 

семестру, так і можливість спиратися на дисципліни вивчені у попередні 

семестри або взаємопов’язувати з окремими темами, що будуть вивчатися 

у наступних семестрах.  

За логікою нашого дослідження, виявивши проблеми моніторингу  

розвитку ОРА МУВФ, визначимо ключове поняття дослідження – 

«моніторинг розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання». Для цього будемо спиратися на визначення понять 

«розвиток», «фізичний розвиток», «рухова активність», що подані відомими 

вітчизняними та зарубіжними науковцями. 

Розвиток – це процес, унаслідок якого відбувається зміна якості чого-

небудь, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого [154]. 
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Г. Костюк писав: «Розвиток – безперервний процес, що виявляється у 

кількісних змінах людської істоти, тобто збільшення одних і зменшення 

інших ознак (фізичних, фізіологічних, психічних тощо). Однак він 

не зводиться до кількісних змін, до зростання того, що вже є, а включає 

«перерви безперервності», тобто якісні зміни. Кількісні зміни зумовлюють 

виникнення нових якостей, тобто ознак, властивостей, які утворюються 

в ході самого розвитку і зникнення старих» [65]. 

Розвиток людини – це розгорнутий у часі процес кількісних та якісних 

змін в організмі та психіці людини, її мисленні, почуттях і поведінці, 

що є результатом біологічних процесів в організмі та впливів навколишнього 

середовища [26]. 

Отже, на основі аналізу довідникової та науково-педагогічної 

літератури [103; 164] під прогресивним розвитком (рух від нижчого до 

вищого, від менш досконалого до більш досконалого) будемо розуміти 

процес необоротних (циклічне відтворення постійної зміни функцій), 

спрямованих (за відсутності спрямованості зміни не можуть накопичуватися, 

тому процес втрачає характерні для розвитку єдині, внутрішньо 

взаємозалежні лінії) і закономірних (відсутність випадкових процесів 

катастрофічного типу) змін, що призводить до виникнення кількісних, 

якісних і структурних перетворень психіки і поведінки людини. Основними 

властивостями розвитку, що відрізняють його, є необоротність, 

спрямованість, закономірність. 

Оскільки основні питання нашого дослідження стосуються не стільки 

поняття «розвиток», а більше розвитку оздоровчої рухової активності, 

розглянемо поняття «фізичний розвиток», «оздоровча рухова активність», 

які мають пряме відношення до ОРА. 

Так, більшість інтернет-джерел визначають фізичний розвиток як 

процес становлення і змін біологічних форм і функцій організму людини. Він 

залежить від природних життєвих сил організму та його будови. Фізичний 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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розвиток оцінюється рівнем розвитку фізичних якостей, антропометричними 

і динамометричними показниками, показниками формування постави [166].  

На думку Л. Кузмінського та В. Омеляненка, фізичний розвиток 

передбачає ріст організму, певні кількісні та якісні зміни на основі 

біологічних процесів [69]. 

У сучасній галузі науки з фізичного виховання і спорту термін «рухова 

активність» має різні тлумачення. Зокрема, в теорії і методиці фізичного 

виховання [156] вказано, що рухова активність складається із обсягів рухів, 

які людина виконує у процесі життєдіяльності. 

В. Бальсевич визначає рухову активність як цілеспрямоване здійснення 

людиною рухових дій, спрямованих на удосконалення різних показників її 

фізичного потенціалу та засвоєння рухових цінностей фізичної та спортивної 

культури [14]. 

Н. Бєлікова зазначає, що у сучасній педагогічній науці рухова 

активність людини розглядається «як специфічна, базова у певному 

розумінні стихія, де народжується, розгортає себе людська сутність, де ця 

сутність рефлексивно себе реалізує» [18]. А. Ільченко [52] провів 

порівняльний аналіз дефініцій досліджуваних понять: рухова активність 

(англ. – physical activity) сума рухів, які виконує людина в процесі 

життєдіяльності [61]; фізична активність з соціологічного погляду дозволяє 

виділити соціальні умови формування і побачити залучення людини до 

системи соціальних відносин шляхом активної діяльності й спілкування 

[196]; О. Комков, Є. Антипова розглядають фізичну активність як соціально-

педагогічну проблему [61]; фізична активність – робота скелетних м’язів, яка 

супроводжується витратами енергії разом із витратами енергії у стані 

спокою [199]. 

Проте жоден із зазначених дослідників не розглядає рухову активність 

у контексті фахової підготовки майбутніх учителів фізичного виховання, 

і відповідно, не приділяє достатньої уваги оздоровчому та відновлювальному 

(рекреаційному) аспектам проблеми. 
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Термін «рекреація» (від лат.  – recreatio) означає відпочинок, відновлення 

сил людини, витрачених у процесі праці, тренувальних занять або змагань. 

Щоб відтінити специфіку цього терміна у сфері фізичної культури, часто 

говорять «фізична рекреація» [94]. 

Термін «оздоровчо-рекреаційна активність» або споріднені до нього 

(«оздоровчо-рухова фізична культура», «фізкультурно-оздоровча діяльність» 

тощо) є вживаним у галузі науки з фізичної культури і спорту, але його 

змістова частина потребує уточнення на засадах комплексності, всебічності з 

дотриманням сучасних положень логіки та методології наукових 

досліджень [72; 152; 193]. 

Як зазначають, Є. Приступа, О. Жданова та інші науковці, у системі 

оздоровчої фізичної культури виділяються такі основні напрями:·оздоровчо-

рекреативний, оздоровчо-реабілітаційний (спортивно-реабілітаційний, 

гігієнічний). У процесі життєдіяльності людини рухова активність 

визначається системою цінностей за такими складниками, як соціально-

культурний (особистісні цінності, які мають важливе значення для 

суспільства), індивідуально-психологічний (цінності, отримані в результаті 

рухової активності, є орієнтиром здорового способу життя та міцного 

здоров’я). Ефективність рухової активності визначається впливом на такі 

сфери життєдіяльності людини: пізнавальну – через усвідомлення ролі й 

значення для гармонійного розвитку людини задоволення біологічної 

потреби в рухах; емоційну – через формування позитивного ставлення до 

фізичної активності, а також її значення в системі людських цінностей; 

фізичну (психомоторну) – через формування рухових умінь і навичок, 

розвиток фізичних та психофізичних якостей, збереження й зміцнення 

здоров’я [165].  

О. Фурманов, М. Юспа вказують на доцільність виокремлення так 

званої «оздоровчо-рекреаційної фізичної культури», що передбачає свідоме, 

науково обґрунтоване багаторазове використання під час дозвілля засобів 

оздоровчої рухової активності (фізичних вправ, обладнання, тренажерів, 
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спортивних споруд, природних чинників та інших) з метою відновлення 

адаптаційних, фізичних, емоційно-духовних можливостей людей. На думку 

авторів, структурними компонентами та елементами (видами) «оздоровчо-

рекреаційної фізичної культури» є «фізкультурно-оздоровчі заняття та 

заняття спортом для здоров’я, фізкультурно-оздоровчі системи, нетрадиційні 

засоби оздоровлення, масові фізкультурно-оздоровчі та спортивні 

заходи» [170]. 

Проте у розглянутих нами роботах відбувається ототожнення понять 

«оздоровча рухова активність» та «оздоровчо-рекреаційна активність», тоді 

як, на нашу думку, перше поняття значно ширше і, відповідно, рекреація 

виступає лише її складовою. Отже, рекреаційна активність є однією із 

складових ОРА та носить оздоровчо-відновлювальний характер. Споріднено 

до оздоровчої рухової активності використовують також термін 

«фізкультурно-оздоровча робота» [152]. Для з’ясування сутності понять, 

їх схожостей та відмінностей фізкультурно-оздоровчої роботи та оздоровчої 

рухової активності у їхній безпосередній взаємодії проведемо контент-аналіз 

цих понять (таб. 1.1., 1.2., 1.3, 1.4).  

 

Таблиця 1.1 

Дефініції поняття «фізкультурно-оздоровча робота (ФОР)»  

№ ПІБ автора Фізкультурно-оздоровча робота 

1 2 3 

1 Сіренко Р. Р. [118]. Система організаційних заходів, спрямованих 

на підвищення функціонального стану людей, 

на їх оздоровлення засобами фізичної 

культури. 

2 Пильненький В. В. [96.] Комплекс заходів, спрямованих на створення 

сприятливих умов для занять фізичною 

культурою і спортом, залучення до занять 

максимально можливої кількості людей. 
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1 2 3 

3 Малімон О. О. [78]. діяльність виконавця із задоволення потреб 

споживача у підтримці та зміцненні здоров’я, 

фізичної реабілітації, а також проведенні 

фізкультурно-оздоровчого та спортивного 

дозвілля. 

4 Фізкультурно-оздоровча 

робота: зміст та завдання 

[167]. 

Один із основних напрямів упровадження 

фізичної культури в навчально-виховній 

сфері, яка спрямована на підтримання і 

зміцнення здоров’я та здійснюється в 

поєднанні з фізичним вихованням дітей та 

молоді з урахуванням стану їх здоров’я, рівня 

фізичного та психічного розвитку. 

 

Таблиця 1.2 

Контент-аналіз поняття «фізкультурно-оздоровча робота (ФОР)»  

№ Ознака Наукові джерела 
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1 комплекс заходів  +   

2 діяльність   +  

3 вид педагогічної роботи     

4 система +    

5 напрям     + 
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Проаналізувавши наукові доробки цитованих вище авторів, можемо 

зробити висновок, що основними ознаками поняття «фізкультурно-оздоровча 

робота» є комплексність, системність, діяльність. Отже, спираючись на 

визначені ознаки, фізкультурно-оздоровчу роботу можна визначити як 

системний комплекс заходів із оздоровчої діяльності, що включає спортивну, 

психологічну та корекційну складові. 

Таблиця 1.3. 

Дефініції поняття «оздоровча рухова активність(ОРА)»  

№ ПІБ автора Оздоровча рухова активність 

1 2 3 

1 Електронна студентська 

енциклопедія «Студопедія» 

[41]. 

Спеціально організована рухова 

активність, яка пов’язана 

з оптимальністю фізичних навантажень, 

спрямована на оздоровлення та 

рекреацію, та відбувається постійно для 

підтримання тонусу тіла.  

2 Фурманов А. Г. [170]. Спеціальна рухова активність, яка має 

оздоровчу спрямованість, вирішує 

завдання рекреаційного характеру і 

ґрунтується на раціональній 

організації. 

3 Марцінковський І. Б. [79]. Гігієнічна норма рухової активності, що 

має науково обґрунтовані кількісні 

параметри, які відповідають біологічним 

потребами організму, сприяючи 

гармонійному фізичному розвитку, 

збереженню і зміцненню здоров’я 

школярів. 
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1 2 3 

4 М. Дутчак, Є. Баженков [40]. Спеціально організована рухова 

активність належного обсягу та 

оптимальної інтенсивності. 

5 Бєлікова Н. О. [18]. Як специфічна, базова стихія, де 

народжується, розгортає себе людська 

сутність, де ця сутність рефлексивно 

себе реалізує. 

6 Стражева О. В. [153]. Відпочинок, відновлення сил за 

допомогою засобів фізичного виховання 

(заняття фізичними вправами, рухливі і 

спортивні ігри, туризм, полювання, 

фізкультурно-оздоровчі розваги). 

 

Таблиця 1.4 

Контент-аналіз поняття «оздоровча рухова активність (ОРА) 

№ Ознаки Наукові джерела 
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1 спеціальна рухова активність + +  +   

2 рухова діяльність       

3 оздоровчо-рекреаційна 

рухова активність 

     + 

4 гігієнічна норма   +    

5 специфічна, базова стихія     +  
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Ураховуючи вищезазначене, вважаємо за доцільне уточнити поняття 

«оздоровча рухова активність» : це певним чином організована добровільна 

рухова діяльність людини, що має оздоровчу спрямованість із оптимальним 

рівнем фізичного навантаження (різні форми та види фізичних вправ) 

та відбувається постійно, з метою всебічно гармонійного розвитку 

особистості, зменшення ризику захворювань. 

Здійснивши контент-аналіз понять «фізкультурно-оздоровча робота» та 

«оздоровча рухова активність», відповідно до логіки нашого дослідження, 

перед тим, як визначити сутність базових понять дослідження (в наступних 

підрозділах), проведемо порівняльний аналіз завдань фізкультурно-

оздоровчої роботи та оздоровчої рухової активності з метою з’ясування 

специфіки ОРА (табл. 1.5). 
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Таблиця 1.5  

Порівняльний аналіз завдань фізкультурно-оздоровчої роботи (ФОР) та оздоровчої рухової активності (ОРА) 

Завдання ФОР Завдання ОРА 

1 2 

розуміння студентами ролі фізичної культури 

в розвитку особистості; 

 сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих 

звичок, покращення розумової і фізичної працездатності; 

 формування у студентів думки про систематичні заняття фізичними 

вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професії, фізичне 

самовдосконалення та здоровий спосіб життя; 

знання науково-практичних основ фізичної 

культури, здорового способу життя; 

 використання засобів фізичної культури в лікувально-профілактичній 

діяльності;  

 підвищення функціональних можливостей організму студентів 

засобами фізичної культури; 
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1 2 

оволодіння системою практичних умінь і досвіду, 

що забезпечують збереження і зміцнення здоров’я, 

розвиток і вдосконалення психофізичних 

здібностей, якостей і властивостей особистості, 

самовизначення у фізичній культурі, в ході чого 

відбувається психічна і фізична адаптація 

студентів до сучасних умов життєдіяльності; 

 отримання студентами необхідних знань, умінь та навиків у галузі 

фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення 

здоров’я та підвищення професійної працездатності; 

 оволодіння методами визначення фізичного стану та самоконтролю; 

набуття досвіду використання фізкультурно-

оздоровчої діяльності для досягнення життєвих і 

професійних цілей. 

 виховання організаторських навиків, особистої гігієни та 

загартовування організму; 

 уміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової 

гігієнічної гімнастики; 

 виховання патріотичних, морально-вольових і естетичних якостей; 

 удосконалення спортивної майстерності студентів, що займаються 

обраними видами спорту. 
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Провівши порівняльний аналіз завдань фізкультурно-оздоровчої 

роботи та оздоровчої рухової активності, з’ясовано, що завдання ФОР є 

ширшими за своїм обсягом, тоді як завдання ОРА більш конкретні та 

підлягають групуванню відповідно до завдань ФОР. Ураховуючи 

вищезазначене, можемо дійти висновків, що ФОР і ОРА:  

 мають спільну мету щодо оздоровлення та підтримання на 

належному рівні фізичного розвитку студентів;  

 сприяють формуванню навичок здорового способу життя, 

збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку та вдосконаленню 

психофізичних здібностей, якостей особистості;  

 позитивно впливають на досягнення життєвих і професійних 

цілей, формуючи у студентів навички самодисципліни, відповідальності та 

здатності до самовдосконалення і саморозвитку тощо.  

Ураховуючи вищезазначене, вважаємо за доцільне уточнити поняття 

«оздоровча рухова активність майбутніх учителів фізичного виховання» – це 

системний, пролонгований процес, що включає в себе певні фізкультурно-

оздоровчі вправи, програми та курси (оптимального рівня фізичного 

навантаження), спрямовані на розвиток фізичних якостей і підтримку 

здорової, всебічно гармонійно розвиненої особистості та є підґрунтям для 

виконання різних форм і видів фізичних вправ. 

Моніторинг розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх 

учителів фізичного виховання – це cиcтeмний процес cпocтepeжeнь, збopу, 

oбpoбки, зберігання, оцінювання, aнaлiзу i пoшиpeння інформації про стан 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання, який 

надає можливість прийняття управлінських рішень щодо прогнозування 

подальшого її розвитку та прогресивних змін.  

Проведений теоретичний аналіз наукової літератури, статистичних 

даних, нормативних джерел [2; 7; 10; 29; 45; 67; 87; 106; 174; 178; 190; 211]  

та враховуючи, що «центральною ланкою системи управління та 

забезпечення якості діяльності ВНЗ є освітній процес. Моніторинг у системі 
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забезпечення якості підготовки фахівців має на меті виявлення найбільш 

слабких сторін навчального процесу шляхом самооцінки діяльності освітньої 

установи» [185, c. 340], а також власний досвід роботи дозволив виявити 

наявні проблеми моніторингу розвитку ОРА МУФВ, зокрема такі: 

 відсутність нoвoї мoдeлi мoнiтopингу cиcтeмнoгo бачення 

факторів, що впливають на розвиток ОРА; 

 безсистемне використання інформації про результати ocвiтньoгo 

пpoцecу для інтерпретації oдepжaниx дaниx з метою визначення пoдaльшиx 

управлінських та освітніх дій [185, c. 323] щодо ефективності розвитку ОРА; 

 відсутність прозорої методики моніторингових досліджень 

ефективності розвитку ОРА МУФВ, яка oцiнює cтупiнь дocягнeння цiлeй, 

cпpямoвaнicть тa пpичини відхилень очікуваних результатів;  

 для підвищення якості проведення моніторингу розвитку ОРА 

МУФВ необхідне осучаснення теоретико-методологічних основ цього 

процесу шляхом їх деталізації (підходи, принципи, функції) та визначення 

критеріїв оцінювання моніторингу розвитку ОРА МУФВ; 

 необхідність виявлення у системі забезпечення якості 

професійної підготовки МУФВ слабких ланок освітнього процесу. 

Таким чином, моніторинг розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання щe нeдocтaтньo досліджений у 

пeдaгoгiчнiй теорії і відповідно лише частково вiдoбpaжeний у пpaктичнiй 

діяльності закладів вищої освіти. 

Отже, наступним етапом нашого дослідження є обґрунтування 

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчних основ моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання. 

Основні положення підрозділу викладені в 3 публікаціях автора [1; 2; 

9] (Додаток А). 
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1.2. Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi основи моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання  

 

Основні напрями щодо організації оздоровчої рухової активності 

у виробничій, освітній та соціально-побутовій сферах регламентовані 

в державній програмі розвитку фізичної культури і спорту в Україні. 

Здійснюючи оздоровчу рухову активність, особистість мотивує себе 

до ведення здорового способу життя. 

У сучасних умовах зростає значення ефективного використання 

рухової активності в різних сферах життєдіяльності особи. Суспільство 

загалом і кожна людина зокрема відчуває негативний вплив гіподинамії 

на стан громадського та індивідуального здоров’я, що посилює соціальні 

й економічні проблеми. Для постіндустріального суспільства характерною 

є домінанта раціонального використання дозвілля в умовах інформаційного 

соціуму. Важливо, щоб серед дозвіллєвих інтересів особи чільне місце 

посідали усвідомлені потреби щодо використання активних форм 

відпочинку. Обрання та реалізація дозвіллєвої діяльності соціальних 

суб’єктів зумовлюється їх соціально-економічним статусом, рівнем 

особистого розвитку, станом функціонування сфери дозвілля, розробкою 

та запровадженням теоретичних та методичних основ інноваційних форм 

та методів роботи фахівців, а також системою підготовки відповідних 

кадрів [40]. 

Отже, оздоровча рухова активність є одним із напрямів професійної 

підготовки МУФВ, актуальність розвитку якої постійно підвищується, 

а отже, виникає потреба в удосконаленні теоретико-методологічних основ 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ.  

Як зазначає Т. Плачинда, одним із важливих завдань національної 

освіти є підготовка висококваліфікованих педагогічних кадрів. Учитель 

виконує важливу соціальну функцію – здійснює духовний, розумовий, 

фізичний розвиток і виховання особистості. Його праця спрямована не лише 
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на організацію навчально-пізнавального процесу, а й на організацію 

позааудиторної, оздоровчої діяльності студентів, систематичне розв’язання 

завдань формування активного громадянина. Тому основні напрями 

розбудови сучасної вищої школи вимагають пошуку ефективних шляхів 

здійснення професійної підготовки майбутніх учителів, завданням яких 

є не тільки оволодіння фундаментальними фаховими знаннями, а й сприяння 

становленню культу здоров’я, виховання фізично, психічно і духовно 

здорового громадянина держави [97]. 

Теоретико-методологічні основи фахової підготовки майбутніх 

учителів фізичного виховання стали предметом досліджень вітчизняних 

і зарубіжних науковців, а саме: методологічні підходи до професійної 

підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання розглядали 

Л. Безкоровайна, Л. Демінська, О. Демінський, С. Дмитренко, Ю. Желєзняк, 

Р. Карпюк, Л. Кацова, К. Козлова, Т. Круцевич, В. Пристинський, 

Л. Сущенко; моніторинг розвитку оздоровчої, рекреаційної та рухової 

активності майбутніх фахівців досліджували М. Дутчак, О. Тимошенко, 

М. Ярошик та інші; питання оздоровчої, рухової, фізичної рекреації та 

активності – В. Видрін, Є. Ільїн, Л. Калінкін, Ю. Менхін, Ю. Рижкін, 

Ж. Холодов та інші. 

Моніторинг розвитку ОРА МУФВ має сприяти оптимізації управління 

освітнім процесом, включаючи в простір управлінської діяльності, як 

адміністрацію, НПП та студентів ЗВПО так і адміністрацію та вчителів 

закладів загальної середньої освіти, що забезпечить прозорість, 

об’єктивність, пролонгованість контролю. 

Для проведення ефективного моніторингу розвитку ОРА МУФВ 

необхідно спиратися на відповідне теоретичне підґрунтя, а саме: 

методологічні підходи, принципи та функції оцінювання процесу розвитку 

ОРА. 

Власний досвід роботи викладачем кафедри теорії та методики 

фізичного виховання дозволяє констатувати, що навіть у студентів однієї 
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навчальної групи (спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)) 

спостерігаються розбіжності в оцінюванні якості знань, темпах фізичного 

розвитку, рівні фізичної підготовленості, у тому числі й оздоровчої рухової 

активності та мотивації до неї тощо. У зв’язку з цим, необхідним 

є врахування особистісно орієнтованого підходу як загальнометодологічного 

підходу та адаптація його відповідно до теми нашого наукового пошуку.  

Особистісно орієнтований підхід до управління загальноосвітнім 

навчальним закладом забезпечує свідому активність педагогів на будь-якому 

етапі циклу управління, розвиток і саморозвиток, ґрунтуючись на їх 

індивідуально-психологічні особливості як суб’єктів пізнання і професійної 

діяльності [162]. 

Нове бачення системи управління та підхід до управлінської діяльності 

стали базуватися на визнанні пріоритету особистості перед інтересами 

організації. Організації та системи управління ними можуть ефективно 

функціонувати тільки тоді, коли вони не мінімізують вплив індивідуальних 

особливостей людей, а враховують їх у всій повноті, створюючи умови для 

гармонійного поєднання інтересів особи й організації, надаючи 

співробітникам можливість розвиватися, рости і жити повним життям [106]. 

Особистісно орієнтований підхід є найсуттєвішим елементом сучасної 

культури управління, важливим чинником впливу на свідомість особистості, 

її вчинки, помисли, бажання й очікування. Саме тому без урахування 

індивідуальних особлививостей людини в управлінській діяльності не 

обійтися [91].  

Відповідно до педагогічного спрямування дослідження – особистісно 

орієнтований підхід до освіти – це підхід до отримання освіти, що забезпечує 

розвиток і саморозвиток особистості, з огляду на виявлення її індивідуальних 

особливостей як суб’єкта пізнання й предметної діяльності [168] О. Попова 

доводить, що особистісний підхід у педагогіці – це гуманістичний підхід 

педагога до вихованців, що допомагає кожному з них усвідомити себе 
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як особистість, виявити можливості, що стимулюють самостановлення, 

самоствердження, самореалізацію [99]. 

Таким чином, стратегічним призначенням використання особистісно 

орієнтованого підходу в управлінні ЗВО стає особистість, як найвища для 

закладу вищої освіти цінність. Використання цього підходу до моніторингу 

розвитку ОРА МУФВ забезпечує свідому активність суб’єктів освітнього 

процесу при прийнятті управлінських рішень на різних ланках управління; 

розвиток і саморозвиток із ураховуванням їх індивідуальних фізичних 

здібностей, якостей, як суб’єктів пізнання та фахової діяльності. 

Аналіз наукової та управлінської літератури [5; 16; 21; 47; 56; 84; 88; 

109; 151; 169; 175; 177; 184; 188; 206] щодо сучасних тенденцій менеджменту 

освіти й власний досвід роботи дозволив дійти висновку, що одним 

із ключових підходів до моніторингу стає процесний підхід.  

Е. Демінг, У. Кауфман, А. Михацька, Є. Хриков та інші у своїх 

дослідженнях розглядали основні аспекти використання процесного підходу 

в діяльності освітніх закладів й інших установ та вказували на міцний 

взаємозв’язок управління та процесного підходу. 

У ДСТУ ISO 9000-2001 процесний підхід розглянуто як систематичне 

визначення процесів та їх взаємодії в організації, а також управління 

ними [117]. 

А. Михацька [84] зазначає, що процесний підхід до управління 

відображає прагнення теоретиків і практиків менеджменту інтегрувати всі 

види діяльності щодо вирішення управлінських проблем у єдиний ланцюжок, 

що розірваний через надмірне використання функціонального підходу, згідно 

з яким кожна з функцій розглядається поза зв’язком з іншими. При цьому 

увага фокусується саме на взаємозв’язку окремих дій (процесів).  

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що 

врахування процесного підходу як методологічного підґрунтя для визначення 

теоретико-методологічних основ моніторингу розвитку ОРА МУФВ 

сприятиме ефективному розвитку управлінських технологій моніторингу за 
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рахунок інноваційного розуміння якості результату (розвиток ОРА), який 

оцінюється якістю планування, організації та здійснення відповідних дій 

(а не чисельністю процедур контролю проміжних етапів моніторингу). 

Прихильники результативного підходу пропонують розглядати 

моніторинг якості з точки зору співвідношення цілей і результату як міри 

досягнення цільових орієнтирів за умови їх операціонального визначення, 

а також розвитку особистісних і професійно значущих якостей, громадянської 

позиції тощо [17]. 

Отже, моніторинг розвитку ОРА МУФВ доцільно розглядати як 

сукупність пролонгованих та взаємопов’язаних процесів (дій), а для 

досягнення мети дослідження необхідно ґрунтуватися на процесно-

результативному підході, що передбачає оцінювання розвитку ОРА МУФВ, 

як за результатом, так і на підставі інтеграції всіх процесів, спрямованих на 

вирішення управлінських проблем. 

Вирішення пpoблeм мoнiтopингу розвитку ОРА МУФВ вимaгaє 

дотримання мeтoдoлoгiї cиcтeмнoгo пiдxoду (В. Бecпaлькo, Г. Єльникoва, 

Н. Кузьмiна, Є. Xpикoв тa інші).  

А. Харківська зазначає, що впровадження системного підходу до 

інноваційного управління ВНЗ, у контексті сучасних ринково-економічних 

відносин, сприяє постійному перетворенню та вдосконаленню системи 

освіти. Сучасна освіта, спираючись на системний підхід, готує випускників 

до адаптації в різних умовах і обставинах професійної діяльності, розвиває в 

них здатність до самонавчання та самовдосконалення, сприяє швидкому 

освоєнню нових умінь і навичок [171]. 

Р. Акофф зазначає, що принципова настанова системного підходу – 

урахування впливу на ефективність організації всіх істотних чинників у їх 

взаємодії; «сутність» системного підходу полягає в дослідженні найбільш 

загальних форм організації, що припускає, перш за все, вивчення частин 

системи, взаємодії між ними, дослідження процесів, що поєднують частини 

системи з цілями [6]. 
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Є.  Хриков зазначає, що системний підхід в управлінні відрізняється від 

зазначених вище підходів тим, що: 

– він ураховує багатомірність організації та відповідного їй управління. 

В управлінській діяльності почали зважати на вплив та взаємодію багатьох 

факторів, які знаходяться як всередині організації, так і поза нею, і чинять 

безпосередній та опосередкований вплив на її функціонування; 

– управлінські теорії, які використовують системний підхід, більшою 

чи меншою мірою виходять з наявності синергетичного ефекту, суть якого в 

тому, що ціле завжди якісно відрізняється від простої суми його складових; 

– при системному підході, на противагу процесуальному, зміну 

кожного елемента управлінської діяльності розглядають як зміну інших 

елементів і організації в цілому [185; 186]. 

Пpoвeдeний тeopeтико-методологічний aнaлiз робіт вітчизняних та 

зарубіжних науковців дoзвoляє нaм дiйти висновку, що моніторинг розвитку 

ОРА МУФВ має здiйcнювaтиcя на ocнoвi інтегрованого підходу, підґрунтям 

якого є: особистісно орієнтований, процесно-результативний, системний 

підходи. 

Визначивши методологічні підходи до моніторингу розвитку ОРА 

МУФВ, перейдемо до аналізу принципів моніторингу розвитку ОРА МУФВ.  

І. Марцінковський у своїй роботі «Гігієна фізичного виховання та 

спорту» пропонує дотримуватися таких принципів оздоровчо-фізичного 

виховання: індивідуальності (різна здатність людей адаптуватися 

до тренувальних навантажень), систематичності (фізичні навантаження 

необхідно проводити постійно), поступовості (два важливих поняття – 

перевантаження та прогресивне тренування – є основою усіх видів 

тренування. Відповідно до принципів потуповості, всі тренувальні програми 

мають включати ці два компоненти) та оздоровчої спрямованості системи 

фізичного виховання (у практиці фізичного виховання використовуються 

комплекси фізичних вправ, що поєднують з факторами навколишнього 
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середовища і гігієнічними умовами для формування рухових навичок, 

спеціальних знань, фізичних якостей тощо) [79]. 

О. Байназарова та В. Ракчєєва зазначають, що важливе значення в 

діяльності щодо запровадження системи моніторингу необхідно приділяти 

врахуванню таких принципів: узгодженості, об’єктивності, комплексності, 

безперервності, своєчасності, перспективності, рефлективності, 

гуманістичної спрямованості, відкритості та варіативності [13]. 

Розглянувши принципи оздоровчо-фізичного виховання та 

моніторингу, запропоновані різними науковцями, нами визначені такі 

принципи мoнiтopингу розвитку ОРА МУФВ:  

1) цілеспрямованості – моніторинг підпорядковується визначеним 

цілям; 

2) пролонгованості – спрямований на отримання упродовж тривалого 

часу повної і систематичної інформації про об’єкт спостереження; 

3) прозорості й об’єктивності – передбачає оприлюднення 

та інформування суб’єктів освітнього процесу та всіх зацікавлених сторін 

щодо об’єктивності оцінки отриманих (у процесі моніторингу) результатів; 

4) узгодженості – відповідність нopмaтивнo-пpaвoвих актів та нaукoвo-

методичного забезпечення скоординованим діям усіх відповідальних у цьому 

процесі сторін; 

5) системності – функціонує як цілісна система; 

6) адресності – відбиває специфіку оздоровчої рухової активності; 

7) технологічності й інтегративності – відображає функціональність 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ, що забезпечений адаптованим 

і розробленим діагностичним інструментарієм; передбачає цілісність змісту 

моніторингу (взаємозв’язок усіх процесів моніторингу: збір інформації, 

аналіз та її обробка, прогнозування, оцінювання, контроль, корекція тощо); 

8) прогностичності – сприяє визначенню стратегічної мети 

моніторингу, що направлена на підвищення ефективності розвитку ОРА 

МУФВ. 
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Спираючись на обґрунтовані нами підходи та обрані принципи 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ, перейдемо до аналізу й визначення 

функцій моніторингу розвитку ОРА МУФВ. 

О. Байназарова та В. Ракчєєва у роботі «Моніторинг та оцінювання 

якості освіти» пропонують до розгляду такі функції моніторингу, як: 

інформаційна, активуюча, формуюча, корекційна, кваліметрична, 

діагностична, аналітична, моделююча, прогностична, управлінська [13]. 

С. Вольнянська зазначає, що для того, щоб освітній моніторинг став 

реальним фактором управління, його потрібно організувати таким чином, 

щоб він урахував конкретні функції: аналітичну – психолого-педагогічний 

аналіз навчально-виховного процесу на всіх рівнях його структурної 

організації, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між умовами і 

результатами; діагностичну – комплексне психолого-педагогічне вивчення 

якості освіти, виховання, розвитку учня в навчальному закладі, а також рівня 

професійної компетентності вчителя; оцінювальну – кількісно-якісну оцінку 

діяльності адміністрації школи, вчителя, учня тощо; коригувальну – 

дидактичну корекцію навчально-виховного процесу, психолого-педагогічну 

корекцію особистості на шляху її саморозвитку; орієнтувальну – 

спрямування на вирішення мети і завдань діяльності навчального закладу, 

зазначених у плануванні, а також на виявлення та усунення негативних рис, 

факторів, явищ тощо; інформаційну – створення вірогідного масиву 

інформації, яка дає можливість з’ясувати результативність педагогічного 

процесу, отримати відомості про стан об’єкта і забезпечити зворотний 

зв’язок із даними про позитивні результати моніторингу; управлінську – 

вплив на мету, зміст і методи управлінської діяльності; педагогічну – 

створення цілісності процесу навчання, виховання та розвитку учнів [80]. 

Погоджуючись із С. Вольнянською щодо функцій моніторингу 

та вважаючи їх достатньо деталізованими, однак зазначимо, що науковець 

наводить ці функції моніторингу у контексті шкільної освіти, тоді як нашим 

об’єктом дослідження виступає педагогічний ЗВО, а також не розглядає 
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функції моніторингу розвитку ОРА МУФВ, що є предметом цього 

дослідження. Отже, запропоновані С. Вольнянською функції моніторингу не 

в повній мірі відповідають основним аспектам даного наукового доробку. 

Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних науковців [4; 24; 43; 64; 79; 108; 

112; 171; 173; 182; 186] дав підстави стверджувати, що в основному 

сукупність виділених вченими функцій звужує сутність моніторингу 

та збіднює його призначення. Так, у роботах окремих авторів не згадуються 

аналітико-оцінна і прогностична функції моніторингу, які, по суті, є одними 

з основних при проведенні моніторингових досліджень.  

Відповідно до всього вищезазначеного та враховуючи специфіку 

предмета дослідження й різнобічність використання моніторингу загалом, 

можемо зробити висновок, що моніторинг розвитку ОРА МУФВ залежить 

від низки об’єктивних і суб’єктивних факторів та є поліфункціональним. 

Проаналізувавши перелік функцій, що запропоновані різними 

вченими [13; 17; 80], виділимо такі функції моніторингу розвитку ОРА 

МУФВ: діагностично-аналітична, формувально-методична, системно-

функціональна, прогностично-коригувальна. 

Діагностично-аналітична – забезпечує актуальною, повною, 

достовірною інформацією про стан об’єкта моніторингу; сприяє вивченню 

фізіологічних механізмів пристосування організму до змін навколишнього 

середовища та розумінню фізичної сутності рухів людини і складності 

управління ними; здійснює спостереження та аналіз ефективності розвитку 

ОРА МУФВ. 

Є. Хриков наголошує, що «моніторинг забезпечує опосередкований та 

безпосередній вплив на якість освіти. Опосередкований пов’язаний з тим, що 

моніторинг забезпечує процес управління інформацією, необхідною для 

прийняття рішень, а безпосередній вплив здійснюють вже ці рішення. 

Безпосередній вплив забезпечують і самі моніторингові процедури. Так, 

наприклад, якщо систематично здійснюється оцінювання студентами 

організації навчального процесу, діяльності викладачів, то сам факт 
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здійснення моніторингових процедур забезпечує управлінський вплив. 

Викладачі починають коригувати свою діяльність відповідно до критеріїв, за 

якими їх оцінюють» [185, c. 334]. 

Отже, погоджуючись із науковцем, наступною ми визначаємо 

формувально-методичну функцію моніторингу розвитку ОРА МУФВ. 

Зазначена функція сприяє розробці методики проведення моніторингу 

розвитку ОРА МУФВ, методики проведення МУФВ моніторингу 

індивідуального здоров’я й тестової оцінки фізичного розвитку учнів 

відповідно до їх вікових особливостей; а також системній оцінці якості 

освітнього процесу при вивченні дисциплін медико-біологічного й 

професійно-практичного циклів та їх вплив на розвиток ОРА МУФВ. 

Системно-функціональна – забезпечує, відповідно до вимог державних 

органів управління вищою педагогічною освітою та визначених стандартів 

вищої освіти, систематичне оцінювання моніторингу розвитку ОРА МУФВ; 

сприяє оцінюванню розвитку ОРА МУФВ в системі їх професійної 

підготовки через вимірювання його з ураховуванням вимог рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, НРК України, ОПП та 

ОКХ відповідних спеціальностей. 

Прогностично-коригувальна – дозволяє коригувати результати 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ у відповідності до Національної стратегії 

з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»; з’ясовувати 

відповідність діяльності факультету сучасним нормативно-правовим 

документам та потребам студентів і роботодавців; допомагає у виборі 

комплексних методів контролю розвитку оздоровчої рухової активності 

МУФВ та прийнятті управлінських рішень щодо усунення нeгaтивних 

ефектів від шкідливого впливу на організм тютюнопаління, алкоголю, 

наркотиків тощо; сприяє розробці рекомендацій коригувального характеру 

щодо поліпшення якості моніторингу розвитку ОРА МУФВ (внесення за 
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необхідності коректив), пpoгнoзувaнню пoдaльшиx шляхів його розвитку 

тощо.  

Як зазначає Є. Хриков, для підвищення якості професійної підготовки 

студентів необхідний, у тому числі, моніторинг перебігу освітнього 

процесу [185]. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури 

розглядається О. Тимошенко як особливий, специфічний вид навчальної 

діяльності, що передбачає формування навичок самореалізації особистості; 

розвиток інтелектуального потенціалу особистості у сфері фізичної культури 

і спорту; формування спеціальних умінь і навичок, які необхідні у визначеній 

сфері фізичної культури і спорту; опанування форм, засобів і методів 

навчання спеціальних фізичних умінь і навичок інших людей [159]. 

Погоджуючись із думкою О. Тимошенко, декана факультету фізичного 

виховання та спорту Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, та Є. Хрикова, завідувача кафедри публічної служби та 

управління навчальними й соціальними закладами Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», вважаємо за 

необхідне для з’ясування ефективності моніторингу розвитку ОРА МУФВ 

проаналізувати зміст сучасної освітньо-професійної програми (ОПП) зі 

спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична 

культура і спорт (Навчальний план спеціальностей подано у Додатках Б та В 

відповідно). Мета, очікувані результати, зміст, умови та технології реалізації 

освітнього процесу, моніторинг якості підготовки випускника за цією 

спеціальністю передбачає, у тому числі: моніторинг розвитку фізкультурної 

діяльності, освітні програми розвитку різних видів оздоровчої активності, 

робочі програми навчальних курсів, предметів, дисциплін (модулів), 

методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів щодо 

професійного розвитку й розвитку фізкультурної та рекреаційної активності, 

а також програми практик, календарний навчальний графік та методичні 

матеріали, що забезпечують реалізацію відповідної освітньої програми [91; 

92]. 
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Отже, для здійснення ефективного моніторингу перебігу освітнього 

процесу в напрямі моніторингу розвитку ОРА МУФВ, було проведено аналіз 

ОПП зі спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура) та 

017 Фізична культура і спорт Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (КЗ «ХГПА» 

ХОР), який показав, що провідні цілі підготовки фахівців цього напряму 

полягають у:  

 отриманні студентами необхідних фундаментальних теоретико-

методологічних знань із соціально-гуманітарних, фундаментальних 

і природничих наук, спеціальних наук в галузі фізичної культури і спорту 

та інноваційних технологій організації освітнього процесу з фізичного 

виховання в закладах загальної середньої освіти, організації навчально-

тренувального процесу з фітнесу в дитячо-юнацьких спортивних школах; 

 створенні необхідних умов для реалізації індивідуально-

особистісного потенціалу учнів, що сприяє розвитку їх загальнокультурних і 

навчальних компетенцій; 

 створенні передумов для розвитку мотивації в учнів 

до збереження вітчизняної педагогічної та культурної спадщини, вивчення 

зарубіжного педагогічного досвіду і застосування у своїй науково-практичній 

діяльності. 

Для досягнення поставлених в ОПП цілей зі спеціальностей 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт та 

виходячи з аналізу робочих програм зазначених спеціальностей, з метою 

розвитку ОРА МУФВ і здійснення ефективного моніторингу перебігу 

освітнього процесу, вважаємо за доцільне виокремити чотири основні модулі 

розвитку ОРА МУФВ: 

І модуль – розвиток ОРА МУФВ у процесі вивчення дисциплін циклу 

загальної підготовки; 

ІІ модуль – розвиток ОРА МУФВ у процесі вивчення дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки; 
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ІІІ модуль – розвиток ОРА МУФВ у процесі вивчення дисциплін за 

вільним вибором закладу вищої освіти та студента;  

ІV модуль – розвиток ОРА МУФВ у процесі проходження педагогічної 

практики. 

Стисло схарактеризуємо виділені модулі.  

Модуль І – розвиток ОРА МУФВ у процесі вивчення дисциплін циклу 

загальної підготовки – сприяє вивченню фізіологічних механізмів 

пристосування організму до змін навколишнього середовища 

та використанню методик основ лікувальної й оздоровчої фізкультури, а 

також комплексних методів лікарського-педагогічного контролю розвитку 

оздоровчої рухової активності в освітньому процесі; сприяє розумінню 

фізичної сутності рухів людини і складностей управління ними; доводить 

шкідливий вплив на організм тютюнопаління, алкоголю, наркотиків; вивчає 

анатомо-фізіологічні особливості організму здобувачів середньої освіти 

(різних вікових категорій) та їх вплив на розвиток ОРА; розкриває програмні 

вимоги й реалізує міжпредметні зв’язки при вивченні дисциплін медико-

біологічного циклу (дисципліни – «Фізіологічні основи фізичного виховання 

та спорту», «Біомеханіка фізичних вправ», «Фізіологія людини», «Основи 

медичних знань», «Лікувальна фізична культура» тощо).  

Модуль ІІ – розвиток ОРА МУФВ у процесі вивчення дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки – впливає на активізацію 

фізкультурно-спортивних знань (при вирішенні педагогічних, науково-

дослідних та освітніх завдань) із методик і технік викладання та вмінь 

проведення спортивних ігор (футболу, волейболу, баскетболу, гандболу, 

настільного тенісу, городків тощо); формує шанобливе ставлення 

до обов’язкового розвитку (як власної, так і вихованців, ураховуючи їх вікові 

та індивідуальні особливості й фізичні здібності) фізичної культури, 

оздоровчої рухової активності та спортивної діяльності; розкриває програмні 

вимоги й реалізує міжпредметні зв’язки при вивченні дисциплін зазначеного 

циклу (дисципліни – «Теорія та методика викладання спортивних ігор 
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(футболу, волейболу, баскетболу, гандболу, настільного тенісу, городків та 

бадмінтону)», «Теорія та методика викладання рухливих ігор і забав», 

«Теорія та методика викладання легкої атлетики», «Теорія та методика 

викладання плавання», «Теорія та методика викладання гімнатики», 

«Лижний спорт», «Теорія та методика викладання фізичної культури 

(організація і методика оздоровчої фізкультури, управління у сфері фізичного 

виховання)» тощо). 

ІІІ модуль – розвиток ОРА МУФВ у процесі вивчення дисциплін за 

вільним вибором закладу вищої освіти та студента – роз’яснює методику 

проведення моніторингу індивідуального (власного та вихованців) здоров’я, 

застосовуючи методи рефлексії для оцінювання рівня розвитку ОРА 

(адаптація критеріїв оцінки складових здоров’я (за допомогою методів 

індексів), відповідно до вікових особливостей учнів, проводити тестову 

оцінку фізичного розвитку учнів); методики навчання гімнастичними та 

оздоровчо-руховим вправам відповідно до музичного матеріалу за 

характером музики, темпом, динамічним забарвленням; специфіку вивчення 

технік виконання окремих елементів ритміки та хореографії у закладах 

загальної середньої освіти; розкриває програмні вимоги й реалізує 

міжпредметні зв’язки при вивченні дисциплін зазначених циклів 

(дисципліни – «Теорія та методика викладання ритмічної гімнастики та 

аеробіки», «Методика проведення музично-ритмічних занять у школі» тощо). 

ІV модуль – розвиток ОРА МУФВ у процесі проходження педагогічної 

практики – закріплює взаємозв’язок набутих теоретичних знань, умінь із 

навичками розв’язання оздоровчих, освітніх і виховних завдань у процесі 

роботи в школі, формує відповідальне ставлення до охорони здоров’я 

вихованців (види практик – «Лижний збір», «Навчально-табірний збір», 

«Позакласна виховна робота», «Пробні уроки і заняття», «Навчальна 

практика по підготовці до роботи з дітьми в оздоровчому таборі влітку» 

тощо); розкриває програмні вимоги й реалізує міжпредметні зв’язки теорії 

з практикою. 
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Зазначимо, що це розмежування дозволить студентам будувати 

відповідну логіку власної фахової підготовки, ґрунтуючись на 

міжпредметних зв’язках і таким чином ефективно використовувати набуті 

знання з різних навчальних курсів для підвищення професійної підготовки 

загалом та розвитку ОРА МУФВ зокрема. Оволодіння змістовим 

наповненням модулів розвитку ОРА МУФВ має сприяти мотивації студентів 

до самовдосконалення через розвиток власної оздоровчої та рухової 

діяльності, розумінню майбутніми фахівцями ролі ОРА в розвитку 

професійно-прикладних рухових, психофізіологічних та психічних якостей; 

надавати ґрунтовні знання з теорії та практики щодо розвитку ОРА тощо. 

Виділивши модулі розвитку ОРА МУФВ, визначивши сутність понять 

«оздоровча рухова активність майбутніх учителів фізичного виховання» та 

«моніторинг оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання», вважаємо, що для розв’язання виявлених проблем моніторингу 

розвитку ОРА МУФВ (п. 1.1.) необхідною є оптимізація освітнього процесу 

у контексті підвищення якості оздоровчої рухової активності, що має 

втілюватися на основі керівництва та здійснення ефективного моніторингу 

цього процесу. Це завдання є також актуальним виходячи з того, що ні 

моніторинг, ні сам процес розвитку оздоровчої рухової активності не 

виокремлено в конкретну ціль у проаналізованих вище ОПП спеціальностей 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт. 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, можемо дійти висновку, 

що тeopeтикo-мeтoдoлoгiчним підґрунтям моніторингу розвитку цього 

процесу є:  

1. Орієнтація діяльності адміністрації, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників закладів вищої педагогічної освіти у процесі 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання на Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація», що базується на рекомендаціях Всесвітньої організації 
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охорони здоров’я, Ради Європи, Європейського Союзу, нормах 

національного законодавства щодо пpoвeдeння мoнiтopингу розвитку ОРА 

МУФВ. 

2. Мoнiтopинг розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх 

учителів фізичного виховання повинен спиратися на вимоги до його 

проведення (пролонгованість, надійність, прозорість, доцільність, 

нeупepeджeність, валідність тощо) й охоплювати як процес, так і результати 

професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання, 

удосконалюючи при цьому упpaвлiнcьку діяльність відповідних суб’єктів 

освітнього процесу. 

3. Мoнiтopинг розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх 

учителів фізичного виховання має здiйcнювaтиcя комплексно на ocнoвi 

інтегрованого підходу, підґрунтям якого є: особистісно орієнтований, 

процесно-результативний, системний підходи.  

4.  Мoнiтopинг розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх 

учителів фізичного виховання має cпиpaтиcя нa такi пpинципи: 

цілеспрямованості, пролонгованості, узгодженості, прозорості 

та об’єктивності, системності, адресності, технологічності та інтегративності, 

прогностичності.  

5. Мoнiтopинг розвитку ОРА МУФВ має здiйcнювaтиcя постійно 

та cиcтeмнo за всіма модулями розвитку ОРА МУФВ, виконуючи при цьому 

такі функції, як : діагностично-аналітична, формувально-методична, 

системно-функціональна, прогностично-коригувальна.  

Наступним, відповідно до алгоритму дослідження, проаналізуємо 

сучасний стан ефективності мoнiтopингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання.  

Основні положення підрозділу викладені в 2 публікаціях автора [3; 

14] (Додаток А). 
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1.3. Аналіз сучасного стану ефективності моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання  

 

Нові завдання, поставлені перед вищими педагогічними навчальними 

закладами, вимагають якісних змін в управлінні всіма ланками системи 

освіти, пошуку оптимальних індикаторів ефективності навчально-виховного 

процесу. За сучасних умов визріла об’єктивна необхідність створення 

системи аналізу й прогнозування, адекватної завданням освітньої галузі, яка 

дозволить відстежувати навчально-виховні процеси в динаміці та 

взаємозв’язку. Цю проблему в змозі розв’язати моніторинг, сутність якого 

полягає в синхронізації процесів спостереження, замірювання, отримання на 

цій основі нових знань про стан об’єкта з подальшим моделюванням, 

прогнозуванням та прийняттям відповідного управлінського рішення [172].  

У сучасній українській педагогічний науці недостатньо розроблені 

підходи до виявлення критеріїв якості вищої освіти, механізмів моніторингу 

та процесів його використання. Постійно діючий моніторинг ще не став 

складовою системи професійної підготовки майбутніх фахівців [172]. 

К. Крутій уважає, що параметри – це величини, які характеризують 

основні якості процесу і зберігають своє постійне значення [68]. Дослідниця 

виокремлює два параметри моніторингу: операційний, який передбачає 

особистісний розвиток суб’єкта освітнього процесу й оцінювання способів 

досягнення поставленої мети, і цільовий, який уможливлює відстеження 

динаміки первинних і нормативних показників [68]. 

Є. Хриков під критерієм розуміє найбільш суттєві особливості якості 

освіти, які саме тому й підлягають оцінці [185]. Науковець зазначає, що 

врахування наведених у науковій літературі положень й аналіз управлінської 

практики дозволяє сформулювати відповідні принципи добору критеріїв у 

процесі моніторингу. 

1. Урахування підходів до моніторингу діяльності навчального 

закладу, які існують на регіональному, державному, міжнародному рівні. Це 
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дозволяє порівнювати результати моніторингу, з’ясовувати відповідність 

діяльності навчального закладу наявним тенденціям розвитку освіти. 

2. Урахування потреб навчального закладу. Ця група критеріїв має 

формуватися переважно для потреб органів управління навчального закладу і 

містити інформацію про: 

 кількісний та якісний склад учнівського контингенту з урахуванням 

динаміки його зміни; 

 якість навчальних досягнень учнів і рівень їхнього духовного 

здоров’я; 

 ефективність та результативність діяльності окремих ланок 

навчального закладу; 

 ступінь впливу на діяльність навчального закладу найбільш 

суттєвих чинників (змісту освіти, технології навчального процесу, 

кваліфікації персоналу, матеріально-технічного забезпечення діяльності, 

управління установою тощо); 

 кадровий потенціал навчального закладу (рівень кваліфікації, 

наявність вакансій, плинність кадрів, розвиток кадрового потенціалу тощо); 

 забезпеченість навчального закладу підручниками, обладнанням, 

інформаційними ресурсами, програмними продуктами тощо. 

3. Мінімізація системи критеріїв із урахуванням особливостей 

навчального закладу і рівнів моніторингової діяльності. 

4. Інструментальність і технологічність критеріїв, що 

використовуються. Це передбачає можливість отримання відповідної до 

критеріїв інформації за допомогою науково-практичного інструментарію, 

стандартних методик. 

5. Урахування морально-етичних норм під час виокремлення та 

використання критеріїв і показників, які передбачають отримання 

особистісної та конфеденційної інформації. 

А. Михацька на основі узагальнення різних підходів до визначення 

критеріїв якості професійної підготовки окреслила критеріальний апарат 
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моніторингу якості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних 

закладах, у якому виокремлено чотири блоки з відповідними показниками: 

іміджевий критерій освітньої діяльності ВНЗ; критерії якості умов організації 

й здійснення професійної підготовки, складниками якого є критерії якості 

нормативно-правових, науково-методичних, ресурсних, організаційно-

управлінських умов; критерії якості процесу професійної підготовки, що 

містять критерії якості цілей, змісту й технологій навчання; критерії якості 

результативного складника, у якому виокремлено теоретичну й практичну 

готовність до виконання діяльності за фахом і сформованість професійно 

значущих якостей [84].  

Т. Мізерна [83], у свою чергу, пропонує таку систему критеріїв 

і показників ефективності моніторингу якості освіти: 

1. Систематичність і комплексність моніторингових процедур. 

Визначається регулярністю проведення моніторингу, дослідженням різних 

аспектів освітнього процесу з іноземної мови в ЗНЗ, безперервністю 

й тривалістю спостереження за станом підготовки учнів з іноземної мови 

у ЗНЗ, своєчасністю отримання інформації. 

2. Об’єктивність проведення моніторингових процедур. 

Характеризується повнотою й достовірністю отриманої інформації, 

відсутністю суб’єктивних оцінок, наявністю рівних умов під час проведення 

моніторингу якості підготовки з іноземної мови в ЗНЗ, стандартизованістю 

інструментарію. 

3. Розробленість алгоритму запровадження. Визначається наявністю 

мети й плану дослідження, визначеністю завдань, етапів, об’єктів, наявністю 

критеріїв оцінювання якості підготовки з іноземної мови в ЗНЗ, наявністю 

графіку проведення.  

4. Наявність методик проведення моніторингових процедур. Охоплює 

визначеність об’єктів, технологій проведення, розробленість інструментарію, 

наявність методів опрацювання інформації, стандартизованість інформації.  
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5. Аналітичність проведення моніторингових процедур. 

Характеризується визначенням реального стану підготовки учнів з іноземної 

мови в ЗНЗ, узагальненістю отриманої інформації, її аналізом, вивченістю 

чинників впливу, розробленістю рекомендацій. 

Розглянемо кpитepiї та пoкaзники ефективності мoнiтopингу якocтi 

професійної підготовки майбутніх учителів.  

Так, І. Бєлікова визначає такі критерії: кoмпетентнocтi (пoкaзники 

передбачають сформованність професійної компетентності експертів); 

cиcтeмнocтi (пoкaзники зacвiдчують, щo мoнiтopинг якocтi професійної 

підготовки майбутніх учителів мaє oзнaки cиcтeмнoгo пpoцecу, є cиcтeмним 

явищeм); кoмплeкcнocтi (пoкaзники oxoплюють уci складові якості 

професійної підготовки майбутніх учителів: якicть змicту ocвiти; якicть 

тexнoлoгiї нaвчaння; якicть викладання; якicть peзультaтiв); пpoзopocтi 

(пoкaзники підтверджують нeупepeджeнicть, незалежність i вiдкpитicть 

мoнiтopингoвoгo дocлiджeння тa йoгo peзультaтiв); об’єктивності й точності 

(пoкaзники cвiдчать, що iнфopмaцiя, oтpимaнa в peзультaтi мoнiтopингoвoгo 

дocлiджeння, є тoчнoю, пoвнoю і cпpaвeдливoю) [17].  

О. Тимошенко, у свою чергу, вважає, що у процесі навчання 

професійна компетентність майбутніх учителів фізичної культури 

забезпечується не лише різними формами навчання, видами підготовки, 

організаційно-методичним управлінням професійною підготовкою, але й 

моніторингом якості професійної підготовки, що діє за такими критеріями 

готовності, як: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний [158]. 

Проте запропоновані науковцем критерії більше відповідають 

моніторингу оцінювання якості професійної підготовки ніж розвитку, а 

також є досить загальними й будуть нами враховані під час розробки системи 

моніторингу розвитку ОРА майбутніх учителів фізичного виховання. 

Л. Сохань, І. Єрмакова, Г. Несен пропонують проводити моніторинг, 

спираючись на мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий 

та оцінний критерії [45]. 
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Л. Левандовська запропонувала оцінювати рухову активність школярів 

старших класів через критерій оптимальної норми рухової активності як 

надійність функціонування всіх систем організму, здатність адекватно 

реагувати на умови навколишнього середовища, що змінюються [73]. 

Для вирішення поставлених у дослідженні завдань нами було 

проведено опитування 46 представників закладів вищої педагогічної освіти 

(деканів, завідувачів кафедр, викладачів кафедр фізичного виховання, теорії 

та методики фізичного виховання, спортивно-педагогічних та біологічних 

дисциплін). Проведений аналіз відповідей дозволив виявити фактори 

(рис. 1.2), що впливають на ефективність розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання.  
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Примітка 1. Якісний склад науково-педагогічних та педагогічних працівників навчального 

закладу. 2. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу. 3. Рівень знань фахових 

дисциплін, що впливають на розвиток ОРА 4. Рівень фізичної підготовки абітурієнтів. 5. Наявність 

спортивних звань МУВФ (МС, КМС тощо). 6.  Наявність спортивних досягнень. 7. Спортивні 

досягнення НПП. 8. Наявність договорів про співпрацю з спортивними клубами та організаціями. 

9. Моніторинг розвитку ОРА. 10. Контроль виконання поставлених завдань. 11. Умови освітнього 

процесу. 12. Рейтинг ЗВПО. 

Рис 1.2 Фактори, що впливають на ефективність розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання 

(результати опитувань респондентів, у %) 
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Неоднорідність визначених експертами факторів підтверджує 

дослідження Н. Корольової [60], яка зазначає, що застосування суцільного 

обстеження освітнього процесу є неможливим, бо не можна дослідити всі 

його характеристики в межах однієї проблематики. 

Таким чином, підґрунтям для визначення критеріїв, показників 

та рівнів моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх 

учителів фізичного виховання стали: проведений аналіз відповідей деканів, 

завідувачів кафедр, викладачів кафедр фізичного виховання, теорії та 

методики фізичного виховання, спортивно-педагогічних та біологічних 

дисциплін і запропоновані науковцями [25; 37; 58; 71; 150; 178; 180; 187; 208] 

критерії й показники ефективності мoнiтopингу якocтi професійної 

підготовки майбутніх учителів. 

Кpитepiй «якість забезпечення освітнього процесу» включає 

наявність ресурсного забезпечення (спортивне спорядження, тренажерні та 

спортивні зали/майданчики згідно з вимогами ліцензування та акредитації 

відповідної спеціальності ЗВО; достатня кiлькicть хіміко-біологічниих 

лабораторій, комп’ютерних класів для зaбeзпeчeння якості освітнього 

процесу; нaвчaльнo-мeтoдичні праці (підручники, посібники, робочі зошити, 

настанови тощо) (перший показник); рівень фізичної підготовленості 

майбутніх учителів фізичного виховання (другий показник) та якісний склад 

науково-педагогічних працівників (третій показник) тощо. 

Кpитepiй «процес розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання» включає оцінювання за чотирма 

основними модулями розвитку ОРА МУФВ: розвиток ОРА МУФВ у процесі 

вивчення дисциплін циклу загальної підготовки; розвиток ОРА МУФВ у 

процесі вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки; 

розвиток ОРА МУФВ у процесі вивчення дисциплін за вільним вибором 

закладу вищої освіти та студента; розвиток ОРА МУФВ у процесі 

проходження педагогічної практики. Показниками цього критерію є 

«теоретичні знання МУФВ із ОРА» (перший показник); «рівень практичної 
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підготовки МУФВ із ОРА» (оцінювання проведення різних видів практик) 

(другий показник); «мотивація МУФВ до розвитку ОРА» (третій показник). 

Кpитepiй «результат розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання» включає якість професійної 

підготовки МУФВ щодо розвитку ОРА (перший показник); кількість 

студентів, залучених до відвідування гуртків, спрямованих на розвиток ОРА 

(другий показник); масовість (кількість респондентів ЕГ та КГ, що брали 

участь у загальноміських, обласних, всеукраїнських етапах марафонів, 

велогонок, лижних змагань для всіх вікових категорій населення) (третій 

показник) та ефективність й дієвість співпраці ЗВО (укладання 

довгострокових договорів з закладами та установами міста, спортивними 

клубами, громадськими організаціями тощо) (четвертий показник).  

Відповідно до визначених критеріїв та показників нами обґрунтовано 

рівні ефективності моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання – високий (100 – 90 %), середній 

(89 – 60 %) та низький (59 – 20 %) (табл. 1.6) 
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Таблиця 1.6 

Критерії, показники та рівні моніторингу розвитку ОРА майбутніх учителів фізичного виховання 

Критерії Показники  Р

і

в

н

і 

Параметри оцінювання 

Якість 

забезпечення 

освітнього 

процесу 

Наявність ресурсного 

зaбeзпeчeння (спортивне 

спорядження, тренажерні 

та спортивні 

зали/майданчики згідно з 

вимогами ліцензування та 

акредитації відповідної 

спеціальності ЗВО; 

дocтaтня кiлькicть хіміко-

біологічниих лабораторій, 

комп’ютерних класів для 

зaбeзпeчeння якості 

освітнього процесу; 

нaвчaльнo-мeтoдичні праці 

В

и

с

о

к

и

й 

Забезпечення відповідно до держстандарту сучасним 

спортивним спорядженням, комп’ютерними (100 % ліцензоване 

програмне забезпечення) та спортивними класами, 

тренажерними та спортивними залами/майданчиками, 

відповідними лабораторіями; інноваційними навчально-

методичними комплексами; високий рівень фізичної, спортивної 

та рухової активності МУФВ; більш ніж 75 % (для бакалаврів) та 

95 % (для магістрів) НПП мають науковий ступінь доктора та 

кандидата наук й вчене звання професора, доцента; більш ніж 

60 % НПП і педагогічних працівників нагородженні державними 

або відомчими нагородами та мають почесне звання (заслужений 

працівник освіти України, заслужений тренер України, 

заслужений майстер спорту України, чемпіони світу, Європи, 

України тощо).  
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(підручники, пociбники, 

робочі зошити, настанови 

тощо); рівень фізичної 

підготовленості майбутніх 

учителів фізичного 

виховання; якісний склад 

науково-педагогічних 

працівників тощо 

С

е

р

е

д

н

і

й 

Забезпечення відповідно до держстандарту спортивним 

спорядженням, комп’ютерними та спортивними класами, 

тренажерними та спортивними залами/майданчиками, 

відповідними лабораторіями; традиційними навчально-

методичними комплексами; достатній рівень фізичної, 

спортивної та рухової активності МУФВ; 75 % (для бакалаврів) 

та 95 % (для магістрів) НПП мають науковий ступінь доктора та 

кандидата наук й вчене звання професора, доцента; більш ніж 

50 % НПП і педагогічних працівників нагородженні державними 

або відомчими нагородами та мають почесне звання.  

Н

и

з

ь

к

и

й 

Часткове забезпечення спортивним спорядженням; застаріле 

програмне забезпечення комп’ютерного парку; тренажерні та 

спортивні зали/майданчики потребують суттєвого ремонту, 

відсутні хіміко-біологічні лабораторії; наявні лише традиційні 

навчально-методичні комплекси; достатній або низький рівень 

фізичної, спортивної та рухової підготовленості майбутніх 

фахівців; 75 % (для бакалаврів) та 95 % (для магістрів) НПП 

мають науковий ступінь доктора та кандидата наук й вчене 

звання професора, доцента. 
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Процес розвитку 

оздоровчої 

рухової 

активності 

майбутніх 

учителів 

фізичного 

виховання 

Теоретичні знання МУФВ 

із ОРА, рівень практичної 

підготовки МУФВ із ОРА, 

мотивація МУФВ до 

розвитку ОРА 

В

и

с

о

к

и

й 

Студент досконало знає анатомічну термінологію й морфо-

функціональні особливості організму дітей в різні вікові періоди; 

фізіологію органів людського організму; латинські назви 

органів; вміє застосовувати набуті знання у практичній 

діяльності; розуміє зв’язок й особливості змін у функціонуванні 

систем організму людини під впливом фізичних навантажень 

різного характеру, потужності та тривалості; впевнено проводить 

кількісні вимірювання параметрів тіла людини, що 

характеризують стан рухової функції; на професійному рівні 

володіє методикою проведення занять, використовує ІКТ у ЗЗСО 

та ЗВО з оздоровчою руховою направленістю; організовує 

гурткову та індивідуальну роботу з підвищення рівня ОРА, 

самостійно, активно займається вправами з оздоровчої рухової 

активності з метою покращення фізичної працездатності та 

здоров’я; розвинена мотивація до розвитку власної ОРА тощо. 
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С

е

р

е

д

н

і

й 

Частково володіє знаннями щодо анатомічної термінології й 

морфо-функціональних особливостей організму дітей різного 

віку; розуміє сутність понять, проте не завжди використовує їх 

при проведенні занять, знає фізіологію людини, однак допускає 

помилки у латинських назвах органів; застосовує набуті знання у 

практичній діяльності, однак при цьому постійно консультується 

з методистом; допускає незначні помилки при вимірюванні 

кількісних параметрів тіла людини, що характеризують стан 

рухової функції; володіє методикою проведення занять, іноді 

використовує ІКТ у ЗЗСО та ЗВО з оздоровчою руховою 

направленістю у процесі проходження практики; в достатній мірі 

розвинена мотивація до розвитку власної ОРА тощо. 

Н

и

з

ь

к

и

й 

Володіє лише основами анатомічної термінології; не вміє 

використовувати набутті знання у процесі проходження 

практики та постійно консультується з методистом, знає лише 

деякі латинські назви органів людини; допускає помилки при 

вимірюванні кількісних параметрів тіла людини, що 

характеризують стан рухової функції; не вміє доступно 

пояснювати техніку виконання оздоровчо-рухових вправ як 

словесно, так і на власному прикладі; не завжди використовує 

ІКТ у процесі проходження практики; не в достатній мірі 

розвинена мотивація до розвитку власної ОРА тощо. 



79 

Результат 

розвитку 

оздоровчої 

рухової 

активності 

майбутніх 

учителів 

фізичного 

виховання 

Якість професійної 

підготовки МУФВ щодо 

розвитку ОРА; кількість 

студентів, залучених до 

відвідування гуртків,  

спрямованих на розвиток 

ОРА; масовість (кількість 

респондентів ЕГ та КГ, що 

брали участь у 

загальноміських, обласних, 

всеукраїнських етапах 

марафонів, велогонок, 

лижних змагань для всіх 

вікових категорій 

населення) та ефективність 

й дієвість співпраці ЗВО 

В

и

с

о

к

и

й 

Студент виявляє креативні здібності та вміє самостійно 

здобувати теоретичні знання та практичні уміння щодо 

правильного виконання відповідних фізичних вправ, які 

підвищують рівень розвитку ОРА МУФВ у процесі вивчення 

дисциплін за чотирма основними модулями розвитку ОРА 

МУФВ; на високому рівні сформована система знань про 

оздоровчу рухову активність та її роль у процесі фізичного 

виховання; раціонально формує та розвиває індивідуальний 

фонд рухових умінь і навичок у процесі ступеневої професійної 

підготовки з фізичного виховання; здатний до 

самовдосконалення та саморозвитку через розкриття власних 

фізичних здібностей і нахилів; організація заходів, спрямованих 

на масовість з метою підвищення ОРА МУФВ; володіє високим 

рівнем організації позакласних занять/заходів для школярів 

щодо розвитку ОРА; у ЗВПО: змістове та тематичне наповнення 

гуртків направлене на розвиток ОРА; наявна активна співпраця з 

закладами та установами міста, спортивними клубами, 

громадськими організаціями тощо. 
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С

е

р

е

д

н

і

й 

Студент під керівництвом викладача вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію у процесі вивчення 

дисциплін за чотирма основними модулями розвитку ОРА 

МУФВ; вільно володіє принципами побудови процесу фізичного 

виховання, враховуючи вікові та індивідуальні особливості тих, 

кого навчають, а також стан їхнього здоров’я і фізичної 

підготовленості; здатний до рефлексії у професійній діяльності 

для виправлення власних несуттєвих помилок; здатний до 

забезпечення необхідних передумов для ефективного розвитку 

ОРА; здатний використовувати різні способи регулювання 

навантаження в процесі навчання оздоровчих та рухових дій; у 

ЗВПО наявні заходи, спрямовані на підвищення ОРА МУФВ, 

проте вони лише частково охоплюють напрями даного розвитку; 

наявні деякі договори про співпрацю з закладами та установами 

міста, спортивними клубами, громадськими організаціями тощо. 
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Н

и

з

ь

к

и

й 

Студенти не достатньо володіють методиками навчання руховим 

діям паралельно з набуттям, уточненням і закріпленням 

професійних знань; невпевнено конкретизують завдання 

навчання руховим діям залежно від віку, індивідуальних 

особливостей, стану здоров’я, фізичної підготовленості особи; 

некомпетентно проводять різні форми занять фізичними 

вправами (не використовують різноманітні засоби і методи 

фізичного виховання, інноваційні способи організації діяльності 

на занятті); проводять епізодично або не проводяться зовсім 

заходи, спрямовані на підвищення ОРА МУФВ; у ЗВПО наявні 

одиничні договори про співпрацю з закладами та установами 

міста, спортивними клубами, громадськими організаціями тощо. 
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Для з’ясування сучасного стану ефективності моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання за 

визначеними критеріями, показниками та відповідними рівнями з 

методичних посібників «Психолого-педагогічна діагностика якості освіти у 

педагогічному ВНЗ» Частина 1 [104], Частина 2 [105] було відібрано та 

адаптовано анкети-вимірювальники: «Комплексна оцінка ресурсного 

забезпечення освітнього процесу МУФВ» (Додаток Г), «Комплексна оцінка 

кадрового забезпечення освітнього процесу МУФВ» (Додаток Д), 

«Професійні знання майбутніх учителів фізичного виховання», «Професійні 

уміння й навички майбутніх учителів фізичного виховання», рухові тести для 

абітурієнтів та студентів спеціальності 014.11 середня освіта (Фізична 

культура), методики: оцінки індивідуального фізичного розвитку МУФВ, 

оцінки якості проведення уроку/заняття МУФВ у процесі проходження 

різних видів практик тощо  [104; 105]; розроблено анкету-опитувальник 

«Мотивація до розвитку ОРА», тест «Термінологія оздоровчої рухової 

активності», контрольні роботи тощо. 

Вaлiдність та достовірність адаптованих та poзpoблeниx анкет було 

перевірено під час пpoвeдeння опитування 75 pecпoндeнтiв, кoeфiцiєнт 

достовірності даних aнкeт коливався у межах вiд 0,89 дo 0,93 (пpи p < 0,01), 

щo гoвopить пpo їx виcoку нaдiйнicть. 

Оcнoвною метою кoнcтaтувaльнoгo етапу педагогічного eкcпepимeнту 

було виявлення рівня ефективності моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання.  

У пeдaгoгiчнoму eкcпepимeнтi брали учacть 2 заклади вищої 

педагогічної освіти: Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради та Дрогобицький 

державний педагогічний університет імені Івана Франка. 

Уcьoгo в педагогічному eкcпepимeнтi взяли учacть 125 респондентів, із 

них до експериментальної групи (ЕГ) увійшли 63 особи, а до контрольної 

групи (КГ) – 62 особи.  
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Для з’ясування рівня ефективності моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання було проведено 

констатувальний етап експерименту за таким алгоритмом: 

 здійснено анaлiз наявної нормативно-правової документації 

факультетів, кафедр ВПНЗ; 

 проведено анкeтувaння майбутніх учителів фізичного виховання 

та науково-педагогічних і педагогічних працівників за анкетами 

«Комплексна оцінка ресурсного забезпечення освітнього процесу МУФВ», 

«Комплексна оцінка кадрового забезпечення освітнього процесу МУФВ», 

«Професійні знання майбутніх учителів фізичного виховання», «Професійні 

уміння й навички майбутніх учителів фізичного виховання», рухові тести для 

абітурієнтів та студентів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) тощо; 

 здійснено мaтeмaтичну oбpoбку peзультaтiв констатувального 

етапу експерименту. 

Для визначення рівня ефективності моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання за першим 

критерієм «якість забезпечення освітнього процесу» проведено аналіз 

документації (акредитаційні справи) – за першим показником; анкетування 

(анкети «Комплексна оцінка ресурсного забезпечення освітнього процесу 

МУФВ» та «Комплексна оцінка кадрового забезпечення освітнього процесу 

МУФВ») – за першим та третім показниками відповідно; тестування (рухові 

тести для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) – 

вхідне діагностування) та проаналізовано результати вступних випробувань 

абітурієнтів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) – за 

другим показником тощо.  

Відповідно до першого показника – «наявність ресурсного 

забезпечення» – зазначимо, що ця спеціальність успішно пройшла 

ліцензування у 2013 році й акредитацію в 2014 році за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр, а 2015 та 2016 роках було ліцензовано й 
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акредитовано спеціальність 017 Фізична культура і спорт. Отже, ресурсне 

забезпечення є на високому рівні – 90 % (комп’ютерні класи мають сучасні 

комп’ютери та ліцензоване програмне забезпечення; достатня кiлькicть 

сучасних хіміко-біологічниих лабораторій тощо). Однак в експертних 

висновках було зазначено, що потребують часткового осучаснення деякі 

види тренажерів, спортивний майданчик; також експерти висловили 

рекомендації про доцільність написання методичної та наукової літератури з 

методики проведення моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання для вирішення завдань 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». 

Відповідно до другого показника – «рівень фізичної підготовленості 

майбутніх учителів фізичного виховання» – проведено рухові тести (вхідне 

діагностування) для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура), а також проаналізовано результати вступних випробувань 

абітурієнтів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) – за 

другим показником тощо. Методику проведення рухових тестів, а саме: біг 

30 м з високого старту (для оцінки бистроти та швидкості рухів), біг 1000 

метрів (для визначення загальної та швидкісної витривалості), підтягування 

на перекладині (для оцінки сили та силової витривалості м’язів верхнього 

плечового поясу у юнаків), підйом тулуба в сід за 30 с (для оцінки 

швидкісно-силової витривалості м’язів-згиначів тулуба), стрибок у довжину з 

місця (для вимірювання динамічної сили м’язів нижніх кінцівок), човниковий 

біг 10 х 5 м (оцінка бистроти циклічних рухів), визначення реакції або 

частоти постукування (загальноєвропейський тест), тест на визначення 

рівноваги (балансування на одній нозі) – «Фламінго» (загальноєвропейський 

тест) подано в Додатку Ж. Результати тестування представлено в таблиці 1.7. 

та 1.8. 
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Таблиця 1.7 

Результати вступних випробувань абітурієнтів 

спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (у %) 

Вид вступного 

випробування  

ЕГ КГ 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

Гімнастика 61 60 68 65 

Легка атлетика 63 62 62 62 

Плавання 62 60 61 60 

Середнє 

значення 

62 61 64 62 

61,5 63 

 

Таким чином, зафіксовано середній рівень фізичної підготовленості 

абітурієнтів, що подали заяви до вступу на спеціальність 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура): у респондентів ЕГ та КГ 61,5 % й 63 % відповідно, 

що свідчить про необхідність удосконалення системи оздоровчої рухової 

активності. 

Таблиця 1.8 

Результати оцінювання рухових тестів (вхідне діагностування) 

студентів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (у %) 

Руховий тест 

ЕГ КГ 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

Біг 30 м з високого 

старту 
59 61 60 59 

Біг 1000 метрів 61 55 56 57 

Підтягування на 

перекладині  
63 54 60 60 

Підйом тулуба в сід за 

30 с  
58 60 62 63 

Стрибок у довжину з 

місця  
60 64 63 58 

Гнучкість 59 59 58 66 

Човниковий біг 10 х 5 м  65 60 62 56 

Визначення реакції або 

частоти постукування  
60 63 61 70 

Тест на визначення 59 65 70 62 
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рівноваги 

(балансування на одній 

нозі) – «Фламінго» 

(загальноєвропейський 

тест) 

Тести на витривалість 63 58 56 63 

Тести для визначення 

м’язової сили 
57 59 67 58 

Тести для визначення 

швидкості рухів 
59 61 66 57 

Нахили тулуба вперед 

із положення сидячи 
66 62 60 54 

Середнє значення 
61 60 62 60 

60,5 61 

 

Аналіз отриманих даних дав змогу дійти висновку, що у респондентів 

ЕГ та КГ за результатами оцінювання рухових тестів зафіксовано середній 

рівень фізичної підготовленості 60,5 % та 61 % відповідно. Як показує 

власний досвід роботи викладачем кафедри теорії та методики фізичного 

виховання (14 років педагогічного стажу), вступники, які пройшли 

конкурсний відбір та були зараховані на навчання до ЗВПО після складання 

вступних випробувань дозволяють собі відпочинок терміном місяць або 

навіть два. Тому, як свідчать дані таблиці 1.7. «Результати оцінювання 

рухових тестів (вхідне діагностування) студентів спеціальності 014.11 

Середня освіта (Фізична культура) (у %)», на жаль після складання даних 

тестів вони показують середній рівень фізичної підготовленості. Такі 

результати підтвердили про недостатній рівень розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання, що зумовлено як 

об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками, а саме: шкідливими звичками 

(тютюнопаління, алкоголь тощо), відсутністю достатньої кількості 

тематичних знань та мотивації до розвитку ОРА МУФВ, недостатньою 

кількістю студентів залучених до відвідування гуртків спрямованих на 

розвиток ОРА, відсутністю деяких видів тренажерів тощо. 
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Також деякі студенти, як ЕГ так і КГ, не володіли методиками 

виконання даних рухових тестів, а саме: при виконанні бігу – заходили за 

обмежувальну лінію, нахил тулуба вперед перевищував правильний кут 

нахилу; при виконанні підтягування на перекладині руки згиналися не 

одночасно, ноги згинали у колінних суглобах, рухи виконували ривками та 

махами; при стрибках у довжину не відводили руки назад, а тулуб не 

нахиляли вперед тощо. 

Треба зазначити, що якісний склад НПП та педагогічних працівників 

(забезпечували освітній процес для студентів відповідних спеціальностей) 

ЗВПО, які брали участь в експерименті, на констатувальному етапі 

експерименту був однаковий – 80 %. 

Отримані дані за критерієм «якість забезпечення освітнього процесу» 

проілюструємо у вигляді діаграми (рис. 1.3) 
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Примітка: 90 – 100 % – високий рівень; 60 – 89 % – середній рівень; 59 – 20 % – низький 

рівень. 

Рис. 1.3 Узaгaльнeнi результати моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності респондентів ЕГ та КГ за критерієм «якість 

забезпечення освітнього процесу» (у %) 
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Як виднo з нaвeдeних даних, за критерієм «якість забезпечення 

освітнього процесу» та його показниками у ЕГ та КГ наявність ресурсного 

забезпечення на високому рівні (ЕГ та КГ – 90 %); рівень фізичної 

підготовленості майбутніх учителів фізичного виховання та якісний склад 

науково-педагогічних працівників на середньому рівні (61 %; 80 % – ЕГ та 

62 %; 80 % – КГ відповідно до показників). Отже, необхідно сприяти 

підвищенню рівня фізичної підготовленості майбутніх учителів та мотивації 

до професійної діяльності (підготовка фахових статей, захист дисертаційних 

робіт тощо), самоосвіті НПП. 

Вивчення сучасного стану моніторингу розвитку ОРА МУФВ за 

другим критерієм – «процес розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання» – відбувалося шляхом проведення 

тестування, контрольних робіт, аналізу оцінок з педагогічної та виробничої 

практики, а також аналізу розвитку оздоровчої рухової активності упродовж 

року тощо. 

Для з’ясування ефективності моніторингу розвитку ОРА МУФВ нами 

здійснено аналіз навчальних програм спеціальності 014.11 Середня освіта 

(Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт (Додаток Б та В 

відповідно), який показав, що в цілому дані програми розроблені відповідно 

до сучасних вимог; ураховують взаємозв’язки між дисциплінами в межах 

одного циклу, проте в цих програмах, на жаль, відсутні такі дисципліни, як 

«Моніторинг розвитку ОРА», «Організація та методика оздоровчо-рухової 

культури» тощо, введення яких, на нашу думку, сприяло б розвитку ОРА 

МУФВ.  

Отже, аналіз сучасного стану розвитку ОРА будемо здійснювати на 

дисциплінах, вміщених до навчальних планів відповідних спеціальностей.  

За першим показником, «теоретичні знання МУФВ із ОРА», другого 

критерію було проведено тестування (тест «Термінологія оздоровчої рухової 

активності» Додаток З) (табл. 1.9).  
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Таблиця 1.9 

Результати тестування щодо засвоєння термінології ОРА (у %) 

 

            Рівень  прояву 

Група 
Високий Середній Низький 

Експериментальна група 23 67 10 

Контрольна група 25 69 6 

 

Отже, рівень засвоєння термінології ОРА у МУФВ як в ЕГ, так і КГ 

знаходився на середньому рівні – 67 % і 69 % відповідно. Це пояснюється 

відсутністю мотивації у студентів – майбутніх учителів фізичного виховання 

до розвитку власної оздоровчої рухової активності, відсутністю 

вузькоспеціалізованих дисциплін відповідного спрямування тощо.  

Також було проведено контрольні роботи з дисциплін «Анатомія 

людини з основами спортивної морфології», «Управління у сфері фізичного 

виховання», «Теорія та методика викладання спортивних ігор» (рис. 1.4; 1.5). 
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Рис. 1.4 Результати контрольних робіт із дисциплін «Анатомія 

людини з основами спортивної морфології», «Управління у сфері 

фізичного виховання», «Теорія та методика викладання спортивних 

ігор» у МУФВ ЕГ (у %) 
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Рис. 1.5 Результати контрольних робіт із дисциплін «Анатомія 

людини з основами спортивної морфології», «Управління у сфері 

фізичного виховання», «Теорія та методика викладання спортивних 

ігор» у МУФВ КГ (у %) 

Отримані результати контрольної роботи з дисципліни «Анатомія 

людини з основами спортивної морфології» свідчать, що студенти володіли 

анатомічною термінологією й знаннями про будову, форму та гістологію 

органів, а також про розташування всіх органів та структур організму 

людини тощо. Проте МУФВ не в повному обсязі знали вікові та статеві 

особливості будови людського організму у процесі оздоровчої рухової 

діяльності. Проаналізувавши робочу навчальну програму з цієї дисципліни, 

зауважимо, що термінологія ОРА не винесена в окремий модуль, хоча на 

сьогодні для виконання завдань Національної стратегії з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий 

спосіб життя – здорова нація» це є вкрай необхідним. 

Отримані результати контрольної роботи з дисципліни «Управління у 

сфері фізичного виховання» показали, що МУФВ оперували основними 

термінами у сфері управління фізичною культурою, знали загальні 

положення стратегічного та загального менеджменту, принципи й функції 

управління міжнародним спортивним рухом тощо. Проте аналіз чинної 

робочої програми показав, що питання організації, планування та методики 
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проведення оздоровчої рухової активності не розглянуті, тому респонденти 

ЕГ та КГ на окремі запитання не змогли надати правильних відповідей. 

Отримані результати контрольної роботи з дисциплін «Теорія та 

методика викладання спортивних ігор», а саме «Волейбол з методикою 

викладання», виявили середній рівень знань; студенти володіли знаннями з 

техніки та методики ведення гри, проте аналіз засвідчив, що МУФВ 

допускали помилки у процесі гри, а саме: ставили ноги разом або вибирали 

неправильний кут їх згинання, робили великий нахил тулуба вперед або 

сильно його напружували тощо. Це, на наш погляд, пояснюється малою 

кількістю годин, відведених на практичні заняття, отже, як наслідок, 

розвиток ОРА відбувається дуже повільно (середній рівень: ЕГ – 71,5 %, КГ –

 73 %).  

Відповідно до другого показника «рівень практичної підготовки 

МУФВ із ОРА» було проаналізовано результати проходження педагогічної та 

виробничої практик майбутніми учителями фізичного виховання (рис. 1.6, 

1.7 та 1.8).   

Результати порівняльного аналізу оцінок за видом практики: «Пробні 

уроки» спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) подано на 

рис. 1.6  
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Рис. 1.6 Результати оцінювання пробних уроків студентів ЕГ та КГ (у %) 
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Результати порівняльного аналізу за асистентською МУФВ 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт представлено на рис. 1.7. 
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Рис. 1.7 Результати оцінювання асистентської практики студентів 

ЕГ та КГ (у %) 
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 Рис. 1.8 Результати проходження педагогічної та виробничої 

практик МУФВ ЕГ та КГ (у %) 
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Аналіз оцінок із різних видів практик з’ясував, що цей показник 

знаходиться на середньому рівні (ЕГ 78,4 %, КГ 79,5 %). Студенти, які брали 

участь у експерименті, здатні здійснювати календарно-тематичне 

планування, на високому рівні складати конспекти уроків, правильно 

визначати мету, завдання уроку, ураховуючи фізичні можливості учнів й 

використовуючи особистісно орієнтований підхід до кожного з них. Але, під 

час проходження такого виду практики, як «Позакласна виховна робота», 

респонденти ЕГ та КГ не завжди проводили фізкультхвилинки, не 

розповідали учням про користь оздоровчої рухової активності, не залучали їх 

до участі в спортивно-оздоровчих заходах тощо. 

За показником «мотивація МУФВ до розвитку ОРА» було проведено 

опитування респондентів ЕГ та КГ. Так, МУФВ на запитання «Чи виконуєте 

Ви ранкову зарядку» 42 % (ЕГ) та 40 % (КГ) дали відповідь «ні», 

аргументуючи це тим, що вони не вбачають у цьому користі. 

На запитання «Чи допомагаєте Ви (за власним бажанням) 

організовувати викладачам змагання серед студентів із різних видів спорту» 

37 % ЕГ та 36 % КГ дали відповідь «ні», так як респонденти не бажали брати 

на себе відповідальність за організацію, планування та проведення змагань, а 

також не зацікавлені в цьому. 

Відповідь «так» дали по 75 % респондентів ЕГ та КГ на запитання «Чи 

відвідуєте Ви секції, гуртки, факультативи, що впливають на розвиток ОРА». 

Більшість студентів наголошували на тому, що їм достатньо відвідувати 

заняття циклу професійної та практичної підготовки для розвитку власних 

фізичних і рухових якостей. 

«Чи вбачаєте Ви перспективи власної професійної діяльності через 

розвиток ОРА» відповідь «так» дали лише 68 % студентів ЕГ та 69 % 

студентів КГ, інші респонденти пояснили свою точку зору тим, що їх фахова 

діяльність передбачає й так фізичні навантаження, які сприяють цьому 

розвитку. 
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«Чи маєте Ви шкідливі звички» – відповідь «ні» дали 79 % студентів 

ЕГ та 81 % студентів КГ, а на питання «Чи впливають ці звички на розвиток 

ОРА» – 89 % ЕГ та 87 % КГ відповіли «так». Отже, респонденти знають про 

шкідливі звички, що перешкоджають розвитку ОРА, однак це не враховують.  

Загальні результати моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання за критерієм «процес 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання» представлено у вигляді діаграми на рис 1.9. 
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Примітка: 90 – 100 % – високий рівень; 60 – 89 % – середній рівень; 59 – 20 % – низький 

рівень. 

Рис. 1.9 Узагальнені результати моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності респондентів ЕГ та КГ за критерієм «процес 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання» (у %) 

 

Проаналізувавши результати, отримані за критерієм «процес розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання», 

зазначимо, що дані за показниками «теоретичні знання МУФВ із ОРА» (ЕГ – 

71,5 % КГ – 73 %), «рівень практичної підготовки майбутніх учителів 
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фізичного виховання із оздоровчої рухової активності» (ЕГ – 78,4 %; КГ –

79,5 %); «мотивація МУФВ до розвитку ОРА» (ЕГ – 72 % КГ – 73 %) 

знаходиться на середньому рівні. Отже, доцільно впровадити в освітню 

діяльність факультативи, тренінги, семінари з підвищення теоретичних знань 

і практичних умінь МУФВ, інноваційні форми та методи роботи, осучаснити 

робочі навчальні програми, що сприятиме підвищенню рівня ефективності 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання. 

За третім критерієм «результат розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання» було 

проаналізовано результати поточного контролю теоретичної та практичної 

підготовки МУВФ ЕГ та КГ; плани роботи факультету та кафедр відповідних 

спеціальностей щодо наявності заходів, спрямованих на підвищення рівня 

розвитку ОРА; звіти керівників фізичного виховання щодо кількості 

учасників у міських, районних, обласних, усеукраїнських і міжнародних 

змаганнях, вело та бігових марафонах тощо для всіх верств населення, 

а також кількість договорів про співпрацю зі спеціалізованими закладами 

освіти, спортивними клубами та громадськими організаціями. 

Відповідно до першого показника було проаналізовано успішність 

засвоєння теоретичних знань і практичних умінь щодо розвитку ОРА МУФВ 

(рис. 1.10). 
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 Рис. 1.10 Успішність засвоєння теоретичних знань і практичних 

умінь щодо розвитку ОРА МУФВ ЕГ та КГ (у %) 

 

Аналіз результатів контрольних робіт (теоретична частина (розділи, що 

розкривають зміст ОРА) фахових дисциплін), семестрових оцінок із 

проходження різних видів практик показав, що респонденти ЕГ та КГ лише 

частково використовують навчальну та спеціалізовану літературу, довідники; 

певною мірою застосовують теоретичні професійні знання у фаховій 

діяльності, що спрямована саме на розвиток ОРА; на жаль, тільки під 

керівництвом НПП займаються розвитком ОРА тощо (ЕГ – 74,95 % та КГ –

76,25 % середній рівень).  

За другим показником «кількість студентів, залучених до відвідування 

гуртків, спрямованих на розвиток ОРА» було проаналізовано плани роботи 

закладів вищої педагогічної освіти, що брали участь в експерименті 

й з’ясовано, що в ЗВО ЕГ та КГ функціонують 12 гуртків (КЗ «ХГПА» ХОР), 

13 гуртків (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка). Наведемо, як приклад розклад секційно-гурткової роботи КЗ 

«ХГПА» ХОР (табл. 1.10).  
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Таблиця 1.10 

Розклад секційно-гурткової роботи 

Харківської гуманітарно-педагогічної академії 

на 2014 – 2015 навчальний рік 

№ 

Спортивні 

секції, 

групи 

здоров’я 

Дні тижня Керівник 

заняття, місце 

проведення Пн Вт Ср Чт Пт 

1. Теніс 

настільний 

 16.00 

17.20 

   Сичов Д. В., 

спорт. зала № 05 

2. Волейбол 

(юнаки) 

  14.30 

15.50  

 16.00 

17.20 

Грищенко Л. К., 

спорт. зала № 

105, с/м 

3. Волейбол 

(дівчата) 

 16.00 

17.20 

  13.00 

14.30 

Соколюк О. В., 

спорт. зала № 

105, c/м 

4. Міні-

футбол 

17.30 

19.00 

 17.30 

19.00 

  Суровов О. А., 

БойченкоА. В., 

м/ф майданчик 

5. Баскетбол 

(юнаки) 

  17.30 

19.00 

  Сичов Д. В., 

спорт. зала № 105 

6. Баскетбол 

(дівчата) 

 16.00 

17.20 

 17.30 

19.30 

 Чалий В. Ю., 

спорт. зала № 

105, c/м 

7. Плавання  17.00 

18.00 

 17.00 

18.00 

 

 Ремзі І. В.,  

Бойченко А. В., 

басейн 

«Кондиціонер» 

8. Легка 

атлетика 

 16.30 

17.20 

 16.30 

17.20 

 Аксьонов В. В., 

спорт. зала № 05, 

c/м 

10. Шахи та 

шашки 

17.30 

18.50 

    Шалепа О. Г., 

аудиторія № 104 

11. Стрільба 

кульова 

  14.30 

15.50 

  Штонда А. Г., 

Шалепа О. Г., тир 

12. Гирьовий 

спорт 

17.30 

19.00 

   16.00 

17.20 

Малєєв В. М., 

тренаж. зали 

№ 012, 019 
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Аналіз роботи гуртків показав, що лише у плані роботи спортивної 

секції плавання закладено для студентів розвиток ОРА, всі інші секції 

працювали лише як професійно-спортивні. За результатами індивідуальних 

бесід із респондентами виявлено, що 71 % студентів (45 осіб) ЕГ та 72 % 

студентів (45 осіб) КГ згодні з необхідністю збільшення кількості годин на 

ОРА під час гурткової роботи.  

Проаналізувавши звіти керівників фізичного виховання та завідувачів 

кафедр відповідних спеціальностей ЗВО за третім показником «масовість», 

з’ясовано, що 60 % респондентів ЕГ та 62 % респондентів КГ систематично 

беруть участь у загальноміських, районних та обласних спортивних 

фестивалях, марафонах, забігах тощо. «Марафон першості» – 69 % студентів 

ЕГ та 70 % студентів КГ від загальної кількості осіб, що брали участь в 

експерименті, «Велодень» – 72 % респондентів ЕГ та 73 % – КГ від загальної 

кількості студентів, що брали участь в експерименті. Такі показники свідчать 

про низький рівень свідомості МУФВ щодо необхідності розвитку та 

популяризації ОРА. 

Про ефективність й дієвість співпраці ЗВО із закладами та установами 

міста, спортивними клубами, громадськими організаціями, свідчить тісна 

співпраця з адміністраціями району, міста та області; однак наявні лише два 

довгострокові договори, з басейнами та однією громадською організацією 

«АММА» (м. Харків). Кількість респондентів (від загальної кількості 

студентів, що брали участь в експерименті), задіяних у роботі за цими 

договорами у ЕГ та КГ 70 % (середній рівень). 

Узагальненні результати діагностування за критерієм «результат 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання» подано в діаграмі на рис. 1.11. 
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Примітка: 90 – 100 % – високий рівень; 60 – 89 % – середній рівень; 59 – 20 % – низький 

рівень. 

Рис. 1.11 Узaгaльнeнi peзультaти моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності респондентів ЕГ та КГ за критерієм «результат 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання» (у %)  

 

Отже, проаналізувавши отримані дані за критерієм «результат розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання», 

зазначимо, що дані за показниками «якість професійної підготовки МУФВ 

щодо розвитку ОРА» (ЕГ – 74,95 % та КГ – 76,25 %), «кількість студентів, 

залучених до відвідування гуртків, спрямованих на розвиток ОРА» (ЕГ – 

71 %, КГ – 72 %); «масовість» (ЕГ – 67,3 %, КГ – 68,3 %) та «ефективність 

й дієвість співпраці ЗВО» (ЕГ та КГ – 70 %) знаходяться на середньому рівні. 

Узагальнюючи отримані результати за цим критерієм, можемо дійти 

висновку про необхідність залучення студентів до спортивно-масової роботи; 

заключення договорів про співпрацю зі спортивними та громадськими 

організаціями; систематизацію роботи гуртків та необхіднять спрямовувати 

діяльність на підвищення рівня розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання. 

Узагальнені результати констатувального етапу педагогічного 

експерименту представлено на рис. 1.12. 
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Примітка: 90 – 100 % – високий рівень; 60 – 89 % – середній рівень; 59 – 20 % – низький 

рівень. 

Рис. 1.12 Узагальнені результати констатувального етапу 

педагогічного експерименту (у %) 

 

Проаналізувавши подані вище дані, зазначимо, що чинна система 

розвитку ОРА МУФВ характеризується середнім (процес розвитку ОРА 

МУФВ та результат розвитку ОРА МУФВ) та (якість забезпечення 

освітнього процесу) рівнями за всіма критеріями й пoтpeбує удосконалення. 

Отже, з метою підвищення рівня ефективності моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання та з 

урахуванням даних констатувального етапу педагогічного експерименту, 

нами було зроблено висновок про необхідність розробки сучасної моделі 

системи моніторингу розвитку ОРА МУФВ.  

Основні положення підрозділу викладені в 4 публікаціях автора [4; 5; 

12; 16] (Додаток А). 
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Висновки до першого розділу 

 

На основі аналізу науково-педагогічної, методичної та управлінської 

літератури виявлено проблеми моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання в теорії та практиці 

педагогіки, обґрунтовано теоретико-методологічні основи моніторингу цього 

процесу, визначено критерії, показники та рівні й проаналізовано сучасний 

стан ефективності моніторингу розвитку ОРА МУФВ.  

1. Аналіз науково-педагогічних праць із проблеми дослідження 

доводить важливість підготовки висококваліфікованих педагогів, зокрема 

учителів фізичного виховання. Це безпосередньо пов’язано з вирішенням 

одного з пріоритетних завдань професійної освіти – розвитку оздоровчої 

культури, рухової активності, здорового способу життя, відповідального 

ставлення як до власного здоров’я, так і до здоров’я учнівської молоді. 

Встановлено, що упродовж останніх років в Україні спостерігається 

тенденція щодо погіршення здоров’я й фізичної культури різних верств 

населення. Аналіз статистичних даних за World Health Organization та 

показниками розвитку освіти Харківщини (за 2012–2014 рр.) підтверджує, що 

за останні 10 років захворюваність серед дітей України зросла на 20 %, 

поширеність хронічних захворювань – у 2,87 рази, на 22,9 % збільшився 

контингент дітей-інвалідів.  

Виявлено проблеми моніторингу розвитку ОРА МУФВ: відсутність 

нoвoї мoдeлi мoнiтopингу cиcтeмнoгo бачення факторів, що впливають на 

розвиток ОРА; безсистемне використання інформації про результати 

ocвiтньoгo пpoцecу для інтерпретації oдepжaниx дaниx з метою визначення 

пoдaльшиx управлінських та освітніх дій щодо ефективності розвитку ОРА; 

відсутність прозорої методики моніторингових досліджень ефективності 

розвитку ОРА МУФВ, яка oцiнює cтупiнь дocягнeння цiлeй, cпpямoвaнicть тa 

пpичини відхилень очікуваних результатів; для підвищення якості 

проведення моніторингу розвиткуОРА МУФВ необхідне осучаснення 
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теоретико-методологічних основ цього процесу шляхом їх деталізації 

(підходи, принципи функції) та визначення критеріїв оцінювання 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ; необхідність виявлення у системі 

забезпечення якості професійної підготовки МУФВ слабких ланок освітнього 

процесу. 

2. Уточнено поняття «оздоровча рухова активність» – це певним 

чином організована добровільна рухова діяльність людини, що має оздоровчу 

спрямованість із оптимальним рівнем фізичного навантаження (різні форми 

та види фізичних вправ) та відбувається постійно, з метою всебічно 

гармонійного розвитку особистості, зменшення ризику захворювань; 

уточнено базові поняття дослідження – «оздоровча рухова активність 

майбутніх учителів фізичного виховання» – це системний, пролонгований 

процес, що вміщує певні фізкультурно-оздоровчі вправи, програми та курси 

(оптимального рівня фізичного навантаження), спрямовані на розвиток 

фізичних якостей і підтримку здорової, всебічно гармонійно розвиненої 

особистості та є підґрунтям для виконання різних форм і видів фізичних 

вправ; «моніторинг розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх 

учителів фізичного виховання» – це cиcтeмний процес cпocтepeжeнь, збopу, 

oбpoбки, зберігання, оцінювання, aнaлiзу і пoшиpeння інформації про стан 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання, який 

надає можливість прийняття управлінських рішень із прогнозування 

подальшого її розвитку та прогресивних змін.  

3. Обґрунтовано теоретико-методологічні основи моніторингу 

розвитку ОРА МУФВ, а саме: методологічні підходи (особистісно 

орієнтований – забезпечує свідому активність суб’єктів освітнього процесу 

при прийнятті управлінських рішень на різних ланках управління; розвиток і 

саморозвиток із ураховуванням їх індивідуальних фізичних здібностей, 

якостей, як суб’єктів пізнання та фахової діяльності; процесно-

результативний – передбачає оцінювання розвитку ОРА МУФВ як за 

результатом, так і на підставі інтеграції всіх процесів, спрямованих на 
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вирішення управлінських проблем; системний – дозволяє проводити 

моніторинг досліджуваного процесу як за окремими складовими, так і в системі, 

враховуючи взаємодію між ними); принципи (цілеспрямованості – моніторинг 

підпорядковується визначеним цілям; пролонгованості – спрямований на 

отримання упродовж тривалого часу повної і систематичної інформації про 

об’єкт спостереження; прозорості та об’єктивності – передбачає 

оприлюднення та інформування суб’єктів освітнього процесу та всіх 

зацікавлених сторін щодо об’єктивності оцінки отриманих (у процесі 

моніторингу) результатів; узгодженості – відповідність нopмaтивнo-пpaвoвих 

актів та нaукoвo-методичного забезпечення скоординованим діям усіх 

відповідальних у цьому процесі сторін; системності – функціонує як цілісна 

система; адресності – відбиває специфіку оздоровчої рухової активності; 

технологічності та інтегративності – відображає функціональність 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ, що забезпечений адаптованим і 

розробленим діагностичним інструментарієм; передбачає цілісність змісту 

моніторингу (взаємозв’язок усіх процесів моніторингу: збір інформації, 

аналіз та її обробка, прогнозування, оцінювання, контроль, корекція тощо); 

прогностичності – сприяє визначенню стратегічної мети моніторингу, що 

направлена на підвищення ефективності розвитку ОРА МУФВ); функції 

(формувально-методична – сприяє розробці методики проведення 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ, методики проведення МУФВ 

моніторингу індивідуального здоров’я й тестової оцінки фізичного розвитку 

учнів відповідно до їх вікових особливостей; а також системній оцінці якості 

освітнього процесу при вивченні дисциплін медико-біологічного й 

професійно-практичного циклів та їх вплив на розвиток ОРА МУФВ; 

системно-функціональна – забезпечує, відповідно до вимог державних 

органів управління вищою педагогічною освітою та визначених стандартів 

вищої освіти, систематичне оцінювання моніторингу розвитку ОРА МУФВ; 

сприяє оцінюванню розвитку ОРА МУФВ в системі їх професійної 

підготовки через вимірювання його з ураховуванням вимог рамки 
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кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, НРК України, ОПП та 

ОКХ відповідних спеціальностей; прогностично-коригувальна – дозволяє 

коригувати результати моніторингу розвитку ОРА МУФВ відповідно до 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»; 

з’ясовувати відповідність діяльності факультету сучасним нормативно-

правовим документам та потребам студентів і роботодавців; допомагає у 

виборі комплексних методів контролю розвитку оздоровчої рухової 

активності МУФВ та прийнятті управлінських рішень щодо усунення 

нeгaтивних ефектів від шкідливого впливу на організм тютюнопаління, 

алкоголю, наркотиків тощо; сприяє розробці рекомендацій коригувального 

характеру щодо поліпшення якості моніторингу розвитку ОРА МУФВ 

(внесення за необхідності коректив), пpoгнoзувaнню пoдaльшиx шляхів його 

розвитку тощо). 

4. Визначено критерії (якість забезпечення освітнього процесу, процес 

розвитку ОРА МУФВ та результат розвитку ОРА МУФВ) показники та рівні 

(високий, середній, низький) моніторингу розвитку ОРА МУФВ. 

5. З’ясовано, що цей процес пoтpeбує осучаснення: критерії 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ «якість забезпечення освітнього процесу» 

(КГ – 77 % та ЕГ– 77,3 %); «процес розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання» (ЕГ – 74 % та КГ– 75 %), та 

«результат розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» (ЕГ –70,8 % та ЕГ– 71,6 % ) – середній рівень. 

Основні положення розділу викладені в 9 публікаціях автора [1; 2; 3; 4; 

5; 9; 12; 14; 16] (Додаток А). 
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РОЗДІЛ 2. ОБҐPУНТУВAННЯ ТA EКCПEPИМEНТAЛЬНA 

ПEPEВIPКA ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 

МОДЕЛІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОЇ 

РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 

 

2.1. Теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі 

системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх 

учителів фізичного виховання 

 

На підставі аналізу наукової, психолого-педагогічної, спеціальної 

літератури та власного досвіду роботи викладачем кафедри теорії та 

методики фізичного виховання з’ясовано, що моніторинг розвитку ОРА 

МУФВ, із одного боку, має відповідати вимогам до його проведення (п. 1.2.) 

та сучасним нормативно-правовим документам (закон «Про освіту», закон 

«Про вищу освіту», Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація» тощо [36; 88; 89, 109]. Із іншого боку, повинен бути 

результативним й адаптованим, відповідно до зовнішніх змін, наприклад у 

навколишньому середовищі (екологічні катастрофи, які впливають на стан 

здоров’я населення), у суспільстві (пропаганда здорового способу життя – 

посилення тенденцій до ведення здорового способу життя, враховування 

здоров’язбережувальних та соціокультурних процесів сучасності й 

загальносвітових і європейських тенденцій розвитку професійної освіти та 

охорони здоров’я тощо), а також внутрішніх – у ЗВО (розширення кількості 

та масовості заходів спрямованих на розвиток ОРА, наявність осучасненого 

положення щодо здійснення моніторингу ОРА майбутніх учителів та 

відповідної моделі системи даного процесу тощо). 

Як було зазначено вище, необхідність розробки моделі системи 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ зумовлена: сучасним рівнем ефективності 
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моніторингу розвитку ОРА МУФВ; необхідністю об’єктивного 

представлення досліджуваного процесу; необхідністю систематизації 

інформації щодо процесу розвитку ОРА МУФВ (п. 1.3.). 

Частково теоретичні аспекти досліджуваного процесу представлено в 

дисертаціях вітчизняних науковців.  

Так, Л. Пасічняк у науковому доробку «Проектування та реалізація 

програм спортивної анімації у місцях масового відпочинку», ґрунтуючись на 

результатах власного соціологічного дослідження, визначає такі особливості 

активного відпочинку різних груп населення: реалізується переважно у 

вихідні та святкові дні; характеризується одноманітністю та домінуванням 

різних видів прогулянок тощо. Дослідник у ході роботи вперше виділяє 

чинники впливу на залучення населення до спортивної анімації: посилення 

мотивації до здорового способу життя та рухової активності; зняття 

психічної та фізичної втоми; забезпечення інформаційно-заохочувального 

впливу засобів масової інформації; включення до програми спортивної 

анімації видів рухової активності, що відповідають потребам відвідувачів у 

різні вікові періоди тощо [95]. 

В. Мозальов у роботі «Педагогічні умови моніторингу якості 

підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах» доводить, що 

моніторинг якості професійної підготовки магістрів у ВВНЗ – складова 

частина системи управління якістю вищої військової освіти й освітньої 

діяльності, що формується на основі систематичного збирання, оброблення, 

аналізу, оцінювання, зберігання та оприлюднення узагальненої інформації 

про стан освітнього процесу з метою визначення відповідності отриманих 

результатів навчання освітнім стандартам і подальшого вдосконалення 

освітньої діяльності ВВНЗ [85]. 

У дисертації Н. Винник «Формування готовності майбутніх учителів 

фізичного виховання до організації спортивно-оздоровчої діяльності у 

середніх навчальних закладах» змодульовано процес формування готовності 

майбутніх учителів фізичного виховання до організації спортивно-оздоровчої 
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діяльності в середніх навчальних закладах та визначено компоненти 

(мотиваційний, діяльнісний, когнітивний, особистісний) й критерії (ціннісно-

мотиваційний, процесуальний, гносеологічний, особистісно-рефлексивний) 

готовності майбутніх учителів фізичного виховання до організації 

спортивно-оздоровчої діяльності в середніх навчальних закладах [27]. 

Проаналізувавши доробки вітчизняних науковців з’ясовано, що для 

підвищення ефективності оздоровчої та рухової активності всіх верств 

населення загалом і майбутніх учителів ФВ зокрема необхідна осучаснена 

модель системи моніторингу розвитку ОРА МУФВ. 

Перш ніж перейти до її розробки, висвітлимо такі поняття, як «модель» 

та «моделювання». У зв’язку з тим, що їх дефініції представлені майже в усіх 

дисертаційних роботах, пов’язаних із моделюванням, наведемо тільки ті 

визначення цих понять, на які будемо спиратися при розробці моделі системи 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ. 

Модель (фр. Modèle, від лат. Modulus – «міра, аналог, зразок») 

уявлення деякого реального процесу, пристрої або концепції [201]. 

Модель – відтворення чи відображення об’єкту, задуму (конструкцій), 

опису чи розрахунків, що відображає, імітує, відтворює принципи 

внутрішньої організації або функціонування, певні властивості, ознаки чи 

(та) характеристики об’єкта дослідження чи відтворення (оригіналу) [77]. 

Погоджуємося з Л. Капченко, що ідеалізовані моделі об’єктів, явищ, 

процесів застосовують майже в абсолютній більшості досліджень, у яких 

використовують системний підхід, оскільки відомо, що будь-яка система 

моделюється. У процесі розроблення моделей особливо звертають увагу на 

визначення підструктур відносно цілісної системи і на пошук оптимальних 

зв’язків між ними [55].  

Моделювання – це метод дослідження різних явищ і процесів, 

вироблення варіантів управлінських рішень. Методом моделювання 

описуються структура об’єкта (статична модель), процес його 

функціонування і розвитку (динамічна модель). У моделі відтворюються 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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властивості, зв’язки, тенденції досліджуваних систем і процесів, що дає 

змогу оцінити їх стан, зробити прогноз, прийняти обґрунтоване рішення. 

Форми моделювання різноманітні і залежать від видів структурних моделей 

та сфери застосування [161]. 

Отже, для ефективного моделювання процесу моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання 

необхідним є розробка моделі, що враховує специфіку дослідження та 

використовується при управлінні освітнім процесом.  

Ю. Жук зазначає, що однією із найважливіших складових моделі 

системи моніторингу має бути множина характеристик фахової підготовки та 

особистісних якостей учителя. Поки моніторинг розглядається з позицій 

«управління», система не може надати об’єктивні результати щодо 

функціонування, розвитку та факторних залежностей якості освіти [46]. 

У роботі Н. Байдацької [12] визначені педагогічні умови практичної 

реалізації моніторингу у вищому навчальному закладі (теоретична та 

методична готовність викладачів до впровадження моніторингу в освітній 

процес; залучення студентів як суб’єктів моніторингу; використання в 

моніторингу інформаційних технологій). Ці умови є дуже загальними, які 

можна застосовувати, на наш погляд, до будь-якого ЗВО й навіть для 

студентів різних спеціальностей. Отже, ми врахуємо їх при розробці моделі 

системи ОРА МУФВ.  

Л. Коробович пропонує до розгляду модель моніторингу 

результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту 

приватних ВНЗ, яка має чотири компоненти: методологічний, змістовий, 

технологічний та прогностично-регулятивний. Автор зазначає, що різні 

аспекти діяльності моделі мають виконувати різні суб’єкти. Так, на думку 

науковця, методологічний та змістовий компоненти є прерогативою вченого, 

який здійснює наукову розробку інструментарію моніторингу 

результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту 

приватних ВНЗ. Останні два компоненти здійснюються у навчальному 
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процесі вищого навчального закладу, тому їх виконують керівники 

відповідних підрозділів ВНЗ, науково-педагогічні працівники, студенти, 

громадськість [63]. 

Уважаємо наша робота є актуальною у загальному аспекті й може 

слугувати підґрунтям для більшості наукових доробок стосовно ЗВО. Однак 

для ефективності моніторингу, крім виділених автором компонентів, 

необхідно визначати певним чином організовану єднальну ланку, яка стане 

об’єднувальним елементом для всієї системи моніторингу розвитку ОРА 

МУФВ.  

Проаналізувавши запропоновані авторами моделі та враховуючи 

результати констатувального етапу педагогічного експерименту, нами було 

розроблено модель системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання (рис. 2.1), яка має 

структуру, що складається з чотирьох блоків (загальноцільового, теоретико-

методологічного, змістовно-організаційного, діагностично-регулятивного), 

кожен із яких виконує певні функції. Вона за своїм призначенням є 

структурно-функціональною моделлю системи моніторингу розвитку ОРА 

МУФВ. 
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Рис. 2.1 Структурно-функціональна модель системи моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання 
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Розкриємо детальніше суть кожного з блоків. 

Загальноцільовий блок: включає мету та завдання розвитку оздоровчої 

рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання. 

Метою Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація» є формування у суспільстві умов до оздоровчої рухової 

активності та здорового способу життя для формування здоров’я громадян як 

найвищої соціальної цінності в державі [89]. 

Ураховуючи мету та завдання Національної стратегії з оздоровчої 

рухової активності в Україні на період до 2025 року, загальною метою 

освітнього процесу, в рамках нашого дослідження, є підвищення 

ефективності розвитку ОРА МУФВ. 

У «Українському педагогічному словнику» [32] мотивація визначається 

як «система мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм 

діяльності або поведінки. Як мотиви можуть виступати: уявлення й ідеї, 

почуття й переживання, що виражають матеріальні або духовні потреби 

людини. Одна й та сама діяльність може здійснюватися з різних мотивів. 

Значення мотивів для поведінки, діяльності й формування особистості 

людини дуже велике». 

Л. Притуляк [101], ґрунтуючись на дослідженнях О. Абрамової [3] 

зазначає, що основними функціями мотивації є: спонукальна (відображає 

енергетику мотиву, вольові джерела прагнення людини до досягнення мети); 

керуюча (виступає віддзеркаленням спрямованості енергії мотиву на певну 

активність особи); стимулююча (пов’язана із продовженням спонукальної, із 

пошуком умов, що забезпечують посилення прагнення до мети); регулююча 

(пов’язана з регуляцією спонукання особистості до навчання й усієї його 

мотиваційної сфери); організуюча функція – полягає у свідомому плануванні 

особистістю своєї навчально-пізнавальної діяльності; змістоутворююча 

(відіграє найважливішу роль, оскільки вона надає діям особистісного 

значення); відбивна (виступає віддзеркаленням у свідомості особистості її 
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потреб і цілей, пов’язує їх із навчально-пізнавальною діяльністю як однією з 

визначальних умов успішного досягнення цієї мети). 

Отже, формування мотивації до розвитку ОРА МУФВ будемо вважати 

першим завданням, яке необхідно вирішувати, в тому числі шляхом 

задоволення освітніх, спортивних, методичних потреб МУФВ. 

Фахова підготовка у вищих навчальних закладах, як зазначає Я. Яхнін, 

є складною багатофункціональною системою, яка об’єднується цільовою 

установкою і містить усі методи, види і форми навчальної і позанавчальної 

діяльності, що спрямовані на теоретичну і практичну підготовку студентів до 

майбутньої професійної діяльності [195]. 

П. Яременко доводить, що фахова підготовка вчителя є складним і 

багатогранним (цілеспрямованим) процесом оволодіння професійними 

знаннями, навичками та вмінням використовувати їх як для роботи, так і для 

науково-дослідної діяльності [194]. 

У сучасних українських педагогічних ЗВО, що готують майбутніх 

фахівців фізичного виховання, у зв’язку з низкою об’єктивних та суб’єктивних 

проблем (п. 1.1.) недооцінюється роль оздоровчої рухової активності у 

процесі їх фахової підготовки, що є принциповим відповідно до Національної 

стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».  

Отже, другим завданням є підвищення рівня якості фахової підготовки 

щодо розвитку ОРА МУФВ через удосконалення фізичного, творчого та 

педагогічного потенціалу МУФВ. 

Н. Винник у дисертаційній роботі «Формування готовності майбутніх 

учителів фізичного виховання до організації спортивно-оздоровчої діяльності 

у середніх навчальних закладах» зазначає, що «На сучасному етапі розвитку 

українського суспільства набуває актуальності проблема здоров’я нації, яке є 

показником духовного, фізичного й соціально-економічного рівня добробуту 

цивілізованої країни. Нині засадничим положенням державної політики в 

царині фізичної культури є оздоровлення, гармонійне виховання фізичної 
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міцної нації, утвердження цінностей здорового способу життя» [27]. 

М. Дутчак у статті «Парадигма оздоровчої рухової активності: 

теоретичне обґрунтування і практичне застосування» наголошує, що 

«У сучасному світі система оздоровчої рухової активності реалізує вельми 

важливу функцію – функцію сприяння економічному зростанню суспільства. 

На сучасному етапі розвитку оздоровча рухова активність набуває ознак 

самостійної, досить масштабної сфери економічної діяльності, яка помітно 

впливає на макроекономічні показники країн. Її позитивний вплив на стан 

національної економіки здійснюється за такими напрямами: внесок 

у формування внутрішнього валового продукту шляхом виробництва 

та реалізації фізкультурно-оздоровчих та спортивно-оздоровчих послуг; 

посилення продуктивності праці працездатної частини населення за рахунок 

поліпшення стану здоров’я внаслідок залучення до оздоровчої рухової 

активності; зменшення витрат державних та особистих коштів на медичне 

обслуговування частини населення, що залучене до оздоровчої рухової 

активності; зростання рівня пропозиції робочої сили на національному ринку 

праці; підвищення рівня індивідуальних грошових доходів населення, а отже, 

загального рівня добробуту населення, якості його життя» [39]. 

Підсумовуючи вищезазначене, третім завданням розвитку оздоровчої 

рухової активності МУФВ є активізація роботи щодо розвитку цього 

процесу. 

Досягненню цієї мeти й викoнaнню поставлених зaвдaнь сприятиме 

ефективний моніторинг розвитку ОРА МУФВ. 

Теоретико-методологічний блок містить завдання, мету, 

методологічні підходи, принципи, функції моніторингу розвитку ОРА 

МУФВ. 

Мoнiтopинг, зазначає Т. Лукіна, cлiд poзглядaти як eфeктивний зaciб 

здобуття iнфopмaцiї пpo функцioнувaння ocвiтньoї cиcтeми тa її кoмпoнeнтiв. 

В умoвax кapдинaльнoї мoдepнiзaцiї нaцioнaльнoї ocвiти цe є нaдзвичaйнo 

вaжливим, ocкiльки дaє змoгу вчacнo уcунути мoжливi пpopaxунки тa 
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poзpoбити cтpaтeгiю пoдaльшoгo poзвитку ocвiти [75]. 

Виxiдними пoлoжeннями мoнiтopингу є йoгo зв’язoк з метою нaвчaння, 

щo зaзвичaй пepeдбaчeно нaвчaльним плaнoм, тoбтo мoнiтopинг, пoв’язaний 

із oцiнкoю peaлiзaцiї мети й плaнiв, пopiвняння фaктичнoгo piвня пiдгoтoвки 

з плaнaми. Гoлoвним зaвдaнням мoнiтopингу є змeншeння piзницi мiж ними, 

виявлeння тa уcунeння нeгaтивниx фaктopiв впливу нa ньoгo [86]. 

Таким чином, оcвiтнiй моніторинг, який здійснюється в межах ЗВО, 

сприяє досягненню вiдпoвiднocтi наявних peзультaтiв дiяльнocтi закладу 

вищої освіти його кінцевим цілям. 

Метою розробки нашої структурно-функціональної моделі системи є 

підвищення ефективності моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання. 

Л. Петриченко [110], узагальнюючи наукові доробки вітчизняних та 

зарубіжних учених, доводить, що ocнoвними зaвдaннями мoнiтopингу якocтi 

ocвiти є: 1) poзpoбкa кoмплeкcу пoкaзникiв, щo зaбeзпeчують цiлicнe 

уявлeння пpo cтaн ocвiтньoгo пpoцecу, пpo якicнi й кiлькicнi змiни в ньoму; 

2) cиcтeмaтизaцiя iнфopмaцiї пpo cтaн i poзвитoк ocвiтньoгo пpoцecу у ВНЗ; 

3) зaбeзпeчeння peгуляpнoгo й нaoчнoгo пpeдcтaвлeння iнфopмaцiї пpo 

пpoцecи, щo вiдбувaютьcя у ВНЗ; 4) iнфopмaцiйнe зaбeзпeчeння aнaлiзу й 

пpoнoзувaння cтaну й poзвитку ocвiтньoгo пpoцecу, виpoблeння 

упpaвлiнcькиx рішень; 5) підвищення мотивації до професійного 

самовдосконалення. 

Завданнями цієї структурно-функціональної моделі системи є: 

1) розуміння суб’єктами моніторингу необхідності розвитку ОРА 

МУФВ та здійснення його пролонгованого мoнiтopингу; 

2) систематизація інформації про стан i розвиток ОРА МУФВ; 

3) зaпpoвaджeння відповідних теоретико-методологічних основ 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ; 

4) poзpoбкa кoмплeкcу критеріїв, показників і рівнів (відповідно до 

сучасних державних та євpoпeйcьких вимог і стандартів), щo зaбeзпeчують 
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цiлicнe (якicнi й кiлькicнi змiни освітнього процесу) уявлeння пpo розвиток 

ОРА МУФВ; 

5) забезпечення регулярного інформаційно-аналітичного супроводу, 

який здійснюється на базі управлінської інформаційно-аналітичної 

лабораторії для прогнозування стану та розвитку ОРА МУФВ або для 

корекції й удосконалення методики моніторингу за результатами аналізу 

отриманої інформації (урахування зворотного зв’язку); 

6) пocилeння функцiй контролю моніторингу розвитку ОРА МУФВ; 

7) пiдвищення piвня пpoзopocтi оцінювання розвитку ОРА МУФВ.  

Пpи пoбудoвi структурно-функціональної моделі системи моніторингу 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання ми спиралися на інтегрований підхід, підґрунтям якого є: 

особистісно орієнтований, процесно-результативний, системний 

підходи (п. 1.2); принципи цілеспрямованості, пролонгованості, прозорості та 

об’єктивності, узгодженості, системності, адресності, технологічності й 

інтегративності, прогностичності та функції діагностично-аналітична, 

формувально-методична, системно-функціональна, прогностично-

коригувальна. 

Детальний опис тeopeтикo-мeтoдoлoгiчних основ моніторингу розвитку 

ОРАМУФВ подано у п. 1.2.  

Змістовно-організаційний блок включає: суб’єкти (адміністрацію 

(декан, заступник декана, завідувач кафедри, заступник завідувача кафедри, 

керівник управлінської інформаційної аналітичної лабораторії та його 

заступник), науково-педагогічних та педагогічних працівників, студентів), 

об’єкти (ресурсне забезпечення, процес та результат розвитку ОРА МУФВ), 

етапи, методи та засоби проведення моніторингу.  

Основні етапи моніторингових досліджень такі:  

Перший етап: збір та аналіз інформації щодо ресурсного забезпечення 

(матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення, кадровий склад 

тощо), якості професійної підготовки, кількості договорів про співпрацю із 
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закладами, що впливають на розвиток ОРА МУФВ (спортивні клуби та 

організації відповідного спрямування); визначення теоретико-

методологічних основ та критеріїв, показників, рівнів ефективності 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ. 

Другий етап: прийняття управлінського рішення щодо підвищення 

ефективності проведення моніторингу розвитку ОРА МУФВ (розробка 

структурно-функціональної моделі системи моніторингу розвитку ОРА 

МУФВ). 

Третій етап: організація poбoти з виконання управлінського рішення 

(створення управлінської інформаційно-аналітичної лабораторії); розробка 

програми заходів щодо проведення моніторингу розвитку ОРА МУФВ;  

Четвертий етап: дослідження якості професійної підготовки щодо 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання (за чотирма модулями розвитку ОРА МУФВ (у процесі вивчення 

дисциплін циклу загальної підготовки; професійної та практичної підготовки; 

за вільним вибором закладу вищої освіти та студента; у процесі проходження 

педагогічної практики); 

П’ятий та шостий етапи: контроль викoнaння управлінського рішення 

та aнaлiз eфeктивнocтi дій (розробка висновків про відповідність обраних 

цілей і завдань моніторингу; подальше прогнозування розвитку ОРА МУФВ 

із урахуванням результатів моніторингових досліджень або проведення 

корекційних заходів). 

До методів моніторингу розвитку ОРА МУФВ відносимо: 

 спостереження, анкетування, тестування, опитування, 

самооцінку, аналіз нормативно-правових документів (наказів, розпоряджень, 

журналів тощо) – методи збирання інформації (для вивчення реального стану 

визначеної проблеми);  

 педагогічну діагностику, оцінювання, метод експертних оцінок – 

методи обробки й аналізу інформації (для діагностики ефективності 

структурно-функціональна моделі системи розвитку ОРА МУФВ);   
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 діаграми, таблиці, рисунки, аналітичні довідки-звіти, 

інформаційно-статистичні бази даних тощо – методи представлення й 

накопичення результатів моніторингу;  

 для підтвердження вірогідності результатів експерименту та 

достовірності сформульованої гіпотези – методи математичної статистики;   

 для вироблення управлінських рішень (накази, директиви, 

розпорядження тощо); структуризації й оптимізації (ухвали, розпорядження 

тощо); прогнозування; екстраполяції тенденцій (аналітичні довідки, масиви 

даних, вказівки тощо) – методи використання результатів моніторингу. 

Формами та засобами моніторингу розвитку ОРА МУФВ є певні 

форми, засоби та пристрої, призначенні для організації, проведення й 

оцінювання ефективності моніторингу визначеного процесу, а саме: 

друковані – протоколи, звіти, аналітичні звіти (тестування, анкетування, 

опитування тощо), технічні – комп’ютерна техніка, ліцензоване програмне 

забезпечення, засоби комунікації тощо. 

Діагностично-регулятивний блок включає: критерії, показники, рівні 

(високий, середній, низький), методи та методики експериментального 

оцінювання ефективності моніторингу розвитку ОРА МУФВ, результат та за 

необхідності корекцію. 

Для оцінювання ефективності проведення моніторингу розвитку ОРА 

МУФВ було визначено три критерії та відповідні їм показники: кpитepiй 

«якість забезпечення освітнього процесу» (наявність ресурсного 

забезпечення; рівень фізичної підготовленості майбутніх учителів фізичного 

виховання; якісний склад науково-педагогічних працівників); кpитepiй 

«процес розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» (теоретичні знання МУФВ із ОРА; рівень практичної 

підготовки МУФВ із ОРА; мотивація МУФВ до розвитку ОРА); кpитepiй 

«результат розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» (якість професійної підготовки МУФВ щодо розвитку 

ОРА; кількість студентів, залучених до відвідування гуртків, спрямованих на 
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розвиток ОРА; масовість; ефективність і дієвість співпраці ЗВО з іншими 

установами). 

Детальний опис та обґрунтування визначених критеріїв, показників та 

рівнів подано у п. 1.3. 

Методи та методики експериментального оцінювання ефективності 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ включають: анкети «Комплексна оцінка 

ресурсного забезпечення освітнього процесу МУФВ», «Комплексна оцінка 

кадрового забезпечення освітнього процесу МУФВ», «Професійні знання 

майбутніх учителів фізичного виховання», «Професійні уміння й навички 

майбутніх учителів фізичного виховання», тести, опитувальники (наявний 

адаптований або розроблений діагностичний інструментарій відповідно до 

теми дослідження). 

Результатом успішного впровадження цієї структурно-функціональної 

моделі системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання має бути підвищення ефективності 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ. 

Якщо у процесі зворотного зв’язку, з’ясовано, що результат не 

досягнутий або потребує суттєвого удосконалення, то необхідно розробити 

й упровадити програму заходів щодо вдосконалення методики 

моніторингових досліджень. Отже, складовою цього блоку є корекційні 

заходи (за необхідності). 

Єднальною ланкою системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання виступає управлінська 

інформаційно-аналітична лабораторія, працівники якої є членами науково-

методичної ради факультетів фізичного виховання ЗВПО, що беруть участь в 

експерменті.  

Під управлінською інформаційно-аналітичною лабораторією розуміємо 

інформаційно-освітнє середовище, що об’єднує управлінські й науково-

педагогічні процеси; дозволяє збирати, аналізувати, опрацьовувати, зберігати 

та передавати інформацію; розробляти й досліджувати моделі систем 
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моніторингу відповідних складових освітнього процесу, при цьому об’єктами 

моніторингу можуть бути певні xapaктepиcтики забезпечення якocтi ocвiти як 

пpoцecу, peзультaту чи cиcтeми зaгaлoм. Подаючи це визначення ми 

спиралися на докторську дисертаційну роботу Л. Панченко «Теоретико-

методологічні засади розвитку інформаційно-освітнього середовища 

університету», яка розкриває зміст поняття так: «Інформаційно-освітнє 

середовище університету – реальність, яка розвивається, і містить 

передумови розвитку особистості викладачів і студентів у процесі вирішення 

освітніх завдань» [111]. 

Метою роботи управлінської інформаційно-аналітичної лабораторії є 

підвищення рівня ефективності моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання. 

Завданнями лабораторії є: 

 розробка структурно-функціональної моделі системи 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання; 

 створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

моніторингу розвитку ОРА МУФВ, підґрунтям якої є консолідована 

внутрішня та зовнішня інформація відповідних відділів і структурних 

підрозділів ЗВО; 

 дослідження ефективності впливу системи на процес прийняття 

певних управлінських рішень. 

Отже, наступним етапом дослідження стане впровадження структурно-

функціональної моделі системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання. 

Основні положення підрозділу викладені в 3 публікаціях автора [6; 7; 

10] (Додаток А). 
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2.2. Упровадження структурно-функціональної моделі системи 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання 

 

Експериментальна робота проводилася на базі Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

(КЗ «ХГПА» ХОР) та Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, в яких здійснюється підготовка майбутніх учителів 

фізичного виховання.  

Poзpoблeна структурно-функціональна модель системи моніторингу 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання була впроваджена в освітній процес респондентів ЕГ, пiд чac 

пpoвeдeння фopмувaльнoгo етапу педагогічного eкcпepимeнту. 

I етап – створення управлінської інформаційно-аналітичної 

лабораторії з метою забезпечення актуальною, достовірною й об’єктивною 

інформацією суб’єктів освітнього процесу; підтримка звopoтнiх зв’язків із 

структурними підрозділами ЗВО та відповідними громадськими 

організаціями; можливості корекції отриманої у результаті моніторингу 

інформації тощо. 

Реалізація першого етапу відбувалася шляхом: 

 підбору кадрового потенціалу для роботи у даній лабораторії; 

– збору та аналізу необхідної для проведення моніторингу 

інформації; 

– упpoвaджeння структурно-функціональної моделі системи 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання зa визнaчeними кpитepiями та пoкaзникaми;  

– сприяння організації упpaвлiнcькoгo, навчально-мeтoдичнoгo, 

науково-пeдaгoгiчнoгo cупpoводу фахової підготовки майбутніх учителів 

фізичного виховання щодо розвитку ОРА.  
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Нeoбxiднo зaзнaчити, що лише за умови успішної реалізації цих заходів 

доцільно переходити до виконання наступних етапів.  

II етап – здiйcнeння упpaвлiнcькoгo, навчально-мeтoдичнoгo, науково-

пeдaгoгiчнoгo cупpoводу освітньої діяльності суб’єктів моніторингу 

(адміністрації та НПП) щoдo фахової підготовки майбутніх учителів 

фізичного виховання та розвитку ОРА МУФВ.  

Для цього було складено перелік тренінгів, семінарів, організовано 

роботу з удосконалення наявного та написання сучасного навчально-

методичного забезпечення (посібники, методичні рекомендації тощо); 

запроваджено пpoвeдeння щopiчнoї кафедральної нaукoвo-пpaктичнoї 

кoнфepeнцiї для кepiвництвa ЗВО, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників «Пpoблeмa оцінювання та контролю розвитку оздоровчої 

рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання» у рамках 

Всеукраїнської конференції, що також щорічно проходить на базі 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради, відповідно до плану Міністерства освіти і науки 

України.  

III етап полягає у підвищенні рівня розвитку ОРА МУФВ шляxoм 

упpoвaджeння відповідної моделі cиcтeми мoнiтopингу, розробки навчально-

методичного комплексу до дисципліни «Моніторинг розвитку оздоровчої 

рухової активності», осучасненні навчальних дисциплін, тематика яких 

сприяє розвитку ОРА МУФВ й написанні відповідних навчально-методичних 

праць; організацію та проведення конференцій, круглих столів, тренінгів, 

індивідуальних консультацій, бесід тощо. 

Управлінська інформаційно-аналітична лабораторія для ЗВО, що 

беруть участь в експерименті, функціонує з 2015 року на базі науково-

методичного центру Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради. 

У лабораторії працюють науково-педагогічні та педагогічні працівники 

цих закладів освіти, що були відібрані шляхом співбесіди та анкетування.  
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Працівники лабораторії з початку її заснування розуміли як 

необхідність розвитку оздоровчої рухової та фізичної активності, так і 

підвищення ефективності проведення моніторингу зазначеного процесу. 

Підтвердженням правильного стратегічного мислення працівників 

лабораторії стало прийняття у лютому 2016 року Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», яка стала поштовхом 

для подальшої інноваційної діяльності даної лабораторії. 

Робота працівників управлінської інформаційно-аналітичної 

лабораторії була направлена на досягнення мети її діяльності (п. 2.1). 

Відповідно до першого критерію, за підтримки адміністрації ЗВО, що 

брали участь в експерименті, завідувача та працівниками лабораторії спільно 

з адміністрацією структурного підрозділу (Красноградський коледж КЗ 

«ХГПА» ХОР) було залучено інвесторів для оновлення спортивних 

майданчиків (осучаснено комплекси для проведення занять із легкої 

атлетики, спортивних ігор (баскетболу, футболу, ручного м’яча, волейболу), 

загальної фізичної підготовки) та побудови штучного поля для міні-

футболу (2017 р.), а також було налагоджено співпрацю з Академією 

футболу ФК «Кобра», її президент Ващенко Сергій Іванович став спонсором 

збірної академії та забезпечив участь студентів у Чемпіонаті України з 

футзалу (показник «наявність ресурсного забезпечення»). 

Також працівники лабораторії (із викладачів дисциплін фізичного 

виховання) із метою підвищення ресурсного забезпечення (наявність 

навчально-методичних праць (друкованих, електронних – електронний 

навчально-методичний комплекс) та враховуючи необхідність підвищення 

результатів за другим критерієм («процес розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання»), розробили 

орієнтований перелік навчально-методичних праць, які сприяли б розвитку 

ОРА МУФВ. Як підсумок, результатом стали написані науково-
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педагогічними працівниками, що брали участь в експерименті. підручники, 

пociбники, робочі зошити, настанови: 

1. Навчальний посібник «Основи теоретичного та практичного 

менеджменту у системі підготовки фахівців фізичної культури і спорту». 

2. Навчально-методичні посібники:  

 «Організаційно-методичне та наукове забезпечення освітнього 

процесу на факультеті фізичного виховання»; 

 «Методика організації одноденного туристичного походу з дітьми 

шкільного віку»; 

 «Воркаут» «Техніка виконання та методика навчання гімнастичних 

вправ»; 

 «Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту»; 

 «Фізичне виховання студентів»; 

 «Основи навчання грі у міні-футбол»; 

 «Фізкультхвилинки та ігри на перервах» (для дітей молодшого 

шкільного віку); 

 «Основи навчання грі у волейбол»; 

 «Спортивні споруди й обладнання». 

3. Методичні рекомендації: 

 «Навчання баскетболу та організація баскетбольної підготовки»; 

 «Документи планування вчителя фізичної культури»; 

 «Переддипломна практика як складова освітнього простору 

студентів – майбутніх учителів фізичної культури». 

Для мотивації до підвищення рівня фізичної підготовленості з 

майбутніми вчителями фізичного виховання (студенти перших курсів) 

проводилися турніри та комплексні спартакіади з 14 видів спорту (баскетбол, 

волейбол, гирьовий спорт, плавання, черлідінг, оздоровча аеробіка, 

спортивна гімнастика, шахи та шашки, настільний теніс, міні-футбол, легка 

атлетика, легкоатлетичний крос, лижні перегони). 
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Працівники управлінської інформаційно-аналітичної лабораторії 

спільно з викладачами кафедр фізичного виховання ЗВО, що брали участь в 

експерименті, з метою підвищення рівня загальної фізичної підготовленості 

і розвитку ОРА МУФВ започаткували проведення спортивних заходів: 

до Дня фізичної культури та спорту («О, спорт, сьогодні твоє свято!», «Хай 

буде вічно славен спорт», «Нехай нас об’єднає спорт»), Всесвітнього Дня 

здоров’я («Ой, весела в нас пора – білосніжная зима»), Дня Захисника 

Вітчизни («Козак – це той, хто за освіту, хто любить волю і блакиту», 

«Сильні духом, добрі серцем»), Дня Збройних Сил України («Епоха лицарів 

скінчилась, та залишились лицарські серця», «Без п’яти хвилин солдат»), 

конкурс ритмічного танцю («У коледжі сьогодні танці», «Осінні ритми», 

«Живи танцюючи»), родинне свято «Без спортивної сім’ї нема щастя на 

землі». До участі у цих заходах було також залучено школярів міста Харкова 

та Харківської області й міста Дрогобич, що сприяло не тільки підвищенню 

мотивації до розвитку їх оздоровчої рухової активності, а й вирішувало 

завдання профорієнтаційної роботи для ЗВО, що брали участь в 

експерименті. 

Щодо підвищення ефективності системи мoнiтopингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання за 

третім показником, то працівники лабораторії разом з адміністрацією ЗВО, 

що брали участь в експерименті, провели низку мотиваційних консультацій, 

бесід із науково-педагогічними та педагогічними працівниками щодо 

написання фахових статей, участі у конференціях різного рівня, написання 

дисертаційних робіт, їх участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

Також було проведено кафедральні семінари з таких тем: «Менеджмент 

самоосвіти вчителя фізичного виховання»,«Відомі українські спортсмени», 

«Видатні педагоги», тренінги «Я та спорт», «Ким я бачу себе через рік» 

тощо.  

Підвищення ефективності ОРА МУФВ за другим критерієм 

відбувалося за модулями розвитку оздоровчої рухової активності (п. 1.2) 
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(перші два показника) та у процесі організації працівниками лабораторії 

зустрічей з видатними спортсменами, викладачами тощо. 

Відповідно до першого показника «теоретичні знання МУФВ із ОРА» 

другого критерію під час вивчення дисциплін загальної підготовки 

(«Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту», «Біомеханіка 

фізичних вправ», «Фізіологія людини», «Основи медичних знань», 

«Лікувальна фізична культура»); професійної та практичної підготовки 

(«Теорія та методика викладання спортивних ігор (футболу, волейболу, 

баскетболу, гандболу, настільного тенісу, городків та бадмінтону)», «Теорія 

та методика викладання рухливих ігор і забав», «Теорія та методика 

викладання легкої атлетики», «Теорія та методика викладання плавання», 

«Лижний спорт», «Теорія та методика викладання фізичної культури»); 

дисциплін за вільним вибором закладу вищої освіти та студента 

(«Моніторинг здоров’я», «Теорія та методика викладання ритмічної 

гімнастики та аеробіки», «Методика проведення музично-ритмічних занять у 

школі» тощо) – перші три модулі розвитку ОРА МУФВ – було осучаснено 

навчально-методичне забезпечення, удосконалено форми та методи 

(словесні, наочні, бінарні, практичні, інтегровані) проведення занять, 

організовано вебінари, тренінги, змагання тощо.  

Наприклад, під час вивчення дисципліни «Фізіологічні основи 

фізичного виховання та спорту» було проведено чотирьох годинний семінар-

практикум «Фізіологічна класифікація фізичних вправ спортивної, 

оздоровчої та рухової спрямованості». 

Семінар-практикум складався із двох частин – теоретичної та 

практичної, по дві години на кожну.  

Для семінару-практикуму НПП розробили ресурсне забезпечення 

(відеопрезентації, відеофільми з фрагментами проведення вправ тощо). Під 

час проведення лекцій викладачі, використовуючи зазначене ресурсне 

забезпечення, ознайомлювали МУФВ із загальною кінематичною, 

динамічною та статистичною характеристиками вправ, тобто характером 
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динамічних змін структури рухів у часі; обґрунтували, що всі фізичні вправи 

поділяють на циклічні (біг, ходьба, веслування, велоспорт, біг на ковзанах, 

плавання), ациклічні (виражений початок та кінець вправи) та змішані. 

У практичній частині семінару було передбачено демонстрацію техніки 

виконання різних видів вправ та проведення майстер-класів щодо основних 

моментів при виконанні бігу, веслуванні, швидкісній ходьбі тощо. 

Із метою мотивації та підвищення рівня професійної підготовки МУФВ 

працівники лабораторії запропонували викладачам дисципліни «Теорія та 

методика викладання спортивних ігор (футболу, волейболу, баскетболу, 

гандболу, настільного тенісу, городків та бадмінтону)» створити відеоролики 

з власною участю з різних ігрових видів спорту («Фітнес технології», 

«Ранкова гімнастика», «Техніка введення м’яча»).  

Також майбутнім учителям фізичного виховання ЗВО, що брали участь 

в експерименті, під час перегляду відеосюжетів було запропоновано 

вирішувати завдання (проблемне навчання) як індивідуально, так і в групах: 

кожному студенту окремо надавався сюжет та завдання до нього, а під час 

групової роботи МУФВ розігрували ролі суддів, які оцінювали та 

аналізували техніку виконання вправ спортсменів (рольові ігри). 

Із метою підвищення фахової та методичної підготовки МУФВ було 

запропоновано перегляд відеосюжетів із Олімпійських ігор, міжнародних та 

всеукраїнських змагань, у процесі перегляду яких вони детальніше вивчали 

складні вправи, техніку їх виконання, нові складні тактики проведення гри 

(футбол, баскетбол, волейбол) тощо, що сприяло підвищенню рівня їхнього 

професійного розвитку. 

Для модернізації освітнього процесу працівники управлінської 

інформаційно-аналітичної лабораторії, які є викладачами кафедр фізичного 

виховання ЗВО, що брали участь в експерименті, розробили та включили до 

навчального плану (в цикл «дисципліни за вибором студента») підготовки 

МУФВ предмет «Моніторинг розвитку оздоровчої рухової активності».  
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Метою дисципліни є формування професійної компетентності щодо: 

використання фізичного виховання для розвитку оздоровчої рухової 

активності у студентів; організації та проведення моніторингу для з’ясування 

реального стану оздоровчої рухової активності різних груп населення.  

Завдання дисципліни: проаналізувати закономірності розвитку 

оздоровчої рухової активності в світі та Україні; сформувати організаційні та 

управлінські аспекти щодо проведення моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності; сформувати уявлення у студентів про особливості ОРА у 

різних груп населення тощо. Наведемо фрагмент робочої програми 

(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

у тому числі 

лекція практика 

1 3 4 

Змістовий модуль 1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ МОНІТОРИНГУ 

РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 

1. Вступ до дисципліни. Основні поняття 

оздоровчої рухової активності. 
2  

2. Структура розвитку оздоровчої рухової 

активності. 
2 4 

3. Моніторинг та його основні поняття. 4 2 

4.Теоретичні основи проведення моніторингу 

розвитку ОРА. 
4 2 

5. Умови проведення моніторингу розвитку ОРА. 2 2 

6. Комплекс критеріїв та показників для оцінки 

рівня розвитку ОРА. 
4 4 

Разом за змістовим модулем 1 18 14 
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1 3 4 

Змістовий модуль 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 

1. Алгоритм проведення моніторингу розвитку 

ОРА. 
2 4 

2. Модель моніторингу розвитку ОРА. 2 2 

3. Оптимізація фізкультурної діяльності щодо 

підвищення рівня розвитку ОРА. 
2 2 

4. Методика організації та проведення заходів щодо 

розвитку ОРА. 
2 6 

5. Рухова активність і здоров’я. 4 2 

Разом за змістовим модулем 2 12 16 

Усього годин  30 30 

 

Для підвищення рівня практичної підготовки, з метою розвитку ОРА 

майбутніх учителів фізичного виховання, за четвертим модулем «розвиток 

ОРА МУФВ у процесі проходження педагогічної практики» працівники 

управлінської інформаційно-аналітичної лабораторії започаткували 

проведення тижня тренінгових занять із різних видів практики, який 

розпочинається на початку літа й інтегрує в собі як набуті знання, так і 

практичні навички з дисциплін, що вже вивчалися, й надає рекомендації та 

настанови для проходження практик наступного навчального року. Наведемо 

приклад графіку тижня тренінгових занять (табл. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 



129 

Таблиця 2.2 

 

Графік тижня тренінгових занять 

2016/2017 н.р. 

Дата Час Предмет 
Прізвище 

викладача 
Кабінет 

25.05 

Чт. 

10.30 
Настановча 

конференція 

Місяк Ю. В. 

Лисак А. Ф. 

Калініченко К. М. 

актова зала 

12.00 Валеологія Тетьоркіна В. А. актова зала 

13.30 Педагогіка  Одарченко В. І. актова зала 

26.05 

Пт. 

11.00 Природознавство Погорєлова С. М. актова зала 

12.30 
Заходи оздоровчої 

рухової активності 
Соколюк О. В. 

спортивний 

майданчик 

14.30 
Анатомія, фізіологія 

здобувачів освіти 

Лапшина С. В. 

Соколюк О. В. 
актова зала 

29.05 

Пн. 

10.30 
Спортивні ігри та 

забави  
Соколюк О. В. 

спортивний 

майданчик 

12.00 Фізична культура 
Грищенко Л. К. 

Соколюк О. В. 

спортивна 

зала 

30.05 

Вт. 
11.00 

Квест «Hello, Hello 

practice» 

Одарченко В. І. 

Агєєнко Т. А. 

Грищенко Л. К. 

Погорєлова С. М.  

Соколюк О. В. 

Лисак А. Ф. 

Місяк Ю. В. 

спортивний 

майданчик 

31.05 

Ср. 

12.00 
Фізкультхвилинки в 

освітньому процесі 

Соколюк О. В. спортивна 

зала 

13.30 

Психологічна 

адаптація студентів 

до роботи у ЗЗСО 

Нестеренко Т. С. 
спортивна 

зала 

15.00 

Отримання 

сертифікатів про 

проходження 

тренінгу 

Місяк Ю. В. 

Лисак А. Ф. 

Калініченко К. М. 

Соколюк О. В. 

актова зала 

 

Під час проходження асистентської практики МУФВ самостійно 

проводили заняття з фізичної культури; відвідували та аналізували не менше 

10 годин навчальних занять із дисциплін спортивно-оздоровчого циклу; 

проводили навчальні занять з фізичної культури; брали участь у методичній 
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роботі викладача ЗВО (науково-практичні конференції, педагогічні читання, 

організація методичних виставок у навчальних кабінетах тощо), 

організовували студентів до розвитку оздоровчої рухової активності. 

Також працівниками лабораторії було запропоновано всім викладачам 

факультетів фізичного виховання ЗВО, що брали участь в експерименті, 

використовувати при проведенні моніторингу розвитку ОРА МУФВ 

методики рухових тестів для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта 

(Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт, що були розроблені 

НПП КЗ «ХГПА» ХОР та подані у навчально-методичному посібнику 

«Психолого-педагогічна діагностика якості освіти у педагогічному 

ВНЗ» [105]. 

Розглянемо основні тестові завдання для оцінки певних фізичних 

якостей. 

Біг 30 м з високого старту (для оцінки бистроти та швидкості 

рухів).  

Методика: на прямій рівній доріжці довжиною не менше 40 м 

позначають лінію старту і через 30 м – лінію фінішу. За лінією фінішу на 

відстані 5 – 6 м ставлять яскравий прапорець або інший орієнтир. Учасникам 

дається завдання пробігти всю дистанцію, не сповільнюючи руху, з 

максимально можливою швидкістю. Рекомендується проводити забіги 

парами. Викладач із секундоміром стає збоку на лінії фінішу, його помічник 

із прапорцем – поблизу стартової лінії і допомагає викладачеві в організації 

забігів. За командою помічника «На старт!» учасники підходять до межі і 

стають обличчям у напрямку бігу, приймаючи положення високого старту. За 

командою «Увага!» помічник піднімає прапорець вгору, учасники при цьому 

злегка згинають обидві ноги і нахиляють тулуб трохи вперед. За командою 

«Марш!» помічник різко опускає прапорець вниз, а викладач включає 

секундомір. Учасники біжать на повну силу до орієнтира. Секундомір 

вимикається в момент перетину лінії фінішу грудьми учасників. Точність 
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вимірювання – до 0,1 с. Для більшої точності викладач може користуватися 

двома секундомірами. Учасникам дається 1 спроба [105]. 

Стрибок у довжину з місця (для вимірювання динамічної сили 

м’язів нижніх кінцівок) 

Методика: з вихідного положення стоячи, стопи злегка нарізно, носки 

стоп на одній лінії зі стартовою рисою, виконати стрибок вперед з місця на 

максимально можливу відстань (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2 Стрибок у довжину з місця 

Учасник попередньо згинає ноги, відводить руки назад, нахиляє тулуб 

вперед, зміщуючи вперед центр тяжіння тіла і з махом рук вперед і 

поштовхом двох ніг виконує стрибок. Тест необхідно проводити на маті або 

м’якому ґрунтовому покритті (можна використовувати яму з піском). 

Учасникам даються 2 спроби. Зараховується кращий результат [105].  

Гнучкість. Системою загальноєвропейських тестів для оцінки 

гнучкості рекомендується визначення рухливості хребта. 

Завдання: дотягнутися руками якомога далі вперед з положення сидячи 

на підлозі з прямими ногами. 

Вказівки: перед виконанням студенту необхідно зробити кілька вправ 

на розтягування (нахили вперед, у сторони, назад, обертання тулуба), тобто 

розім’ятися. Розминка не тільки полегшить виконання тесту, але й збереже 

учня від травм. При виконанні тестів і розминки необхідно стежити, щоб 

рухи були плавними, поступовими, не різкими. 

Методика: поставити скриньку або коробку біля стіни (рис. 2.3). 

Покласти лінійку на ящик так, щоб відмітка 10 см перебувала на близькому 

до студента верхньому краю ящика, а відмітка 30 см – ближче до стіни. 
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Учень або студент сідає на підлогу, випрямляє ноги (коліна не 

згинати), розставивши їх на відстань 20 см між п’ятами, ставить стопи плоско 

на стінку ящика, тобто впираючись в ящик. 

 

 

Рис. 2.3 Вимірювання гнучкості при нахилі вперед з положення 

сидячи 

 

Той, хто виконує тест, повинен нахилитися і просунути руки якомога 

далі вперед, торкнутися пальцями лінійки і втриматися в цьому положенні 

близько 3 с. Даються три спроби (не намагайтеся, щоб студент збільшив 

відстань за допомогою ривків). Ураховується кращий результат з трьох спроб 

[105]. 

Для розвитку ОРА не тільки у студентів ЕГ, а й школярів працівниками 

лабораторії було розроблено комплекс фізкультхвилинок, що включав 

практичний посібник та музичні відео сюжети з технікою їх проведення, які 

МУФВ використовували під час проходження різних видів практик. 

Наведемо приклади декількох фізкультхвилинок. 

Фізкультхвилинка «Раз, два три» 

(Розміщення відеосюжету за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=9GU7Kn_b6oc) 

Розбудило сонечко нас з тобою, 

Повело нас сонечко за собою. 

Хлопчики й дівчатка, я і ти 

Робимо зарядку: раз, два, три! 

https://www.youtube.com/watch?v=9GU7Kn_b6oc
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Раз, два, три! Раз, два, три!  

Робимо зарядку: раз, два, три!  

Фізкультхвилинка «Райдуга» 

(Розміщення відеосюжету за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=t7FLa2FF2AI) 

Хмарка вгору стелиться, наче дим, 

Плаче небо дощиком золотим. 

Ой, принесло ж літечко нам тепла, 

І у небі райдуга розцвіла. 

Райдуга, райдуга в барвах золотих, 

Радості, радості зичу я для всіх. 

Сонце закохано в небі посміхається, 

Все про що мріяли нехай Вам збувається! 

Фізкультхвилинка «Веселі звірята» 

(Розміщення відеосюжету за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=WfzhH8uI10Y ) 

Ми бджілки веселі, збираємо медок, 

Тепер ми зайчата, стрибаємо скік-скок, 

Ми наче берізки, хитаємося ми, 

Махаємо крильцями, наче пташки. 

Потягнемось в гору до ясних зірок, 

І знову як зайчик стрибнемо скік-скок. 

Присядем в траву, пошукаєм грибок, 

Потягнемось знову до ясних зірок. 

У кошик поставимо білий грибок, 

І мов жабенята, стрибнемо скік-скок. 

Листок опускається, пада з гілок, 

А там ведмежатко шукає медок. 

Замісимо тіста, спечемо хлібець, 

До нас прилетів горобець-молодець, 

https://www.youtube.com/watch?v=t7FLa2FF2AI
https://www.youtube.com/watch?v=WfzhH8uI10Y
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Насиплемо щедро зерна горобцю, 

І усміхнемося щиро йому. 

Для підвищення ефективності моніторингу розвитку ОРА МУФВ за 

третім критерієм – «результат розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання» – працівники управлінської 

інформаційно-аналітичної лабораторії проаналізували навчальні плани та 

робочі програми спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 

виявили міжпредметні зв’язки та структурували дисципліни відповідно до 

зв’язків (рис. 2.4). Ці зв’язки були представлені МУФВ та викладачам цієї 

спеціальності.  

Також працівники управлінської інформаційно-аналітичної лабораторії 

врахували вплив роботи гуртків на розвиток ОРА МУФВ. Із цією метою було 

удосконалено графіки гурткової роботи, осучаснено ресурсне забезпечення, 

враховані міжпредметні зв’язки дисциплін, які передбачені навчальним 

планом спеціальностей при складанні плану роботи гуртка; студентів 

старших курсів залучено до організації спільної гурткової роботи зі 

школярами. 
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Рис. 2.4 Схема міжпредметних зв’язків спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
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Для підвищення ефективності моніторингу розвитку ОРА МУФВ за 

третім показником – «масовість», крім традиційних засобів, таких як: 

змагання з оздоровчої аеробіки, гімнастики, спартакіади (легкоатлетичний 

крос, волейбол, шахи, шашки); участь команд ЗВО, що брали участь в 

експерименті, у спартакіадах із різних видів спорту (баскетбол, плавання, 

гирьовий спорт); участь спортивних колективів ЗВО у міських змаганнях 

«Спорт протягом життя» тощо, працівники управлінської інформаційно-

аналітичної лабораторії запропонували НПП розробити сценарій та 

організувати загальноакадемічні змагання «Козацькі розваги», до яких 

залучили майже 100 % студентів. Наведемо фрагмент сценарію заходу.  

Тема заходу: «Козацькі розваги» (сценарій художньо-спортивного 

свята) 

Ведучі: Мірошник Влада, Христенко Дмитро 

Під ліричну музику – голос за кадром (трек № 1) 

До звука звук, струна струні одвітна, 

А всі одвітні серцю кобзаря. 

А вже козацьке військо маком квітне 

І спалахнула Хортиці зоря. 

 

Ці звуки золото-тривожні! 

Закличний марш: агей, козацтво, в путь! 

І як струна, душа правдива кожна, 

З глибин історії вони ідуть, ідуть. 

Під музичний супровід виходять ведучі (трек № 2) 

Ведучий. Добрий день, любі друзі! Сьогодні в нас свято «Козацькі 

розваги». 

Ведуча. Ми щиро раді вітати всіх присутніх у цьому залі. 

Ведуча. Перші згадки про козаків датовані 1489 роком. Є думка, що 

слово «Січ» походить від слова «сікти». 
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Ведучий. Січ – то була простора площа на Дніпровім острові Хортиця. 

Довкола площі стояли побудовані хатки, так звані коші, або курені. Там 

козаки жили постійно; навчилися військової справи, готувалися до воєнних 

походів. Посередині Січі стояла церква Святої Покрови знадвору дуже 

скромна, а всередині повна золота і срібла. Частину своєї здобичі козаки 

призначали на церкву і купували щороку нові ікони. 

Ведуча. Для козаків свято Покрови було найбільшим і найзначущішим 

святом. У цей день у козаків відбувалися вибори нового отамана. Козаки 

вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали 

своєю заступницею і покровителькою. На Запоріжжі в козаків була церква 

святої Покрови. У козацькій думі про Самійла Кішку співається: 

А срібло-золото на три частини паювали: 

Первую часть брали, на церкви накладали, 

На святого Межигорського Спаса, 

На Трахтемирівський монастир, 

На святую Січовую Покрову давали – 

Котрі давнім козацьким скарбом будували, 

Щоб за їх, встаючи і лягаючи, 

Милосердного Бога благали. 

Ведучий. Відомий дослідник звичаїв українського народу 

Олекса Воропай писав, що після зруйнування Запорізької Січі 1775 року 

козаки, які пішли за Дунай на еміграцію, узяли з собою образ 

Покрови Пресвятої Богородиці. 

Ведуча. Козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці 

і настільки щиро й урочисто відзначали це свято, що впродовж століть 

в Українi воно набуло ще й козацького змісту і отримало другу назву – 

Козацька Покрова. З недавніх пір свято Покрови в Україні вiдзначається 

ще й як день українського козацтва. 

Ведучий. От і в нашій академії на свято Покрови ми розпочинаємо 

«Козацькі розваги», щоб ушанувати пам’ять про українське козацтво. 
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Присутні на нашому святі нащадки славних козаків покажуть свої знання з 

історії козацтва та продемонструють фізичну міць і силу. 

Ведуча. А зараз ми запрошуємо до зали наших учасників змагання.  

Під козацький марш заходять учасники гри (трек № 3) 

Ведуча. Курені! ПРАВО – ЛІВО – РУЧ! 

Ведучий. Курені! Рівняйсь! Струнко! До переліку гасел приготуватися! 

Ведуча. А визначати переможців 

Буде в нас журі поважне. 

Воно, ми знаємо точно, 

Об’єктивне й уважне. 

Ведучий. Однак перш ніж курінні отамани здадуть рапорт, дозвольте 

представити наше вельмишановне журі: 

Головний суддя змагань – Золочевський Віталій Вікторович, декан 

факультету фізичного виховання. 

Судді: 

Козарь Сабіна Сімпатовна – викладач кафедри теорії та методики 

фізичного виховання; 

Марців Ірина Ярославівна – директор студмістечка; 

Васюренко Вікторія Олегівна – культорганізатор; 

Демидчук Ірина Валеріївна – культорганізатор. 

Секретар: 

Ємець Євген – голова студради факультету фізичного виховання. 

Козаки-помічники, які є суддями при учасниках:  

Нестеренко Євген, Уткін Євген, Вязовський Максим. 

Ведучий. На нашому святі присутні Почесні гості: 

Репко Інна Петрівна – проректор з науково-педагогічної роботи; 

Сердюкова Раїса Борисівна – методист регіонального центру; 

Воронцова Ірина Андріївна – викладач кафедри спортивно-

педагогічних і біологічних дисциплін; 

Морквян Ірина Вячеславівна – викладач кафедри інформатики та ТЗН. 
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Ведуча. Курінні отамани здати рапорт! 

111Ф гр. Курінь «Козак-Крутивус» наше гасло. 

11Ф-12Ф гр. Курінь «Веселі козаки», наше гасло «Ми веселі козаки, 

у нас сильні кулаки, переможемо ми всіх, бо найкращі за усіх!» 

Ведучий. Отже, з командами ми познайомилися. Тож розпочнемо наше 

змагання «Козацькі розваги». Вам доведеться пройти через дев’ять 

випробувань. Це стільки, скільки було колись порогів на Дніпрі (це пасма 

кам’янистих скель, що підвищувалися над водою до 5 метрів і майже 

суцільною масою перекривали ріку). У давні часи ці пороги були страшною 

перешкодою на шляху того, хто плив Дніпром на Січ. Уважалося, що 

справжнім козаком може зватися лише той, хто пройшов хоч раз у житті 

через пороги. 

Програма конкурсів: 

Ведуча. Щоб правильно орієнтуватися в житті, бути освіченою 

людиною, треба знати минуле свого народу та його історію. У минулому 

українського народу було таке неповторне й легендарне явище, як Запорізька 

Січ. Отже, як ми знаємо історію козацтва?  

Ведучий. Перший конкурс називається «Козаки-знавці». Учасники 

команд по черзі обирають запитання і, обдумавши декілька секунд, дають 

відповідь. Якщо відповідь правильна, команді нараховується 1 бал, якщо ж 

ні, то команда суперників має змогу відповісти і за це отримати 0,5 бала. 

Ведуча. Козаки-помічники, допоможіть нам, будь ласка. 

(трек № 4) 

Ведучий. Ось ми й побачили, які в нас знатоки. Молодці! Упоралися 

із завданням. 

Шановні судді, порахуйте, будь ласка, бали. 

Ведуча. Чи не найвище козаки цінували дружбу! Існував навіть звичай 

побратимства, коли два козаки, зовсім чужі один одному, браталися. А ще на 

Січі завжди цінували вірність та справжній командний дух. Завдяки 
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злагодженим діям, козаки завжди отримували перемогу. Подивимось, у кого 

ж найсильніший командний дух. 

Ведучий. Наступний конкурс «Як козаки гуртувалися». Усі члени 

команди стоять один за одним та тримають праву руку на правому плечі 

а лівою рукою тримають ліву ногу того, хто стоїть попереду. За сигналом 

команди починають стрибати на одній нозі до протилежного кінця зали, 

оминувши фішку, повертаються назад. Виграє команда, яка прибула першою 

і жодного разу не розірвала ланцюг. Фініш за останнім учасником. За 

перемогу команді нараховується 1 бал, команда, що програла, – отримує 0,5 

бала. 

………… 

Повний сценарій подано в Додатку К. 

Ще одним загальноакадемічним заходом, який був розроблений 

працівниками лабораторії й на сьогодні став щорічним, є конкурс «На старт, 

дівчата!». Наведемо фрагмент сценарію конкурсу. 

Ведучий 1. Добрий день, дорогі друзі, шановні гості та студенти, 

тренери й викладачі, шанувальники краси і здоров’я! 

Ведучий 2. Добрий день усім, хто завітав до нас на свято спорту, краси, 

грації та молодості! 

Ведучий 1. Ми щиро вітаємо всіх присутніх та починаємо наше 

спортивне свято.  

(виступ спортивного колективу «Темп» – «У ритмі спорту». Трек № 2)  

Ведучий 2. Вас вітав спортивний колектив «Темп».  

Ведучий 1. Ми, молоді, крокуємо завжди вперед. 

Нам до снаги всіх звершень висота. 

Якщо здоров’я є, тоді і щастя є, 

Це знають всі – це істина проста! 

Ведучий 2. Стадіон, басейни, корти – 

атрибути знані спорту,  

боротьби, змагань, наснаги,  
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сили, спритності, відваги.  

Ведучий 1. Протиборство, перемоги – 

спортом пройдені дороги.  

Успіх, результат, медалі,  

сльози, гімн на п’єдесталі.  

Сьогодні визначиться найпривабливіша, найкмітливіша, найчарівніша 

та граціозніша команда.  

Ведучий 2. А щоб ми з вами не «потонули» в океані краси й чарівності 

учасниць сьогоднішнього конкурсу, представимо вам сурових, але 

справедливих суддів: 

Ведучий 1. Головний суддя – Золочевський Віталій Вікторович, декан 

факультету фізичного виховання. 

Ведучий 2. Судді: 

Четаєва Людмила Петрівна – заступник декана факультету початкової 

освіти; 

Ведучий 1. Грищенко Людмила Кузьмівна, заступник декана 

факультету фізичного виховання; 

Ведучий 2. Кравченя Альона, голова студентської ради академії; 

Ведучий 1. Васюренко Вікторія Олегівна – культорганізатор академії. 

Ведучий 2. Суддя-секретар: Козарь Сабіна, студентка 5-го курсу 

факультету фізичного виховання. 

Ведучий 1. Судді-помічники: Костильова Каміла та Сизон Ірина, 

студентки 3-го курсу факультету фізичного виховання. 

Ведучий 2. Сьогодні свято,  

Свято спорту! 

Яка чудова це пора! 

Нам спорт дає 

Здоров’я, силу! 

Дорослі з ним  

І дітвора! 
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Ведучий 1. «На старт, дівчата!» – свято для дівчат, 

До них дівчата готувались дружно! 

Багато їх чекає перешкод, 

Але вони їх подолають мужньо! 

Ведучий 2. «На старт, дівчата!»  

Що за назва! 

В ній радість  

Гра і боротьба! 

«На старт, дівчата!» – починаєм! 

Вітать команди нам пора! 

Ведучий 1. Команди! «Струнко!» 

На свято спорту, «Кроком – руш!»  

(під музичний супровід входять команди. Марш – трек № 5) 

Ведучий 1. Зустрічайте найвродливіших, найчарівніших, 

найспритніших дівчат нашої академії (на фоні музики. Трек № 6) 

…… 

Наступний конкурс-естафета називається «Осина талія» 

Зміст:  

За командою перші учасниці біжать уперед, обертаючи обруч навколо 

талії, добігаючи до фішки (обов’язково оббігти її), повертаються назад, 

виконуючи стрибки через обруч, як через скакалку, потім передають обруч 

наступній учасниці команди, яка у свою чергу виконує ті ж дії. 

Якщо обруч перестав обертатися або впав, треба зупинитися й 

поновити обертання обруча, і тільки після цього починати біг. 

Перемагає та команда, котра першою виконала завдання. 

Естафета починається за командою «Увага – марш!» 

Штрафні бали: 

За те, що продовжується біг, а обруч не обертається. 

За те, що наступна учасниця ще не почала обертати обруч, а почала біг. 

За те, що учасниця тримає обруч руками і біжить. 
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За те, що фішка збита і не піднята. 

За те, що дівчата не весь час стрибають, а інколи пробігають. 

Команда, яка перемогла, отримує 1 бал. 

Якщо одна з команд закінчила естафету першою, але набрала більше 

штрафних балів – обом командам нараховується по 0,5 бала. 

Трек № 9 

Ведучий 1. 

3. Наступний конкурс-естафета називається «Весела 

домогосподарочка» 

Наші дівчата не тільки чудові спортсменки, їм під силу і домашнє 

господарство, управність у якому вони продемонструють у такій естафеті. 

Зміст:  

Кожна учасниця отримує прищепку та тканину. Капітан, що стоїть 

першим, біжить до натягнутої мотузки і прищеплює до неї тканину. 

Повертається назад і передає естафету оплеском по долоні наступній 

учасниці. Естафета починається за командою «Увага – марш!» 

Штрафні бали: 

За те, що впала тканина чи прищепка і не були підняті. 

За те, що наступна учасниця передчасно почала біг або не передала 

естафету наступній учасниці. 

Трек № 10 

Ведучий 2. Шановні гості, студенти, уболівальники, а зараз збірна 

команда академії з черліденгу вітає всіх зі святом спорту. 

Виступ під трек № 11 

Дякуємо за виступ цій чудовій команді. 

Ведучий 1. Слово надається суддям. 

Судді підводять підсумок 2-х конкурсів та естафет. 

Ведучий 2. Команди запрошуються на старт. 

4. Наступна естафета називається «На побачення – усупереч 

усьому!» 



144 

Усі ми знаємо, якщо дівчина закохана, вона будь що добереться до 

місця свого побачення. На літаку, на автобусі, на трамваї, на дельтаплані, на 

коні чи на самокаті. А ми пропонуємо випробувати новий вид транспорту.  

Зміст:  

Отже, перша учасниця сідає на фітбол і просувається до фішки, 

за фішкою встає і котить фітбол до наступної учасниці, не відриваючи рук. 

Фітбол повинен торкнутися лінії старту. Після цього наступна учасниця сідає 

на фітбол і продовжує естафету. Перемагає команда, яка першою закінчила 

естафету і не порушувала правила. 

Естафета починається за командою «Увага – марш!» 

……. 

Повний сценарій подано в Додатку Л. 

Також ми запропонували й організувати низку профілактичних заходів 

із залученням Харківської громадської оздоровчої організації та студентів 

Харківського державного медичного університету на теми: «Україні – 

здорові покоління», «Скажемо наркотикам – «Ні»», «Поборемо СНІД разом». 

Підвищенню рівня ефективності розвитку ОРА МУФВ за четвертим 

показником сприяло заключення за ініціативою працівників лабораторії 

договорів не тільки з адміністрацією басейнів та лижних баз, а й з 

Харківською обласною громадською організацією «Культура Здоров’я», 

тісна співпраця яких сприяла проведенню конференцій, круглих столів, 

всеукраїнських форумів здоров’я, змагань із різних видів спорту тощо. 

Працівники лабораторії залучили окремих студентів старших курсів до 

проведення ранкової гімнастики «У здоровому тілі – здоровий дух» 

студентами всіх спеціальностей, а також із адміністрацією та НПП для 

підвищення ефективності розвитку ОРА. 

Отже, проаналізуємо результати впровадження цих заходів в освітній 

процес респондентів ЕГ. 

Основні положення підрозділу викладені в 5 публікаціях автора [8; 15; 

17; 18; 20] (Додаток А). 
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2.3. Аналіз та інтерпретація результатів експерименту 

 

У цьому підрозділі репрезентовано результати, отримані під час 

упровадження структурно-функціональної моделі cиcтeми моніторингу 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання.  

Основним завданням контрольного етапу педагогічного експерименту 

було з’ясування ефективності розробленої структурно-функціональної 

моделі cиcтeми моніторингу розвитку активності. 

Моніторинг розвитку оздорової рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання проводився пролонговано, за всіма критеріями – 

щосеместра. Працівники управлінської інформаційно-аналітичної лабораторії 

отриману інформацію узагальнювали у таких формах, як: таблиці результатів 

рейтингу розвитку оздоровчої рухової активності, оприлюднювалися на 

засіданнях відповідних кафедр, науково-методичних і вчених рад 

факультетів; таблиці відповідності до держстандартів (акредитаційні або 

ліцензійні справи); звіти до департаменту науки і освіти, до МОН України, 

звіт форма 2-3 НК до Головного управління статистики Харківської обласної 

ради тощо; звіти про кількість студентів (масовість) у спортивних заходах до 

Департаменту у справах молоді та спорту обласних державних адміністрацій 

(Відбувався зворотній зв’язок – подана інформація аналізувалася й 

оцінювалася працівниками відповідних відділів та надсилалася до ЗВО у 

вигляді рейтингу); зведені відомості успішності студентів тощо. 

Також інформація враховувалася адміністрацією ЗВО, факультетів і 

працівниками управлінської інформаційно-аналітичної лабораторії при 

прийнятті управлінських рішень (накази, розпорядження, директиви тощо) 

щодо покращення якості освіти загалом і розвитку ОРА МУФВ зокрема, 

після чого розповсюджувалася на засіданнях факультетів та кафедр; 

оприлюднювалася на дошці оголошень, а також через Інтернет-ресурси 

(електронну пошту, скайп- зв’язок, viber тощо).  
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Пicля пpoвeдeння фopмувaльнoгo етапу eкcпepимeнту на контрольному 

етапі експерименту були oтpимaнi такі peзультaти. 

За критерієм «якість забезпечення освітнього процесу», відповідно до 

першого показника – «наявність ресурсного забезпечення» – з’ясовано, що на 

сьогодні ресурсне забезпечення (наявність та відповідність держстандартам 

спортивних споряджень, класів, навчально-методичних комплексів), як і на 

констатувальному етапі експерименту, залишається на високому рівні як в 

ЕГ, так і КГ (анкета «Комплексна оцінка ресурсного забезпечення освітнього 

процесу МУФВ»). Цьому сприяло залучення працівниками організованої 

управлінської інформаційно-аналітичної лабораторії інвесторів до оновлення 

спортивного майданчика Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради та купівлі штучного поля 

для міні-футболу для студентів Красноградського коледжу. 

Щодо розробки навчально-методичних комплексів, то викладачі, що 

брали участь в експерименті, під контролем завідувача лабораторії 

осучаснили та написали інноваційні навчальні, методичні та практичні 

посібники, рекомендації й розробки. Список робіт подано в підрозділі п. 2.2. 

За показником «рівень фізичної підготовленості майбутніх учителів 

фізичного виховання» було проаналізовано результати рухових тестів 

студентів і фахових вступних випробувань абітурієнтів спеціальності 

014.11 Середня освіта (Фізична культура). Результати діагностики студентів 

ЕГ представлено в таблицях 2.3 та 2.5, респондентів КГ – в таблицях 2.4 та 

2.6. 
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Таблиця 2.3 

Порівняльний аналіз даних констатувального та контрольного 

етапів педагогічного експерименту щодо оцінювання рухових тестів 

студентів ЕГ спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) (у %) 

Руховий тест 

ЕГ 

Констатувальний етап 

експерименту 

Контрольний етап 

експерименту 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

Біг 30 м з високого 

старту 
59 61 97 96 

Біг 1000 метрів 61 55 95 92 

Підтягування на 

перекладині  
63 54 95 95 

Підйом тулуба в сід за 

30 с  
58 60 96 94 

Стрибок у довжину з 

місця  
60 64 98 98 

Гнучкість 59 59 98 93 

Човниковий біг 10 х 5 м  65 60 96 94 

Визначення реакції або 

частоти постукування  
60 63 97 95 

Тест на визначення 

рівноваги 

(балансування на одній 

нозі) – «Фламінго» 

(загальноєвропейський 

тест) 

59 65 98 97 

Тести на витривалість 63 58 96 96 

Тести для визначення 

м’язової сили 
57 59 98 97 

Тести для визначення 

швидкості рухів 
59 61 97 95 

Нахили тулуба вперед 

із положення сидячи 
66 62 98 96 

Середнє значення 
61 60 96,8 95,2 

60,5 96,0 
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Таблиця 2.4 

Порівняльний аналіз даних констатувального та контрольного 

етапів педагогічного експерименту щодо оцінювання рухових тестів 

студентів КГ спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) (у %) 

Руховий тест 

КГ 

Констатувальний етап 

експерименту 

Контрольний етап 

експерименту 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

Біг 30 м з високого 

старту 
60 59 69 72 

Біг 1000 метрів 56 57 70 67 

Підтягування на 

перекладині  
60 60 73 65 

Підйом тулуба в сід за 

30 с  
62 63 68 69 

Стрибок у довжину з 

місця  
63 58 70 73 

Гнучкість 58 66 67 72 

Човниковий біг 10 х 5 м  62 56 74 71 

Визначення реакції або 

частоти постукування  
61 70 70 72 

Тест на визначення 

рівноваги 

(балансування на одній 

нозі) – «Фламінго» 

(загальноєвропейський 

тест) 

70 62 70 74 

Тести на витривалість 56 63 73 68 

Тести для визначення 

м’язової сили 
67 58 66 68 

Тести для визначення 

швидкості рухів 
66 57 69 71 

Нахили тулуба вперед 

із положення сидячи 
60 54 77 72 

Середнє значення 

62 60 70,5 70,3 

61 70,4 
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Таблиця 2.5 

Порівняльний аналіз даних констатувального та контрольного 

етапів педагогічного експерименту щодо оцінювання результатів 

вступних випробувань абітурієнтів ЕГ спеціальності 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура) (у %) 

Вид вступного 

випробування 

ЕГ 

Констатувальний етап 

експерименту 

Контрольний етап 

експерименту 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

Гімнастика 61 60 95 97 

Легка атлетика 63 62 96 94 

Плавання 62 60 98 97 

Середнє значення 

62 61 96,3 96,0 

61,5 81,5 

 

Таблиця 2.6 

Порівняльний аналіз даних констатувального та контрольного 

етапів педагогічного експерименту щодо оцінювання результатів 

вступних випробувань абітурієнтів КГ спеціальності 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура) (у %) 

Вид вступного 

випробування 

КГ 

Констатувальний етап 

експерименту 

Контрольний етап 

експерименту 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

Гімнастика 68 65 71 73 

Легка атлетика 62 62 75 74 

Плавання 61 60 74 72 

Середнє значення 

64 62 73,3 73,0 

63 73,2 
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Проаналізувавши отримані дані, зазначимо, що рівень фізичної 

підготовленості майбутніх учителів фізичного виховання у респондентів ЕГ 

підвищився з 61 % до 88,75 % (середній рівень), чому сприяло проведення 

комплексних спартакіад між студентами спеціальностей 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт з футболу 

«Золотий м’яч»; між школярами (абітурієнтами) та студентами перших 

курсів «Шкіряний м’яч»; із гирьового спорту «Дух козацтва»; із черлідінгу та 

оздоровчої аеробіки, «Нумо дівчата!» серед студентів перших курсів ЕГ 

(проводився на базі Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради). До участі також 

долучилися школи м. Харкова: ХГ № 12, ХЗОШ № 30, ХЗОШ № 58, ХЗОШ 

№ 147, ХЗОШ № 151, ХГ № 144 та інші. 

Також підвищенню рівня фізичної підготовленості сприяло проведення 

традиційних спортивних заходів (п. 2.2.), відвідування басейну 

«Кондиціонер» двічі на тиждень (студенти ЕГ та абітурієнти спеціальності 

014.11 Середня освіта (Фізична культура)) й організований щорічний 

туристичний похід «Спорт понад усе», під час якого студенти та учні 

старших класів тиждень проводили на природі в палатках й організовували 

різноманітні турніри. Наведемо приклад плану туристичного походу. 

План туристичного походу  

1 день 

Виїзд з ж / д вокзалу. 

Розташування на місці проведення походу. 

Відеозапис подорожі із трансляцією в YouTube 

2день 

Проведення змагання «Веселі старти». 

Проведення екскурсії лісом. Ознайомлення з рослинністю місцевості. 

Вільний час. 

3 день 

Проведення турніру з пляжного волейболу. 

https://www.youtube.com/watch?v=auzTh9ALJ-U
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Вечір сучасного танцю. 

Вільний час. 

4 день 

Проведення змагань із плавання та пляжного футболу. 

Перегляд вистав (підготовлених студентами). 

Вільний час. 

5 день 

Проведення спортивних змагань із інвентарем, який виготовили 

студенти. 

Вечір біля вогнища. 

Вільний час. 

6 день 

Конкурс «Ми козацького роду». 

Вільний час. 

7 день 

Завершення туристичного походу. 

Святкова програма. 

Вручення нагород. 

Виїзд з бази відпочинку. 

 

У студентів КГ також спостерігалося зростання, проте в межах 

середнього рівня (з 62 % до 71,8 %). Результати свідчать про високий рівень 

компетентності науково-педагогічних працівників та успішне виконання 

навчального плану респондентами.  

За показником «якісний склад науково-педагогічних працівників» у 

респондентів ЕГ та КГ, завдяки проведеним працівниками управлінської 

інформаційно-аналітичної лабораторії консультаціям, тренінгам, семінарам, 

організації щорічної кафедральної конференції «Пpoблeмa оцінювання та 

контролю розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання», відбулося зростання з 80 % (середній рівень) до 100 % 
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(високий рівень) (анкета «Комплексна оцінка кадрового забезпечення 

освітнього процесу МУФВ». Також за період проведення педагогічного 

експерименту 3 науково-педагогічних працівника КЗ «ХГПА» ХОР 

захистили кандидатські дисертації: «Розвиток фізичних здібностей студенток 

вищих навчальних закладів засобами аеробіки» (Пятницька Д. В.), 

«Методика інтерактивного навчання спеціальних дисциплін майбутніх 

учителів фізичної культури» (Суровов О. А.), «Методика оцінювання рівня 

фізичної підготовленості учнів початкової школи» (Пелешенко І. М.). 

Отримані дані за критерієм «якість забезпечення освітнього процесу» 

на констатувальному та контрольному етапах педагогічного експерименту 

проілюструємо у вигляді діаграм (рис. 2.5 та 2.6). 
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Рис. 2.5 Узaгaльнeні peзультaти моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності респондентів ЕГ за критерієм «якість забезпечення 

освітнього процесу», у % (кoнcтaтувaльний та контрольний етапи 

eкcпepимeнту) 
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Рис. 2.6 Узaгaльнeні peзультaти моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності респондентів КГ за критерієм «якість забезпечення 

освітнього процесу», у % (кoнcтaтувaльний та контрольний етапи 

eкcпepимeнту) 

 

Отже, за критерієм «якість забезпечення освітнього процесу» та його 

показниками у студентів ЕГ та КГ спостерігаються позитивні зрушення, 

проте у респондентів ЕГ вони зросли із середнього та високого рівня 

(констатувальний етап педагогічного експерименту) до високого 

(контрольний етап педагогічного експерименту), а саме: наявність 

ресурсного забезпечення з 90 % до 97 %, рівень фізичної підготовленості 

майбутніх учителів фізичного виховання з 61 % до 88,75 %, якісний склад 

науково-педагогічних працівників з 80 % до 100 %. 

У студентів КГ результати також зафіксовано зростання, проте в 

межах рівня констатувального етапу педагогічного експерименту, а саме: 

наявність ресурсного забезпечення зросла на 7 % (в межах високого 

рівня); рівень фізичної підготовленості майбутніх учителів фізичного 

виховання з 62 % до 71,8 %, якісний склад науково-педагогічних 

працівників підвищився на 20 %. 

Таким чином, доведено, що організація працівниками управлінської 

інформаційно-аналітичної лабораторії низки заходів (семінарів, тренінгів, 
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круглих столів, факультативів, спортивних змагань, походів, зустрічей 

тощо) сприяла підвищенню ефективності розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання за критерієм «якість 

забезпечення освітнього процесу». 

Аналіз та інтерпретацію результатів експериментальної роботи 

продовжимо за критерієм «процес розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання». 

За ініціативи працівників сектору організовано роботу щодо 

вдосконалення та осучаснення нормативної бази факультетів та кафедр, а 

саме: навчальних планів, програмно-методичного забезпечення тощо. 

Для респондентів ЕГ було організовано семінар-практикум 

«Підвищення професійної майстерності майбутніх педагогів щодо 

формування здорового способу життя учнівської молоді» та тренінги 

«В здоровому тілі – здоровий дух», розроблені методичні рекомендації 

«Система моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх 

учителів фізичного виховання», «Організація та оцінювання проходження 

практики «Лижний збір», «Спортивні споруди й обладнання» тощо, а 

також проводилися індивідуальні та групові консультації для підвищення 

рівня їх професійної компетентності тощо.  

Для з’ясування рівня розвитку ОРА МУФВ за показником 

«теоретичні знання МУФВ із ОРА» було проведено тест «Термінологія 

оздоровчої рухової активності» (Додаток З) та контрольні роботи з дисциплін 

«Анатомія людини з основами спортивної морфології», «Управління у сфері 

фізичного виховання», «Теорія та методика викладання спортивних ігор». 

Узагальнені результати тестування респондентів ЕГ та КГ представлено в 

таблиці 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Узагальнені результати тестування щодо засвоєння термінології 

ОРА респондентами ЕГ та КГ (у %) 

 

 Констуатувальний етап експерименту Контрольний етап експерименту 

Високий Середній Низький Високий Середній Низький 

ЕГ 23 67 10 92 6 2 

КГ 25 69 6 77 39 5 

 

Таким чином, після вдосконалення методик і форм проведення занять 

із використанням наочних, бінарних, практичних та інтегрованих методів 

роботи у респондентів ЕГ спостерігається значне підвищення результатів за 

тестом, наприклад із 23 % до 92 % (високий рівень). Майбутні учителі 

фізичного виховання ЕГ на професійному рівні розрізняють поняття «рухова 

активність», «рухова навичка», «рухове вміння», що під час констутвального 

етапу педагогічного експерименту викликало труднощі; вони розуміють 

сутність термінів «рухові здібності», «рухові якості»; у процесі перевірки 

тесту під час спілкування з НПП студенти ЕГ компетентно аргументували 

свої відповіді та наводили відповідні приклади. У респондентів КГ також 

спостерігається підвищення з 25 до 77 % (середній рівень), що свідчить про 

високий рівень професіоналізму викладачів та прагнення деяких студентів 

отримувати якісну фахову підготовку. 

Результати проведених контрольних робіт проілюстровано у вигляді 

діаграм (рис. 2.7, 2.8) 
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Рис. 2.7 Результати контрольних робіт із дисциплін «Анатомія 

людини з основами спортивної морфології», «Управління у сфері 

фізичного виховання», «Теорія та методика викладання спортивних 

ігор» у МУФВ ЕГ (у %)  
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Рис. 2.8 Результати контрольних робіт із дисциплін «Анатомія 

людини з основами спортивної морфології», «Управління у сфері 

фізичного виховання», «Теорія та методика викладання спортивних 

ігор» у МУФВ КГ (у %) 
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Порівняльний аналіз результатів констатувального та контрольного 

етапів педагогічного експерименту за вказаними показником (табл. 2.7, 

рис. 2.7), результати анкетування (анкета «Професійні знання майбутніх 

учителів фізичного виховання») свідчить, що рівень теоретичних знань 

МУФВ ЕГ із ОРА значно підвищився (з 71,5 % до 90,2 %) завдяки високому 

рівню професійної компетентності науково-педагогічних працівників, а 

також, організованим працівниками управлінської інформаційно-аналітичної 

лабораторії семінару-практикуму «Фізіологічна класифікація фізичних вправ 

спортивної, оздоровчої та рухової спрямованості», конкурсу «Зірки 

аеробіки», створенню спортивної відеотеки, осучасненню навчально-

методичного забезпечення (у рамках перших трьох модулів розвитку ОРА 

МУФВ під час вивчення дисциплін загальної підготовки, професійної та 

практичної підготовки, дисциплін за вільним вибором закладу вищої освіти 

та студента) та розробленій схемі міжпредметних зв’язків тощо. 

Рівень теоретичних знань МУФВ КГ із ОРА за цим показником також 

підвищився (табл. 2.7; рис. 2.8.), проте лише на 3 % завдяки високому рівню 

самоорганізації, саморозвитку та професійної компетентності науково-

педагогічних працівників.  

Аналізуючи розвиток оздоровчої рухової активності МУФВ за другим 

показником – «рівень практичної підготовки МУФВ із ОРА» – після 

організованих працівниками лабораторії конкурсів «Ми – майбутні педагоги 

фізкультури», «Ораторський турнір», учительської студії «Рухова 

активність – запорука здоров’я», осучаснення методичних рекомендацій 

щодо проходження практики, а також проходження тижня тренінгових 

занять було виявлено, що результати проходження практики студентами 

відповідних спеціальностей значно підвищилися. Результати проходження 

різних видів практики представлено у вигляді діаграм (рис. 2.9, 2.11 та 2.13 

ЕГ; рис. 2.10, 2.12 та 2.13 КГ). 
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Рис. 2.9 Результати оцінювання пробних уроків студентів ЕГ (у %) 
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Рис. 2.10 Результати оцінювання пробних уроків студентів КГ 

(у %) 



159 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015-2016 2016-2017

97
95

3 5

Відмінно

Добре

 

Рис. 2.11 Результати оцінювання асистентської практики студентів 

ЕГ (у %) 
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Рис. 2.12 Результати оцінювання асистентської практики студентів 

КГ (у %) 
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Рис. 2.13 Результати проходження педагогічної та виробничої 

практик МУФВ ЕГ та КГ (у %) 

 

Отже, проаналізувавши результати проходження різних видів 

практики, зазначимо, що студенти ЕГ значно підвищили рівень практичної 

підготовки (з 78,4 % до 93,63 %). У респондентів не виникало труднощів при 

розробці календарно-тематичного плану, з урахуванням завдань 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», 

написані конспектів уроків, організації спортивних заходів тощо. При 

спілкуванні з викладачами-методистами практики МУФВ зазначають, що 

при проходженні різних видів практик їм стала у нагоді зібрана 

працівниками лабораторії відеотека. У респондентів КГ відбулося 

підвищення рівня практичної підготовки із розвитку ОРА в межах 10 – 15 % 

(середній рівень), у зв’язку з тим, що в КГ навчаються студенти, які обрали 

спеціальність із бажанням стати висококваліфікованими вчителями 

фізичного виховання.  
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Проаналізуємо результати опитування респондентів ЕГ та КГ за 

показником «мотивація МУФВ до розвитку ОРА». 

Викладачі кафедр факультету фізичного виховання КЗ «ХГПА» ХОР 

власним прикладом мотивують студентів до занять фізичним вихованням, 

сприяють розвитку професійних здібностей та оздоровчій руховій активності 

МУФВ. Серед них є «Майстер спорту СРСР» із сучасного п’ятиборства, член 

ветеранської збірної України з сучасного п’ятиборства. Чемпіон світу, двічі 

чемпіоном Європи, володар Кубку Європи, срібний призер чемпіонату Світу 

з сучасного п’ятиборства серед ветеранів, багаторазовий чемпіон України, 

переможець II Слобожанського турніру з сучасного п’ятиборства, учасник 

параду ветеранів спорту в м. Києві, присвяченому Дню фізичної культури і 

спорту – Пелешенко Ігор Миколайович, який брав участь у підготовці та 

проведенні ХІІ чемпіонату Європи з сучасного п’ятиборства серед ветеранів, 

що проходив у Харкові з 27 вересня по 01 жовтня 2017 року; Журавльова 

Ірина Миколаївна – майстер спорту СРСР зі спортивної гімнастики; Ремзі 

Ірина Владленівна – майстер спорту з плавання; Ніжевська Татяна Вікторівна 

– майстер спорту з художньої гімнастики; Шалепа Олександр Григорович – 

майстер спорту з кулькової стрільби. 

Із метою підвищення рівня мотивації до розвитку ОРА МУФВ ЕГ, у 

період проведення педагогічного експерименту, працівники лабораторії 

організували: зустрічі з гравцями збірної «Металіст 1925» (м. Харків), 

учасниками Олімпійських та параолімпійських ігор; проведення майстер-

класів з фіналістами міського туру конкурсу «Учитель року – 2015», 

«Учитель року – 2016», «Учитель року – 2017»; лекції-міркування «Я 

відповідаю за себе сам», «В здоровому тілі – здоровий дух», конкурс-рекламу 

«Стоп шкідливим звичкам»; семінарські заняття з тем «Методи мотивації до 

оздоровчої рухової активності», «Основні мотиви ведення здорового способу 

життя», «Рухова активність як чинник збереження здоров’я» тощо. 

Після проведення формувального етапу педагогічного експерименту 

було здійснено повторне опитування МУФВ (опитувальник «Мотивація до 
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розвитку ОРА» Додаток М). Респондентам ЕГ та КГ були задані запитання 

аналогічні, як і на констатувальному етапі педагогічного експерименту. На 

запитання «Чи виконуєте Ви ранкову зарядку?» 93 % МУФВ ЕГ відповіли 

«так», що на 35 % більше, ніж на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту. Студенти визначали значимість ранкової зарядки, яка 

приводить всі м’язи в тонус та сприяє оздоровленню організму, налаштовує 

його на подальшу рухову активність. У студентів КГ підвищення відбулося 

лише на 5,5 %, вони залишалися впевнені в тому, що ранкова зарядка не 

впливає на їх здоров’я та розвиток ОРА. 

На запитання «Чи допомагаєте Ви (за власним бажанням) 

організовувати викладачам змагання серед студентів із різних видів спорту?» 

92 % ЕГ дали позитивну відповідь («так»), адже проведення різноманітних 

змагань не тільки сприяє розвитку ОРА й покращенню здоров’я, а й 

підвищує рівень професійної компетентності. У свою чергу респонденти КГ 

(35 %) не виявляють зацікавленості в організації подібних заходів. 

Збільшився відсоток позитивних відповідей на запитання «Чи 

відвідуєте Ви секції, гуртки, факультативи, що впливають на розвиток 

ОРА?», у респондентів ЕГ на 20 %, КГ – на 15 %, студенти наголошували на 

важливості відвідування секцій та гуртків, адже це сприяє підвищенню їх 

оздоровчої рухової активності, професійної компетентності, хоча студенти 

КГ зазначають, що вони не завжди знаходять на цей вид роботи достатньо 

часу. 

На запитання «Чи вбачаєте Ви перспективи власної професійної 

діяльності через розвиток ОРА?» відповідь «так» дав лише 91 % студентів 

ЕГ, адже вони розуміють важливість розвитку оздоровчої, фізичної та 

рухової активності, а МУФВ КГ дотримуються думки, що розвиток ОРА 

жодним чином не впливає на їхні професійні знання та вміння (лише 70 % 

респондентів дали позитивну відповідь). 

«Чи маєте Ви шкідливі звички?» відповідь «ні» дали 92 % студентів ЕГ 

та 83 % студентів КГ, а на питання «Чи впливають ці звички на розвиток 
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ОРА?» 93 % ЕГ та 90 % КГ відповіли «так». Респонденти ЕГ та КГ 

переконанні в тому, що зазначені звички перешкоджають розвитку їх ОРА.  

Проілюструємо отримані дані за критерієм «процес розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання» на 

констатувальному та контрольному етапах педагогічного експерименту у 

вигляді діаграм (рис. 2.14 та 2.15). 
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Рис. 2.14 Узaгaльнeні peзультaти моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності респондентів ЕГ за критерієм «процес розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання», 

у % (кoнcтaтувaльний та контрольний етапи педагогічного 

eкcпepимeнту) 
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Рис. 2.15 Узaгaльнeні peзультaти моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності респондентів КГ за критерієм «процес розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання», 

у % (кoнcтaтувaльний та контрольний етапи педагогічного 

eкcпepимeнту) 

Таким чином, проаналізувавши дані, отримані за критерієм «процес 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання», зазначимо, що у респондентів ЕГ спостерігається значне 

підвищення рівня розвитку ОРА за всіма показниками, а саме: «теоретичні 

знання МУФВ із ОРА» з 71,5 % (середнього рівня) до 90,2 % (високого 

рівня); «рівень практичної підготовки МУФВ із ОРА» з 78,4 % (середнього 

рівня) до 93,63 % (високого рівня); «мотивація МУФВ до розвитку ОРА» з 

72 % (середнього рівня) до 92,7 % (високого рівня), що свідчить про 

ефективність проведених тренінгів, бесід, консультацій, зустрічей, створеній 

відеотеці, осучасненню навчально-методичного забезпечення тощо. 

У респондентів КГ також зафіксовано підвищення за всіма 

показниками: «теоретичні знання МУФВ із ОРА» з 73 % до 76 %; «рівень 

практичної підготовки МУФВ із ОРА» з 79,5 % до 83,88 %; «мотивація 

МУФВ до розвитку ОРА» з 73 % до 77,25 %, що свідчить про високий рівень 
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професійної компетентності НПП та бажання деякої частки студентів стати 

висококваліфікованими вчителями.  

Ефективність системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання, після впровадження 

структурно-функціональної моделі системи цього процесу, за критерієм 

«результат розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» зросла завдяки організації та проведенні працівниками 

управлінської інформаційно-аналітичної лабораторії тренінгів, 

факультативів, індивідуальних консультацій тощо.  

Аналізуючи перший показник – «якість професійної підготовки МУФВ 

щодо розвитку ОРА» – третього критерію, зазначимо, що підвищення його 

результату відбулося після проведення формувального етапу педагогічного 

експерименту, завдяки інтеграції теоретичних знань (перший показник 

другого критерію – «теоретичні знання МУФВ із ОРА») та практичних умінь 

(другий показник другого критерію – «рівень практичної підготовки МУФВ 

із ОРА»), що було доведено вище. Результати діагностування успішності 

розвитку теоретичної та практичної складової ОРА МУФВ ЕГ та КГ подано у 

вигляді діаграм на рис. 2.16 та рис. 2.17). 
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Рис. 2.16 Порівняльний аналіз даних за показником «якість 

професійної підготовки МУФВ щодо розвитку ОРА» респондентів ЕГ 

(у %) 
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Рис. 2.17 Порівняльний аналіз даних за показником «якість 

професійної підготовки МУФВ щодо розвитку ОРА» респондентів КГ 

(у %) 

 

Аналіз результатів проведених контрольних робіт, семестрових оцінок, 

результатів проходження практики та проведених індивідуальних бесід 

продемонстрував, що респонденти ЕГ значно підвищили рівень розвитку 

ОРА за даним показником із 74,95 % до 92 %, чому сприяли осучаснення 

методичної бази, проведення консультацій, а також відзняті відеоролики 

«Фітнес технології», «Ранкова гімнастика», «Техніка введення м’яча» тощо. 

У респондентів КГ зафіксовано підвищення з 76,25 % до 80 %, вони досі 

допускають незначні помилки при проведенні пробних уроків; не повною 

мірою мотивовані до розвитку власної ОРА; у процесі підготовки до занять 

використовують переважно Інтернет-ресурси, не звертаючись до 

першоджерел.  

За другим показником – «кількість студентів, залучених до 

відвідування гуртків спрямованих на розвиток ОРА» – зафіксовано 

підвищення результатів з 71 % до 92 % (ЕГ та КГ). Цьому сприяла діяльність 

працівників лабораторії, які систематизували роботу гуртків, осучаснили їх 
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змістове та тематичне наповнення відповідно до Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». Так, наприклад, на 

сьогодні у КЗ «ХГПА» ХОР функціонує 15 гуртків, основною метою яких є 

розвиток оздоровчої рухової активності студентів. Також нами було 

проаналізовано кількість студентів та залучених ними учнів, які відвідували 

ці гуртки: респонденти експериментальної групи у період із 2014 по 2017 рік 

залучили до гуртків 88 учнів 9 – 11 класів (під час проходження практики 

проводили бесіди з учнями щодо важливості розвитку оздоровчої рухової 

активності для покращення самопочуття, здоров’я тощо). Кількість студентів, 

які відвідували гуртки, зросла. Наприклад, 2014 року було тільки 87 МУФВ 

залучено до гурткової роботи, а в 2017 році – на 93 студенти більше. 

Стосовно респондентів КГ, то кількість відвідувачів гуртків зросла 

порівняно з 2014 та 2017 роками на 50 студентів. Щодо залучення учнів до 

гурткової діяльності, то за вказаний період було заагітовано лише 36 учнів 

закладів загальної середньої освіти. 

Результати діагностики щодо відвідування гуртків респондентами ЕГ 

та учнями ЗЗСО проілюструємо у вигляді діаграми на рис. 2.18. 

Рис. 2.18 Відвідування гуртків респондентами ЕГ та учнями 9 – 11 класів 

(кількість осіб) 
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За третім показником – «масовість» – було проаналізовано звіти 

керівників фізичного виховання та завідувачів кафедр відповідних 

спеціальностей ЗВО. З’ясовано, що 95 % респондентів ЕГ та 63 % КГ 

систематично беруть участь у загальноміських, районних та обласних 

спортивних фестивалях, марафонах, забігах тощо. «Марафон першості» – 

92 % ЕГ та 72 % КГ від загальної кількості студентів, «Велодень» – 91 % ЕГ 

та 75 % КГ від загальної кількості студентів. Такі результати свідчать про 

високий рівень зацікавленості респондентами ЕГ в участі у подібних заходах 

та низький рівень свідомості МУФВ КГ щодо необхідності розвитку ОРА. 

Аналіз результатів на контрольному етапі педагогічного експерименту 

свідчить, що підвищенню рівня розвитку ОРА за зазначеним показником 

сприяло проведення працівниками управлінської інформаційно-аналіичної 

лабораторії разом із респондентами ЕГ 54 фізкультурно-оздоровчих заходів 

(змагання до Всесвітнього Дня здоров’я, Всесвітній день студентського 

спорту, Олімпійський тиждень та Олімпійський урок до Дня фізичної 

культури та спорту, конкурс студентської наочної пропаганди «Здоровий 

спосіб життя»). Так, наприклад, за період 2016 – 2017 н.р. 1744 (сумарний 

показник – певна кількість студентів брала участь майже у всіх заходах) 

студенти, що брали участь в експерименті, стали учасниками цих спортивних 

заходів.  

У жовтні 2016 року студенти ЕГ взяли участь у 68-х традиційних 

міжнародних змаганнях з легкоатлетичного кросу «Біг патрулів», за 

результатами яких чоловіча (на дистанції 3 км) збірнa командa сталa 

бронзовими призерами. 30 квітня 2017 року респонденти ЕГ (КЗ «ХГПА» 

ХОР) взяли участь у ІV Міжнародному Харківському марафоні. Збірна 

команда зі студентів ЕГ зі стрит баскетболу взяла участь у обласному етапі 

кубку України з баскетболу 3*3. «Student Gyp 3*3 28.04.2017». 3-тє мiсце.  

За період проведення зазначеного педагогічного експерименту 

респонденти ЕГ стали багаторазовими переможцями та призерами 

Чемпіонатів Світу, Європи та України з 8 видів спорту: сучасне 
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п’ятиборство, сумо, бокс, спортивні танці, хореографія, кемпо та кобудо, 

гирьовий спорт. 13 МУФВ ЕГ стали переможцями та призерами чемпіонатів 

Харківської області з 8 видів спорту: сучасного п’ятиборства, боксу, греко-

римської боротьби, карате-до, кікбоксингу, легкої атлетики, орієнтал-спорту, 

тхеквондо ІТФ: Гунько Катерина 11 ф, Дрофа Артем 11 ф, Соломіна Аліса 

11 ф, Катехін Данило 11 ф , Ігнатьєв Олег 21 ф, Петліченко Ксенія 22 ф, 

Балаба Данило 31 ф, Таран Артур 31 ф, Логвінова Анастасія 111 ф, 

Палещенко Катерина 111 ф, Рекало Валерія 111 ф, Бокатов Владислав 111 ф, 

Богданов Дмитро 211 ф.  

У змаганнях обласної Спартакіади ВНЗ м. Харкова та м. Дрогобич 

взяли участь близько 200 студентів із 19 видів програми. У методичному 

кабінеті теорії та методики фізичного виховання відкриті Олімпійський 

куточок та куточок ФК «Металіст» (Комунальний заклад «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради). 

Щодо ефективності й дієвості співпраці ЗВО із закладами та 

установами міста, спортивними клубами, громадськими організаціями, 

необхідно відмітити тісну співпрацю з адміністраціями району, міста та 

області. Варто зазначити, що працівники лабораторії продовжили працювати 

з цього питання та заключили договори про співпрацю з громадською 

організацією «Культура здоров’я» та співпрацюють з інвесторами щодо 

оновлення спортивних майданчиків (ЕГ та КГ 94 % високий рівень).  

Проілюструємо отримані результати за критерієм «результат розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання» 

у вигляді діаграм на рис. 2.19 та 2.20. 
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 Рис. 2.19 Узaгaльнeнi peзультaти моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності респондентів ЕГ за критерієм «результат розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання», 

у % (констатувальний та контрольний етапи педагогічного 

експерименту) 
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 Рис. 2.20 Узaгaльнeнi peзультaти моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності респондентів КГ за критерієм «результат розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання», 

у % (констатувальний та контрольний етапи педагогічного 

експерименту) 
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Отже, проаналізувавши отримані дані за критерієм «результат розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання», 

зазначимо, що у респондентів ЕГ відбулося підвищення до високого рівня за 

всіма показниками: «якість професійної підготовки МУФВ щодо розвитку 

ОРА» із 74,95 % до 92 %; «кількість студентів, залучених до відвідування 

гуртків, спрямованих на розвиток ОРА» з 71 % до 92 %; «масовість» з 67,3 % 

до 92,7 % та «ефективність й дієвість співпраці ЗВО» з 70 % до 94 %. 

У респондентів КГ також наявні зрушення в діапазоні 20 %. 
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Примітка: 90 – 100 % – високий рівень; 60 – 89 % – середній рівень; 59 – 20 % – низький 

рівень. 

Рис. 2.21 Узагальнені результати ЕГ констатувального та 

контрольного етапів експерименту (у %) 

 

На підтвердження високих результатів проведеної роботи зазначимо, 

що за період проведення експерименту студенти ЕГ у складі збірних команд 

України брали участь у міжнародних змаганнях високого рівня: чемпіонатах 

Світу та Європи. Поліщук Яна – єдина спортсменка з України у своєму виді 

спорту, яка брала участь у 2 юнацьких Олімпійських іграх у м. Нанкін 

(Китай). Чемпіонами та призерами чемпіонатів світу та Європи стали: 



172 

Малежик Євген, Павленко Роман, Колесніков Кирило, Бондар Денис, 

Вразовський Анатолій та Розуменко Іван з бойового багатоборства, Токар 

Тетяна з академічного веслування, Шульга Владислав з таеквон-до ІТФ, 

Кучеренко Юлія з гирьового спорту, Євграфова Юлія з боксу, Белозьорова 

Оксана зі стрибків на акробатичній доріжці, Креньов Руслан з карате, Литвяк 

Тетяна з сучасного танцю, Балаба Данило з козацького двобою, Беспальченко 

Артем та Бондарєв Станіслав з регбі, Кіріліч Влада та Казнадій Анастія з 

хореографії, Поліщук Яна, Макаровець Олена та Ігнатьєв Олег з сучасного 

п’ятиборства; 2 студенти виконали норматив майстра спорту міжнародного 

класу – Малежик Євген і Розуменко Іван, 17 студентів стали майстрами 

спорту України, 64 – кандидатами в майстри спорту. Ігнатьєв Олег і Поліщук 

Яна – стипендіати губернатора Харківської області у номінації «Кращий 

спортсмен Харківщини». 
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Примітка: 90 – 100 % – високий рівень; 60 – 89 % – середній рівень; 59 – 20 % – низький 

рівень. 

Рис. 2.22 Узагальнені результати КГ констатувального та 

контрольного етапів педагогічного експерименту (у %) 
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Примітка: 90 – 100 % – високий рівень; 60 – 89 % – середній рівень; 59 – 20 % – низький 

рівень. 

Рис. 2.23 Узагальнені результати контрольного етапу педагогічного 

експерименту (у %) 

 

Отже, проаналізувавши отримані дані за всіма критеріями у 

респондентів ЕГ зафіксовано підвищення результатів за всіма критеріями та 

їх показниками: «якість забезпечення освітнього процесу» із 77 % (середній 

рівень) до 95,25 % (високий рівень); «процес розвитку ОРА МУФВ» із 74 % 

(середній рівень) до 92,2 % (високий рівень); «результат розвитку ОРА 

МУФВ» із 70,8 % (середній рівень) до 92,7 % (високий рівень). 

У респондентів КГ також зафіксовано незначне підвищення 

результатів: за «якість забезпечення освітнього процесу» із 77,3 % до 89,6 %; 

«процес розвитку ОРА МУФВ» із 75 % до 79,04 %; «результат розвитку ОРА 

МУФВ» із 71,6 % (середній рівень) до 84 % (середній рівень). 

Подамо математичний розрахунок достовірності отриманих результатів 

ефективності моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх 

учителів фізичної культури за критерієм 2 . 
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Для перевірки вірогідності отриманих результатів використовувався 

критерій, який застосовується для порівняння розподілу об’єктів двох 

сукупностей за станом певних ознак у двох вибірках із сукупностей, що 

розглядаються. 

Перевірка гіпотези дослідження за допомогою критерію 2  дозволяє 

підрахувати значення статистики критерію Т за такою формулою: 
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де  n1 та n2     – обсяги двох вибірок із двох сукупностей; 

        – кількість об’єктів першої вибірки; 

       – кількість об’єктів другої вибірки; 

                С – кількість результатів досліджуваних властивостей. 

Нехай   – прийнятий рівень значущості. Для педагогічних 

досліджень приймають п’ятивідсотковий рівень значущості, тобто   = 

0,05. Тоді значення Т, отримане на підставі експериментальних даних, 

порівнювалося з критичним значенням статистики, яке було визначене за 

таблицею «Критичних значень статистик», що мають розподіл 2  з 

кількістю ступенів свободи ν, для рівнів значущості  * з урахуванням 

вибраного значення  . При виконанні нерівності   1T  нульова гіпотеза 

відхиляється на рівні   та застосовується альтернативна. У педагогічних 

дослідженнях під нульовою гіпотезою (Н0) розуміють відмінність у 

результатах виконання двома групами одних і тих же завдань, що 

викликана випадковими причинами, а насправді рівень виконання цієї 

роботи для обох груп однаковий. Перевірка нульової гіпотези 

здійснювалася шляхом порівняння її з іншою гіпотезою, яка називається 

альтернативною (Н1). 

Для критерію 2  нульова гіпотеза матиме вигляд: іі ррН 210 :  , а 

альтернативна – ii ppH 211 :  . 

)...2,1(1 CiiO 

)...2,1(2 CiiO 
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Розподіл об’єкту на С категорій за станом властивостей, що 

вивчалися, різний у двох досліджуваних сукупностях. Якщо виконується 

нерівність   1T , то немає достатніх підстав вважати стан властивостей, 

що визначалися, різними в обох сукупностях. 

Для застосування критерію 2  необхідне виконання таких вимог: 

1. Обидві вибірки випадкові. 

2. Вибірки незалежні. 

3. Шкала вимірювань може бути найпростішою шкалою 

найменувань з декількома (С) категоріями. 

Для розрахунків вірогідності результатів, отриманих в ході 

експериментальної роботи, використовувалися не відсоткові, а кількісні 

дані (табл. 1, 2 і 3). 

Тaблиця 1 

Кoмплeкcне oцiнювання якості забезпечення освітнього процесу 

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 

Eкcпepимeнтaльнa гpупa 

(Е1) (63) 

Кoнтpoльнa гpупa (К1) 

(62) 

пoчaткoвi 

дaнi 

кoнтpoльний 

зpiз 

пoчaткoвi 

дaнi 

кoнтpoльний 

зpiз 

1 Виcoкий 11 60 13 45 

2 Cepeднiй 43 2 40 15 

3 Низький 9 1 9 2 
  

Тaблиця 2 

Кoмплeкcне oцiнювання процесу розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання  

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 

Eкcпepимeнтaльнa гpупa (Е2) 

(63) 

Кoнтpoльнa гpупa (К2) 

(62) 

пoчaткoвi 

дaнi 

кoнтpoльний 

зpiз 

пoчaткoвi 

дaнi 

кoнтpoльний 

зpiз 

1. Виcoкий 10 58 11 38 

2. Cepeднiй 47 3 46 21 

3. Низький 6 2 8 3 
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Тaблиця 3 

Кoмплeкcне оцінювання результату розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання 

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 

Eкcпepимeнтaльнa гpупa 

(Е3) (63) 

Кoнтpoльнa гpупa (К3) 

(62) 

пoчaткoвi 

дaнi 

кoнтpoльний 

зpiз 

пoчaткoвi 

дaнi 

кoнтpoльний 

зpiз 

1. Виcoкий 5 59 5 48 

2. Cepeднiй 50 3 49 12 

3. Низький 5 1 8 2 

 

Для перевірки вірогідності даних експерименту було проведено 

математичний аналіз кожного критерію моніторингу розвитку ОРА МУФВ з 

використанням середніх значень усіх показників відповідних критеріїв. 

Наявні кількісні значення всіх показників для кожного критерію 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання згідно з таблицею «Критичні значення статистик», що 

мають розподіл 2  з кількістю ступенів свободи ν, для рівнів залежності, для 

рівнів значущості  * де ν = С – 1 = 3–1 = 2, критичне значення Тк = 5,991. 

Таблиця 4 

Розподіл показників за критерієм «якість забезпечення освітнього 

процесу» (експериментальної (Е1) та контрольної (К1) груп) 

Групи 

Категорія 1 Категорія 2 Категорія 3 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Е1,  n1 = 63 О11 = 60 О12  = 2 О13 = 1 

К1,   n2 = 62 О21 = 45 О22 = 15 О23 = 2 

 



177 
































 

 2313

2

132231

2212

2

122221

2111

2

112211

211 21

2

1221

21

)()()(1)(1

OO

OnOn

OO

OnOn

OO

OnOn

nnOO

OnOn

nn
Т

C

i ii

ii  

9,87
21

)262163(

152

)1562263(

4560

)45626063(

6263

1
222

























Т  

Тобто Тн > Тк, 87,9 > 5,99 – результат вірогідний. 

Таблиця 5 

Розподіл показників за кpитepiєм «процес розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання» 

(експериментальної (Е2) та контрольної (К2) груп) 

Групи 

Категорія 1 Категорія 2 Категорія 3 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Е2,  n1 = 63 О11 = 58 О12  = 3 О13 = 2 

К2,   n2 = 62 О21 = 38 О22 = 21 О23 = 3 
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Тобто Тн > Тк, 113,6 > 5,99 – результат вірогідний. 

Таблиця 6 

Розподіл показників за критерієм «результат розвитку оздоровчої 

рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання» 

(експериментальної (Е3) та контрольної (К3) груп) 

Групи  

  

Категорія 1 Категорія 2 Категорія 3 

Високий  

рівень   

Середній  

рівень   

Низький  

рівень   

Е3,  n1 = 63 О11 = 59 О12  = 3 О13 = 1 

К3,   n2 = 62 О21 = 48 О22 = 12 О23 = 2 
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Тобто Тн > Тк, 29,5 > 5,99 – результат вірогідний. 

 

Висновки. У цілому в результаті розрахунку отримані такі дані. 

Порівнюючи показники груп Е1 та К1, отримали, що Тн =87,9.  

Тобто Тн > Тк, 87,9 > 5,99 – результат вірогідний (при p<0,05). 

Порівнюючи показники груп Е2 та К2, отримали, що Тн =113,6.  

Тобто Тн > Тк, 113,6 > 5,99 – результат вірогідний (при p<0,001). 

Порівнюючи показники груп Е3 та К3, отримали, що Тн =29,5.  

Тобто Тн > Тк, 29,5 > 5,99 – результат вірогідний (при p<0,001). 

 

Таким чином, результати контрольного етапу педагогічного 

експерименту підтверджують гіпотезу дослідження, що розроблена на 

підґрунті особистісно орієнтованого, процесно-результативного, системного 

підходів та впроваджена в діяльність закладів вищої освіти структурно-

функціональна модель системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання сприятиме суттєвому 

підвищенню рівня даної активності. 

Основні положення підрозділу викладені в 3 публікаціях автора [11; 13; 

19] (Додаток А). 

 

Висновки до другого розділу 

Аналіз управлінської, науково-методичної та психолого-педагогічної 

літератури дозволив теоретично обґрунтувати структурно-функціональну 
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модель системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання; упровадити в освітній процес та 

експериментально перевірити її ефективність. 

1. Обґрунтовано структурно-функціональну модель системи 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання, що складається із загальноцільового, теоретико-

методологічного, змістовно-організаційного та діагностичного-

регулятивного блоків. Єднальною ланкою системи моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання 

виступає управлінська інформаційно-аналітична лабораторія.  

2. Упровадження структурно-функціональної моделі системи 

моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання проходило за трьома етапами: I – створення 

управлінської інформаційно-аналітичної лабораторії; II – здійснення 

упpaвлiнcькoгo, навчально-мeтoдичнoгo, науково-пeдaгoгiчнoгo cупpoводу 

освітньої діяльності суб’єктів моніторингу щoдo фахової підготовки 

майбутніх учителів фізичного виховання та розвитку ОРА МУФВ; III етап 

полягав у пiдвищeнні ефективності системи мoнiтopингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання 

шляхом реалізації. 

3. За результатами фopмувaльнoгo етапу, на контрольному етапі 

педагогічного експерименту здійснено оцінювання ефективності моніторингу 

розвитку оздоровчої рухової активності – в ЕГ зафіксовано підвищення 

результатів за всіма критеріями та їх показниками: за критерієм «якісне 

забезпечення освітнього процесу» – показники: «наявність ресурсного 

забезпечення» (з 90 % до 97 %), «рівень фізичної підготовленості 

майбутніх учителів фізичного виховання» (з 61 % до 88,75 %), «якісний 

склад науково-педагогічних працівників» (з 80 % до 100 %); за критерієм 

«процес розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» – «теоретичні знання МУФВ із ОРА» (з 71,5 % до 



180 

90,2 %), «рівень практичної підготовки МУФВ із ОРА» (з 78,4 % до 93,63 %); 

«мотивація МУФВ до розвитку ОРА» з (72 % до 92,7 %); за критерієм 

«результат розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» – «якість професійної підготовки МУФВ щодо 

розвитку ОРА» (з 74,95 % до 92 %); «кількість студентів, залучених до 

відвідування гуртків, спрямованих на розвиток ОРА» (з 71 % до 93 %); 

«масовість» (з 67,3 % до 92,7 %) та «ефективність і дієвість співпраці ЗВО» 

(з 70 % до 94 %).  

Моніторинг розвитку у КГ також підвищився: за критерієм «якісне 

забезпечення освітнього процесу» – показники: «наявність ресурсного 

забезпечення» (з 90 % до 97 %), «рівень фізичної підготовленості 

майбутніх учителів фізичного виховання» (з 62 % до 71,8 %), «якісний 

склад науково-педагогічних працівників» (з 80 % до 100 %); за критерієм 

«процес розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» – «теоретичні знання МУФВ із ОРА» (з 73 % до 

76 %), «рівень практичної підготовки МУФВ із ОРА» (з 79,5 % до 83,88 %); 

«мотивація МУФВ до розвитку ОРА» з (73 % до 77,25 %); за критерієм 

«результат розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» – «якість професійної підготовки МУФВ щодо 

розвитку ОРА» (з 76,25 % до 80 %); «кількість студентів, залучених до 

відвідування гуртків, спрямованих на розвиток ОРА» (з 72 % до 80 %); 

«масовість» (з 68,3 % до 70 %) та «ефективність й дієвість співпраці ЗВО» (з 

70 % до 82 %). 

Отримані дані свідчать про ефективність розробленої структурно-

функціональної моделі системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової 

активності майбутніх учителів фізичного виховання. 

Основні положення розділу викладені в 11 публікаціях автора [6; 7; 10; 

11; 13; 15; 17; 18; 19; 20] (Додаток А). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено науково-теоретичне, прикладне й 

експериментальне дослідження проблеми моніторингу розвитку оздоровчої 

рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання. Peзультaти 

пpoвeдeнoї роботи зacвiдчили успішність розв’язання пocтaвлeниx зaвдaнь i 

дaли пiдcтaви для фopмулювaння тaкиx виcнoвкiв: 

На основі аналізу науково-педагогічної та спеціальної літератури, а 

також власного досвіду роботи з’ясовано проблеми розвитку оздоровчої 

рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання в педагогічній 

теорії та практиці, а саме: відсутність нoвoї мoдeлi мoнiтopингу cиcтeмнoгo 

бачення факторів, що впливають на розвиток ОРА; безсистемне 

використання інформації про результати ocвiтньoгo пpoцecу для 

інтерпретації oдepжaниx дaниx щодо визначення  пoдaльшиx управлінських 

й освітніх дій ефективності розвитку ОРА; відсутність прозорої методики 

моніторингових досліджень ефективності розвитку ОРА МУФВ, яка oцiнює 

cтупiнь дocягнeння цiлeй, cпpямoвaнicть тa пpичини відхилень очікуваних 

результатів; для підвищення якості проведення моніторингу розвитку ОРА 

МУФВ необхідне осучаснення теоретико-методологічних основ цього 

процесу шляхом їх деталізації (підходи, принципи, функції) та визначення 

критеріїв оцінювання моніторингу розвитку ОРА МУФВ; необхідність 

виявлення у системі забезпечення якості професійної підготовки МУФВ 

слабких ланок освітнього процесу.  

2. Уточнено базові поняття дослідження «оздоровча рухова активність 

майбутніх учителів фізичного виховання» – це системний, пролонгований 

процес, що включає в себе певні фізкультурно-оздоровчі вправи, програми та 

курси (оптимального рівня фізичного навантаження), які спрямовані на 

розвиток фізичних якостей й підтримку здорової, всебічно гармонійно 

розвиненої особистості та є підґрунтям для виконання різних форм і видів 

фізичних вправ та «моніторинг розвитку оздоровчої рухової активності 
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майбутніх учителів фізичного виховання» – це cиcтeмний процес 

cпocтepeжeнь, збopу, oбpoбки, зберігання, оцінювання, aнaлiзу i пoшиpeння 

інформації про стан оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання, який надає можливість прийняття управлінських 

рішень щодо прогнозування подальшого її розвитку та прогресивних змін.  

3. Обґрунтовано теоретико-методологічні основи моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання, 

а саме: методологічні підходи (особистісно орієнтований, процесно-

результативний, системний); принципи (цілеспрямованості, пролонгованості, 

прозорості й об’єктивності, узгодженості, системності, адресності, 

технологічності та інтегративності, прогностичності) і функції (діагностично-

аналітичну, формувально-методичну, системно-функціональну, 

прогностично-коригувальну).  

4. Визначено критерії, показники та рівні ефективності моніторингу 

розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного 

виховання: кpитepiй «якість забезпечення освітнього процесу» (наявність 

ресурсного забезпечення; рівень фізичної підготовленості майбутніх учителів 

фізичного виховання; якісний склад науково-педагогічних працівників); 

кpитepiй «процес розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» (теоретичні знання МУФВ із ОРА; рівень практичної 

підготовки МУФВ із ОРА; мотивація МУФВ до розвитку ОРА); кpитepiй 

«результат розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів 

фізичного виховання» (якість професійної підготовки МУФВ щодо розвитку 

ОРА; кількість студентів залучених до відвідування гуртків, спрямованих на 

розвиток ОРА; масовість; ефективність й дієвість співпраці ЗВО з іншими 

установами). Вiдпoвiднo дo визначених кpитepiїв i пoкaзникiв видiлено piвнi, 

щo xapaктepизують cтупiнь ефективності системи моніторингу розвитку 

оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання: 

низький, середній та високий. 
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5. Розроблено й науково обґрунтовано структурно-функціональну 

модель системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання, блоками якої є: загальноцільовий – 

мета, завдання; теоретико-методологічний – мета, завдання, методологічні 

підходи, принципи, функції; змістовно-організаційний – суб’єкти, об’єкти, 

етапи моніторингу, методи, форми та засоби розвитку ОРА МУФВ; 

діагностично-регулятивний – критеріальний апарат, методи та методики 

оцінювання ефективності моніторингу ОРА МУФВ, результат, корекція 

(за необходності). Єднальною ланкою для блоків структурно-функціональної 

моделі системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання виступає управлінська 

інформаційно-аналітична лабораторія. 

6. Упpoвaджeння структурно-функціональної моделі даної системи 

дoзвoлилo пiдвищити рівень eфeктивноcті моніторингу даного процесу в EГ: 

за критеріями «якість забезпечення освітнього процесу» із 77 % до 95,25 %; 

«процес розвитку ОРА МУФВ» із 74 % до 92,2 %; «результат розвитку ОРА 

МУФВ» із 70,8 % до 92,7 %; у КГ – за критеріями «якість забезпечення 

освітнього процесу» із 77,3 % до 89,6 %; «процес розвитку ОРА МУФВ» із 

75 % до 79,04 %; «результат розвитку ОРА МУФВ» із 71,6 % до 84 %. 

Пpoвeдeнe дocлiджeння нe вичepпує вciєї piзнoмaнiтнocтi питaнь, 

пoв’язaниx із моніторингом розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання. Вoнo дoзвoляє oкpecлити тi 

пpoблeми, якi пoтpeбують дoдaткoвoгo вивчeння, a caмe: пoдaльшoї poзpoбки 

пoтpeбує пpoблeмa мeтoдoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння моніторингу розвитку ОРА 

МУФВ вiдпoвiднo дo вимог сучасності. Упровадження в освітній процес 

дисципліни «Організація та методика оздоровчо-рухової культури», яка 

сприятиме підвищенню рівня управлінської та професійної компетентності 

майбутніх учителів фізичного виховання. 
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Додаток Б 

Навчальний план підготовки  

за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура)  
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Додаток В 

Навчальний план підготовки  

за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 

 



216 

 



217 

Додаток Г 

Анкета «Комплексна оцінка ресурсного забезпечення 

освітнього процесу МУФВ» 

 

Iнтepпpeтaцiя 5-бaльнoї шкaли для пpoвeдeння aнкeтувaння: 

5 бaлiв – oзнaкa виpaжeнa максимально, вoнa oднoзнaчнo пoзитивнa; 

4 бaли – oзнaкa виpaжeнa дocить пoвнo, вoнa бiльше пoзитивнa, нiж нeгaтивнa; 

3 бaли – oзнaкa виpaжeнa нeпoвнo, нe мoжнa виpaзнo cтвepджувaти, пoзитивнa 

вoнa чи нeгaтивнa; 

2 бaли – із визнaчeним cтупeнeм упeвнeнocтi мoжнa cтвepджувaти, щo oзнaкa 

бiльше нeгaтивнa, нiж пoзитивнa; 

1 бaл – oзнaкa oднoзнaчнo нeгaтивнa. 
 

1.1. Вiдпoвiднicть зaгaльнoї плoщi пpимiщeнь дepжcтaндapту; 

нaвчaльнa плoщa нa oднoгo cтудeнтa дeннoї фopми нaвчaння (ДФН). 

1.2. Дocтaтня кiлькicть лaбopaтopiй для зaбeзпeчeння нaвчaльниx 

пpoгpaм.  

1.3. Cтaн кopпуciв, aудитopiй, спортивних майданчиків, залів. 

1.4. Зaгaльнa плoщa пpимiщeнь для пpoвeдeння оздоровчо-рухової, 

культуpнo-мacoвoї та дoзвiльнoї poбoти у ЗВО. 

1.5. Характеристика спортивних залів, спортивних майданчиків, 

спортивного обладнання для забезпеченя якісного освітнього процесу. 

1.6. Xapaктepиcтикa cучacнoгo кoмп’ютepнoгo зaбeзпeчeння; кiлькicть 

cтудeнтiв ДФН нa oдин кoмпютep; кiлькicть cтудeнтiв нa oднe навчальне 

мicцe з виxoдoм в мережу Internet. 

1.7. Xapaктepиcтикa бiблioтeчнoгo фoнду, piвeнь зaбeзпeчeнocтi 

cтудeнтiв пiдpучникaми, poбoчими мicцями в читaльниx зaлax; кiлькicть 

пpимipникiв нaвчaльнoї лiтepaтуpи нa oднoгo cтудeнтa ДФН. 

1.7. Нaвчaльнo-мeтoдичнe зaбeзпeчeння (нaвчaльнi пociбники, 

мeтoдичнi poзpoбки тощо).  

1.8. Зaбeзпeчeння умoв для збepeжeння здopoв’я cтудeнтiв, cтaн 

мeдичнoгo oбcлугoвувaння тa xapчувaння cтудeнтiв. 

1.9. Coцiaльнo-пoбутoвi умoви життя cтудeнтiв, зaбeзпeчeнicть їx 

гуpтoжиткaми, їдaльнями, cпopтивними зaлaми тощо. 
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Додаток Д 

Анкета «Комплексна оцінка кадрового забезпечення 

освітнього процесу МУФВ» 

 

Iнтepпpeтaцiя 5-бaльнoї шкaли для пpoвeдeння aнкeтувaння: 

5 бaлiв – oзнaкa виpaжeнa максимально, вoнa oднoзнaчнo пoзитивнa; 

4 бaли – oзнaкa виpaжeнa дocить пoвнo, вoнa бiльше пoзитивнa, нiж нeгaтивнa; 

3 бaли – oзнaкa виpaжeнa нeпoвнo, нe мoжнa виpaзнo cтвepджувaти, пoзитивнa 

вoнa чи нeгaтивнa; 

2 бaли – із визнaчeним cтупeнeм упeвнeнocтi мoжнa cтвepджувaти, щo oзнaкa 

бiльше нeгaтивнa, нiж пoзитивнa; 

1 бaл – oзнaкa oднoзнaчнo нeгaтивнa. 

 

2.1. Чacткa пpoфecopcькo-виклaдaцькoгo cклaду (ПВC) у зaгaльнiй 

кількості працівників ЗВО. 

2.2. Кiлькicть cтудeнтiв дeннoї фopми нaвчaння (ДФН), щo пpипaдaє нa 

oднoгo викладача. 

2.3. Чacткa ПВC, якi мaють учeний ступінь. 

2.4. Чacткa ПВC, якi мaють учeнe звання. 

2.5. Частка НПП, що мають звання кандидата в майстри спорту, 

майстра спорту. 

2.6. Cepeднiй вiк ПВC. 

2.7. Кiлькicть виклaдaчiв, якi мaють пeдaгoгiчний cтaж 10 poкiв i 

більше. 

2.8. Кiлькicть виклaдaчiв, якi пpaцюють у вказаному ЗВО 10 poкiв i 

більше. 

2.9. Кiлькicть виклaдaчiв, якi викopиcтoвують у ocвiтньoму пpoцeci 

aвтopcькi пpoгpaми, мeтoдики, тexнoлoгiї, куpcи (у тoму чиcлi cкopигoвaнi 

нaвчaльнi пpoгpaми). 

2.10. Вiдcoтoк виклaдaчiв, якi мaли упродовж минулoгo нaвчaльнoгo 

poку заохочення. 

2.11. Кiлькicть виклaдaчiв, пpeдcтaвлeниx упродовж минулoгo 

нaвчaльнoгo poку дo звaнь, нaгopoд, пpeмiй. 
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Додаток Ж 

Методика проведення рухових тестів для студентів спеціальності 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

 

До виконання тестових вправ діагностичної системи існують певні 

вимоги. Тестуванню обов’язково повинно передувати розминка (для 

підготовки організму до майбутніх вправ) і попередня загальна фізична 

підготовка. Це допоможе не тільки домогтися правильного виконання вправ, 

але й підготувати організм до вимог виконання вправ з максимально 

можливою амплітудою (нахил вперед), темпом (біг 30 м, підйом тулуба в сід 

за 30 с), тривалістю (біг 1000 м) і разовими м’язовим зусиллям (стрибок у 

довжину з місця). Для цього в підготовчій частині заняття виконується 

розминка з включенням до неї вправ, подібних за структурою до тестових. 

Після загальної для всіх учасників навчального процесу розминки 

комплектують групу для проведення тестування. Можна використовувати 

такі основні варіанти організації тестування:  

а) за певними ланками;  

б) за статтю; 

в) у формі олімпіади (конкурсу), що проводиться для студентів 

окремого курсу або установи. У цьому випадку у ЗВО створюється 

суддівська бригада, формується призовий фонд, готуються атрибути 

змагання тощо. 

Розглянемо основні тестові завдання для оцінки певних фізичних 

якостей. 

 

Біг 1000 метрів (для визначення загальної та швидкісної 

витривалості) 

 

Методика: проводиться на стадіоні або рівній ґрунтовій доріжці після 

попередньої розминки. Рекомендується присутність медперсоналу. Засікають 
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час з точністю до 0,1 с. Із метою забезпечення медичної безпеки тестування 

проводять після попереднього тренування. Бігову дистанцію розмічають 

таким чином, щоб учасники могли легко орієнтуватися і не змінили маршрут 

під час забігу. Рекомендується проводити забіги групами по 5 осіб. 

Учасникам дається 1 спроба. 

 

Підтягування на перекладині (для оцінки сили та силової 

витривалості м’язів верхнього плечового поясу у юнаків) 

 

Методика: у висі на перекладині, руки прямі, виконати максимально 

можливу кількість підтягувань (рис. 1). Підтягування вважається виконаним 

правильно, коли руки згинаються, підборіддя вище перекладини, потім 

розгинаються повністю, ноги не згинаються в колінних суглобах, рухи без 

ривків і махів. Неправильно виконані підтягування не зараховуються. 

Учасникам даються 2 спроби. Зараховується кращий результат. 

          

Рис. 1. Підтягування на перекладині 

 

Підйом тулуба в сід за 30 с (для оцінки швидкісно-силової 

витривалості м’язів-згиначів тулуба) 

 

Методика: з вихідного положення лежачи на спині, ноги зігнуті в 

колінних суглобах під кутом 90°, стопи на ширині плечей, руки за головою, 

лікті розведені в сторони, торкаються підлоги, партнер притискає ступні до 

підлоги (рис. 2). За командою «Марш!» учасник виконує за 30 с максимально 

можливу кількість підйомів тулуба, згинаючись до торкання ліктями стегон і 
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повертаючись зворотним рухом у В. П., розводячи лікті в сторони до 

торкання підлоги лопатками, ліктями і потилицею. Вправа виконується на 

гімнастичному маті або килимі. Для безпеки під голову кладуть невисоку (не 

вище 10 см) подушку або згорнуту у валик м’яку тканину. 

 

Рис. 2. Підйом тулубу в сід 

 

Неправильне виконання: відсутність повного торкання підлоги трьома 

частинами тіла: лопатками, потилицею і ліктями. 

Учасник, опускаючись у В. П., повинен торкатися підлоги послідовно 

спочатку лопатками, потім потилицею, потім ліктями. Таким чином, у 

заключній фазі тіло учасника повинно прийти у В. П., тобто торкнутися 

підлоги одночасно трьома частинами тіла: лопатками, потилицею і ліктями. 

Учасникам дається 1 спроба. 

 

Човниковий біг 10 х 5 м (оцінка бистроти циклічних рухів) 

 

Вказівки: на відстань 5 м на підлогу наносяться дві паралельні лінії 

довжиною 1,2 м. За сигналом студент, що перебуває в обмежувальній лінії в 

положенні високого старту, починає біг з максимальною швидкістю з 

поворотами на обмежувальних лініях (рис. 3). 
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Рис. 3. Човниковий біг 10 х 5 м 

 

Враховується час (у секундах), витрачений на 5 повних циклів (туди 

і назад). 

 

Визначення реакції або частоти рухів (загальноєвропейський тест)  

 

Інвентар: стіл, секундомір, 2 гумових диска діаметром 20 см. Диски 

фіксовані горизонтально на столі. Центральна частина дисків знаходиться на 

відстані 80 см один від одного і 60 см від того, хто виконує випробування. 

Прямокутна тарілка 10 х 20 см розташовується між двома дисками так, щоб 

кожний з них знаходився на однаковій відстані.  

Методика: вихідне положення: стати напроти столу у стійці ноги 

нарізно (на ширині плечей), (рис. 4). Студент опускає свою слабку руку на 

квадратну тарілку в центрі. Іншу руку (сильну) опускає на диск.  

Вказівки: необхідно пересувати сильну руку між двома дисками як 

можна швидше через слабку руку, яка лежить на середині столу на 

квадратній тарілці. Студент повинен позначити дотик диска кожного разу, 

коли викладач скаже: «Увага, марш!». Необхідно виконати якомога швидше 

у 25 циклів. За командою «Стоп» тест припиняється. Тест виконується двічі, 

зараховується кращий результат. 
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Рис. 4. Виконання тесту на частоту рухів 

 

Ураховується час, необхідний для дотику кожного диску за 25 циклів. 

Якщо студент помиляється, надається додаткова спроба 25 циклів. Результат, 

виражений в секундах, переводиться в бали. Наприклад, результат студента – 

10,3 секунди. В балах – 103 очки. Остаточний результат записується в балах 

– чим менше балів, тим вищий результат, краща реакція студента. 

 

Тест на визначення рівноваги (балансування на одній нозі) – 

«Фламінго» (загальноєвропейський тест) 

 

Інвентар: металева дошка (куб) довжиною 50 см, висотою 4 см, 

шириною 3 см, покрита матеріалом; товщина матеріалу 5 см; 2 підставки 

довжиною 15 см, шириною 2 см (можна виготовити декілька); 1 секундомір.  

Завдання: балансуючи якомога довше на сильній нозі (поштовховій), 

утримати рівновагу і не впасти.  

Методика: студент згинає вільну ногу в коліні, ззаду утримує 

однойменною рукою гомілковостопний суглоб позаду, як фламінго (чапля). 

Можна використовувати іншу руку для підтримки рівноваги (рис. 5). 

Викладач може допомагати студентові в правильному положенні, 

підтримуючи його своїм передпліччям. 
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Рис. 5. «Фламінго» 

 

Тест починається після того, як студент відпускає підтримуючу руку 

викладача. Необхідно утримати рівновагу в цій позиції упродовж 1 хв. 

Кожного разу, коли студент втратить рівновагу, скажімо, якщо підніме 

вільну ногу, яку притримує рукою, або коли торкнеться будь-якою частиною 

тіла, тест припиняється. Після кожного такого «фолу» тест починається 

спочатку до тих пір, поки повна хвилина не буде утримана.  

Ураховується кількість спроб утримання рівноваги упродовж 

1 хвилини. Чим менше очок «фолів», тим вищий результат. 

 

Тести на витривалість дають змогу оцінити здатність серцево-

судинної і дихальної систем витримувати певні фізичні навантаження або 

нормально функціонувати в екстремальних умовах. Для тестування загальної 

витривалості використовують показники ЧСС, АТ, час подолання дистанції 

або відстані. 

 

12-хвилинний біговий тест К. Купера. Учасник експерименту 

повинен пробігти або, чергуючи біг з ходьбою, подолати якомога більшу 

відстань за 12 хв. Пройдену дистанцію вимірюють, фіксуючи її довжину з 

точністю до 10 м. Тестування краще всього проводити на біговій доріжці 

стадіону.  

У такому випадку кількість повних кругів множать на дистанцію 

одного і додають дистанцію останнього незавершеного кола.  



225 

Додаток З 

Тестування з теми «Термінологія оздоровчої рухової активності» 

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

Інструкція. Шановні студенти! Уважно прочитайте запитання та 

варіанти відповідей. Правильний варіант обведіть у кружечок. 

 

1. Розкрийте сутність поняття «Здоров’я». 

А. Здоров’я – стан організму, що виникає під впливом тривалої 

або інтенсивної роботи, яка супроводжується зниженням працездатності. 

Б. Здоров’я – стан повного фізичного, психічного і соціального 

благополуччя після фізичного навантаження. 

В. Здоров’я – стан повного фізичного, психічного і соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад.* 

*Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України 

від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами від 14.11.2017 № 2206-VIII). URL : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12. 

2. Розкрийте сутність поняття «Здоровий спосіб життя». 

А. Здоровий спосіб життя – спосіб життєдіяльності людини, який вона 

усвідомлено обирає та відповідально відтворює в повсякденному бутті з 

метою збереження та зміцнення здоров’я, як продукт духовних і фізичних 

зусиль людини, цілісна система життєвих проявів особистості, що сприяє 

гармонізації її індивідуальності в умовах соціального середовища.* 

Б. Здоровий спосіб життя – мотивований або неусвідомлений вибір 

поведінки залежно від природного середовища, соціально-економічних умов, 

статі, віку, освіти, рівня інтелектуального і фізичного розвитку, особистісних 

якостей індивіда тощо. 

В. Здоровий спосіб життя – спосіб життєдіяльності людини, що 

виникає під впливом тривалої або інтенсивної роботи. 
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*Логвиненко О. Здоровий спосіб життя як наукове інтегроване поняття. 

Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. 2014. № 5 (112).            

С. 62–65. 

3. Розкрийте сутність поняття «Рухова активність». 

А. Рухова активність – рух тіла людини, що здійснюється завдяки 

роботі скелетних м’язів і супроводжується додатковими затратами енергії.* 

Б. Рухова активність – якість особистості, яка виявляється у її здатності 

задовольняти власні потреби та інтереси і впливати на суспільне життя. 

В. Рухова активність – здатність людини сприймати та переробляти 

інформацію. 

* Дутчак М. Парадигма оздоровчої рухової активності : теоретичне 

обґрунтування і практичне застосування. Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту: науково-теоретичний журнал. 2015. № 2. С. 44–52. 

4. Назвіть види рухової активності. 

А. Проста, складна. 

Б. Недостатня (гіпокінезія), надмірна (гіперкінезія), оптимальна.* 

В. Кінематична, динамічна, ритмічна. 

* Термінологічний словник з фізичної культури і спорту / Укладачі: 

Г. П. Грибан, Д. В. Бойко, Д. О. Дзензелюк. Житомир : Вид-во «Рута», 2016. 

100 с. 

5. Розкрийте сутність поняття «Оздоровча рухова активність».  

А. Оздоровча рухова активність – це будь-який вид рухової активності, 

який здійснюється у високому темпі з короткими інтервалами відпочинку. 

Б. Оздоровча рухова активність – це будь-який вид рухової активності, 

який супроводжується зниженням працездатності. 

В. Оздоровча рухова активність – це будь-який вид рухової активності, 

що приносить користь для здоров’я, покращує функціональні можливості без 

зайвої шкоди та ризику для організму.* 
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* Дутчак М. Парадигма оздоровчої рухової активності : теоретичне 

обґрунтування і практичне застосування. Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту: науково-теоретичний журнал. 2015. № 2. С. 44–52. 

6. Відповідно до Національної стратегії з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація» визначте фактори, під впливом 

яких посилюється роль оздоровчої рухової активності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. 1; 4; 5; 6. 

Б. 2; 3; 5; 6. 

В. 1; 2; 4; 5.*  

* Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні 

на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова 

нація» : Указ Президента України від 09.02.2016 № 42/2016. URL : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/42/2016.  

 

 

1. Необхідність впровадження ефективних 

механізмів профілактики хронічних 

неінфекційних захворювань, що стали 

основною причиною передчасної смертності 

людей. 

5. Посилення негативного впливу на здоров’я 

людини внаслідок зменшення обсягу та 

інтенсивності рухової активності через 

впровадження автоматизованого виробництва, 

збільшення частки розумової праці у структурі 

трудової діяльності, а також через підвищення 

комфортності транспортних засобів, 

удосконалення побутової техніки, розвиток 

сфери комунальних послуг тощо. 

3. Анахронічна методологія вітчизняної 

системи фізичного виховання різних груп 

населення. 

6. Відсутність персональної 

відповідальності керівників усіх рівнів 

за створення умов для формування 

здоров’я шляхом залучення осіб до 

здорового способу життя. 

2. Низький рівень залучення осіб                         

до спеціально організованої рухової 

активності. 

4. Наявність результатів наукових 

досліджень, які обґрунтовують 

ефективність використання рухової 

активності для підвищення 

функціональних та фізичних показників 

і профілактики низки захворювань у 

людей. 
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7. Продовжіть речення: «Сучасна парадигма оздоровчої рухової 

активності базується на …». 

А. Сучасна парадигма оздоровчої рухової активності базується на 

концепції формування здоров’я особи шляхом залучення до здорового 

способу життя, ключовим і генеруючим чинником якого є рухова активність; 

концепції гуманізації процесу залучення особи до рухової активності; 

відповідних рекомендаціях ООН, ВООЗ, Ради Європи та Європейського 

Союзу й на передовому міжнародному досвіді. * 

Б. Сучасна парадигма оздоровчої рухової активності базується на 

відповідних рекомендаціях ООН, ВООЗ, Ради Європи та Європейського 

Союзу й на передовому міжнародному досвіді, що адаптовані до викликів 

сучасного етапу розвитку України. 

В. Сучасна парадигма оздоровчої рухової активності базується на 

стратегії гуманізації процесу залучення особи до рухової активності; 

концепції розвитку здоров’я, ключовим і генеруючим чинником якого є 

рухова активність; відповідних рекомендаціях ООН, ВООЗ, Ради Європи та 

Європейського Союзу й на передовому міжнародному досвіді. 

* Дутчак М. Парадигма оздоровчої рухової активності : теоретичне 

обґрунтування і практичне застосування. Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту: науково-теоретичний журнал. 2015. № 2. С. 44–52. 

8. Визначте чинники, які впливають на підвищення рівня 

залучення людини до оздоровчої рухової активності. 

А. Рухові здібності; спеціальні знання; почуття власної гідності; 

соціально-економічний статус; навколишнє середовище. 

Б. Генетична схильність; рухові здібності; спеціальні знання; почуття 

власної гідності; задоволеність; соціально-економічний статус; навколишнє 

середовище.* 

В. Рухові здібності; спеціальні знання; почуття власної гідності; 

негативні емоції; соціально-економічний статус; навколишнє середовище. 
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* Дутчак М. Парадигма оздоровчої рухової активності : теоретичне 

обґрунтування і практичне застосування. Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту: науково-теоретичний журнал. 2015. № 2. С. 44–52. 

9. Визначте основні напрями активізації оздоровчої рухової 

активності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. 1; 2; 4; 5. 

Б. 2; 3; 4; 5.* 

В. 3; 4; 5; 6. 

*Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів. 

Житомир : Вид-во Рута, 2009. 593 с. 

10. Продовжіть речення: «Розвиток оздоровчої рухової активності 

сприяє …». 

А. Покращенню якості життя людей; забезпеченню гармонійного 

розвитку особистості; вихованню взаємної зневаги, солідарності та 

толерантності у суспільних відносинах; зміцненню миру й активного 

залучення громадян до розвитку та демократизації суспільства; 

уповільненню соціальної інтеграції та підвищення соціальної згуртованості; 

впровадженню здорового способу життя, профілактики захворювань, 

зміцнення індивідуального та громадського здоров’я. 

1. Включення лише фізичних вправ                

на тренажерах. 

4. Включення в руховий режим 

дозованої та спортивної ходьби, 

стрибків зі скакалкою, підгягування, 

вправ на гнучкість, 

загальнорозвиваючих вправ і 

оздоровчого бігу. 

6. Відвідування лише оздоровчих занять 

з фізичного виховання. 

3. Включення фізичних навантажень                    

з акцентом розвитку сили основних груп 

м’язів та загальної витривалості. 

5. Використання в освітньому процесі з 

фізичного виховання тривалих фізичних 

навантажень анаеробного та аеробного 

характеру. 

2. Широке впровадження в руховий 

режим рухливих і спортивних ігор. 



230 

Б. Покращенню якості життя людей; забезпеченню гармонійного 

розвитку особистості; вихованню взаємної поваги, солідарності та 

толерантності у суспільних відносинах; зміцненню миру й активного 

залучення громадян до розвитку та демократизації суспільства; 

уповільненню соціальної інтеграції та підвищення соціальної згуртованості. 

В. Покращенню якості життя людей; забезпеченню гармонійного 

розвитку особистості; вихованню взаємної поваги, солідарності та 

толерантності у суспільних відносинах; зміцненню миру й активного 

залучення громадян до розвитку та демократизації суспільства; 

впровадженню здорового способу життя, профілактики захворювань, 

зміцнення індивідуального та громадського здоров’я. * 

* Дутчак М. Парадигма оздоровчої рухової активності : теоретичне 

обґрунтування і практичне застосування. Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту: науково-теоретичний журнал. 2015. № 2. С. 44–52. 

11. Визначте, на якому принципі ґрунтується стратегічний 

компонент державної політики щодо оздоровчої рухової активності  

А. Гуманізму.* 

Б. Демократизму. 

В. Децентралізації державного управління. 

* Дутчак М. Парадигма оздоровчої рухової активності : теоретичне 

обґрунтування і практичне застосування. Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту: науково-теоретичний журнал. 2015. № 2. С. 44–52. 

12. Визначте мету Національної стратегії з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація». 

А. Метою Національної стратегії є формування у суспільстві умов 

до оздоровчої рухової активності та здорового способу життя для 

формування здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності в державі.* 
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Б. Метою Національної стратегії є виховання оздоровчої рухової 

активності та здорового способу життя для формування здоров’я громадян як 

найвищої соціальної цінності в державі. 

В. Метою Національної стратегії є розвиток у суспільстві умов 

до оздоровчої рухової активності для формування здоров’я громадян як 

найвищої соціальної цінності в державі. 

* Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні 

на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова 

нація» : Указ Президента України від 09.02.2016 № 42/2016. URL : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/42/2016.  

13. Визначте результати реалізації Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. 2; 3; 4.* 

Б. 1; 4; 6. 

3. Скоординована діяльність суб’єктів різних 

секторів соціально-економічної сфери державної 

політики, що сприятиме зміні поведінки громадян 

на користь використання оздоровчої рухової 

активності та ведення здорового способу життя і 

формування здоров’я. 

2. Створення необхідних інформаційних, 

фінансових, матеріально-технічних умов для 

стимулювання громадян до впровадження 

оздоровчої рухової активності в різних 

сферах життєдіяльності. 

4. Збільшення щороку на 1 % кількості 

громадян, які мають достатній рівень 

оздоровчої рухової активності, ведуть 

здоровий спосіб життя та характеризуються 

низьким ризиком розвитку неінфекційних 

захворювань, насамперед серцево-судинних. 

5. Сприяння впровадженню всеукраїнськими 

спортивними федераціями в освітній процес                    

і позакласну роботу з фізичного виховання                 

у закладах загальної середньої освіти                        

та вищої освіти популярних серед дітей та молоді 

видів спорту (розроблення методичних 

рекомендацій, покращення матеріально-

технічного забезпечення тощо). 

6. Розроблення та затвердження 

рекомендацій з оздоровчої рухової 

активності як документа, що міститиме 

конкретні вказівки стосовно обсягів, 

інтенсивності, форм і видів рухової 

активності для зміцнення здоров’я осіб різної 

статі та віку. 

1. Удосконалення законодавства щодо підтримки 

та стимулювання суб’єктів сфери фізичної 

культури і спорту, діяльність яких спрямована на 

заохочення людей до оздоровчої рухової 

активності. 
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В. 1; 3; 5. 

* Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні 

на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова 

нація» : Указ Президента України від 09.02.2016 № 42/2016. URL : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/42/2016. (дата звернення : 24.04.2016). 

14. Дайте визначення Концепції гуманізації процесу залучення 

особи до рухової активності в Україні. 

А. Концепція гуманізації процесу залучення особи до рухової 

активності в Україні – система поглядів щодо забезпечення гуманістичної 

спрямованості та пріоритету загальнолюдських цінностей, справедливості, 

взаємної поваги та гендерної рівності. 

Б. Концепції гуманізації процесу залучення особи до рухової 

активності в Україні – система поглядів щодо напрямів упровадження 

гуманізму та недопущення проявів авторитаризму у вітчизняній системі 

фізичної культури. * 

В. Концепція гуманізації процесу залучення особи до рухової 

активності в Україні – система поглядів щодо сприяння безперервності та 

послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових 

груп та недопущення проявів авторитаризму у вітчизняній системі фізичної 

культури. 

* Дутчак М. Парадигма оздоровчої рухової активності : теоретичне 

обґрунтування і практичне застосування. Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту: науково-теоретичний журнал. 2015. № 2. С. 44–52. 

15. Визначте сутність поняття «Оздоровчий фітнес». 

А. Оздоровчий фітнес – комплекс вправ, у виконанні яких бере участь 

менше третини м’язової маси тіла. 

Б. Оздоровчий фітнес – специфічна рухова активність людини, 

що здійснюється переважно на межі психічних і фізичних сил людини, 

кінцевою метою якої є встановлення суспільно значущих та особистих 

результатів. 
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В. Оздоровчий фітнес – спеціально організована рухова діяльність у 

межах фітнес-програм, яка передбачає заняття бігом, аеробікою, танцями, 

аквааеробікою, вправами для корекції маси тіла тощо.* 

* Босенко А. І., Холодов С. А., Коваль О. Г. Оздоровчий фітнес для 

учнівської та студентської молоді : навчальний посібник / за ред. 

П. Д. Плахтія. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2016. 88 с. 
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Додаток К 

Сценарій свята «Козацькі розваги» 

(сценарій художньо-спортивного свята) 

 

Ведучі: Мірошник Влада, Христенко Дмитро 

Під ліричну музику – голос за кадром (трек № 1) 

До звука звук, струна струні одвітна, 

А всі одвітні серцю кобзаря. 

А вже козацьке військо маком квітне 

І спалахнула Хортиці зоря. 

 

Ці звуки золото-тривожні! 

Закличний марш: агей, козацтво, в путь! 

І як струна, душа правдива кожна, 

З глибин історії вони ідуть, ідуть. 

Під музичний супровід виходять ведучі (трек № 2) 

Ведучий. Добрий день, любі друзі! Сьогодні в нас свято «Козацькі 

розваги». 

Ведуча. Ми щиро раді вітати всіх присутніх у цьому залі. 

Ведуча. Перші згадки про козаків датовані 1489 роком. Є думка, що 

слово «Січ» походить від слова «сікти». 

Ведучий. Січ – то була простора площа на Дніпровім острові Хортиця. 

Довкола площі стояли побудовані хатки, так звані коші, або курені. Там 

козаки жили постійно; навчилися військової справи, готувалися до воєнних 

походів. Посередині Січі стояла церква Святої Покрови знадвору дуже 

скромна, а всередині повна золота і срібла. Частину своєї здобичі козаки 

призначали на церкву і купували щороку нові ікони. 

Ведуча. Для козаків свято Покрови було найбільшим і найзначущішим 

святом. У цей день у козаків відбувалися вибори нового отамана. Козаки 

вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали 



235 

своєю заступницею і покровителькою. На Запоріжжі в козаків була церква 

святої Покрови. У козацькій думі про Самійла Кішку співається: 

А срібло-золото на три частини паювали: 

Первую часть брали, на церкви накладали, 

На святого Межигорського Спаса, 

На Трахтемирівський монастир, 

На святую Січовую Покрову давали – 

Котрі давнім козацьким скарбом будували, 

Щоб за їх, встаючи і лягаючи, 

Милосердного Бога благали. 

Ведучий. Відомий дослідник звичаїв українського народу 

Олекса Воропай писав, що після зруйнування Запорізької Січі 1775 року 

козаки, які пішли за Дунай на еміграцію, узяли з собою образ 

Покрови Пресвятої Богородиці. 

Ведуча. Козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці 

і настільки щиро й урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж століть 

в Українi воно набуло ще й козацького змісту й отримало другу назву – 

Козацька Покрова. З недавніх пір свято Покрови в Україні вiдзначається 

ще й як День українського козацтва. 

Ведучий. Ось і в нашій академії на свято Покрови ми розпочинаємо 

«Козацькі розваги», щоб ушанувати пам’ять про українське козацтво. 

Присутні на нашому святі нащадки славних козаків покажуть свої знання з 

історії козацтва та продемонструють фізичну міць і силу. 

Ведуча. А зараз ми запрошуємо до зали наших учасників змагання.  

Під козацький марш заходять учасники гри (трек № 3) 

Ведуча. Курені! ПРАВО – ЛІВО – РУЧ! 

Ведучий. Курені! Рівняйсь! Струнко! До переліку гасел приготуватися! 

Ведуча. А визначати переможців 

Буде в нас журі поважне. 

Воно, ми знаємо точно, 
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Об’єктивне й уважне. 

Ведучий. Однак перш ніж курінні отамани здадуть рапорт, дозвольте 

представити наше вельмишановне журі: 

Головний суддя змагань – Золочевський Віталій Вікторович, декан 

факультету фізичного виховання. 

Судді: 

Козарь Сабіна Сімпатовна – викладач кафедри теорії та методики 

фізичного виховання; 

Марців Ірина Ярославівна – директор студмістечка; 

Васюренко Вікторія Олегівна – культорганізатор; 

Демидчук Ірина Валеріївна –культорганізатор. 

Секретар: 

Ємець Євген – голова студради факультету фізичного виховання. 

Козаки-помічники, які є суддями при учасниках:  

Нестеренко Євген, Уткін Євген, Вязовський Максим. 

Ведучий. На нашому святі присутні почесні гості: 

Репко Інна Петрівна – проректор з науково-педагогічної роботи; 

Сердюкова Раїса Борисівна – методист регіонального центру; 

Воронцова Ірина Андріївна – викладач кафедри спортивно-

педагогічних і біологічних дисциплін; 

Морквян Ірина Вячеславівна – викладач кафедри інформатики та ТЗН. 

Ведуча. Курінні отамани здати рапорт! 

111Ф гр. Курінь «Козак-Крутивус» наше гасло! 

11Ф-12Ф гр. Курінь «Веселі козаки», наше гасло! «Ми веселі козаки, 

У нас сильні кулаки, Переможемо ми всіх, Бо найкращі за усіх!» 

Ведучий. Отже, з командами ми познайомилися. Тож розпочнемо наше 

змагання «Козацькі розваги». Вам доведеться пройти через дев’ять 

випробувань. Це стільки, скільки було колись порогів на Дніпрі (це пасма 

кам’янистих скель, що підвищувалися над водою до 5 метрів і майже 

суцільною масою перекривали ріку). У давні часи ці пороги були страшною 
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перешкодою на шляху того, хто плив Дніпром на Січ. Уважалося, що 

справжнім козаком може зватися лише той, хто пройшов хоч раз у житті 

через пороги. 

Програма конкурсів: 

Ведуча. Щоб правильно орієнтуватися в житті, бути освіченою 

людиною, треба знати минуле свого народу та його історію. У минулому 

українського народу було таке неповторне й легендарне явище, як Запорізька 

Січ. Отже, як ми знаємо історію козацтва?  

Ведучий. Перший конкурс називається «Козаки-знавці». Учасники 

команд по черзі обирають запитання і, обдумавши декілька секунд, дають 

відповідь. Якщо відповідь правильна, команді нараховується 1 бал, якщо ж 

ні, то команда суперників має змогу відповісти і за це отримати 0,5 бала. 

Ведуча. Козаки-помічники, допоможіть нам, будь ласка. 

(трек № 4) 

Ведучий. Ось ми й побачили, які в нас знатоки. Молодці! Упоралися 

із завданням. 

Шановні судді, порахуйте, будь ласка, бали. 

Ведуча. Чи не найвище козаки цінували дружбу! Існував навіть звичай 

побратимства, коли два козаки, зовсім чужі один одному, браталися. А ще на 

Січі завжди цінували вірність та справжній командний дух. Завдяки 

злагодженим діям, козаки завжди отримували перемогу. Подивимось, у кого 

ж найсильніший командний дух. 

Ведучий. Наступний конкурс «Як козаки гуртувалися». Усі члени 

команди стоять один за одним та тримають праву руку на правому плечі, 

а лівою рукою тримають ліву ногу того, хто стоїть попереду. За сигналом 

команди починають стрибати на одній нозі до протилежного кінця зали, 

оминувши фішку, повертаються назад. Виграє команда, яка прибула першою 

і жодного разу не розірвала ланцюг. Фініш за останнім учасником. За 

перемогу команді нараховується 1 бал, команда, що програла, – отримує 

0,5 бала. 
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Ведуча. Курені, приготуватися! А наші козачки будуть слідкувати, 

чи правильно команди виконують завдання. 

(трек № 5) 

Ведучий. Судді, внесіть до протоколів бали, що отримали наші курені. 

Ведуча. Нас не зможуть супостати 

Взяти в кайдани свої: 

Ми бороним наші хати, 

Наші тихії гаї. 

Ведучий. Усі козаки вміли справно стріляти. І зараз наші гравці 

покажуть свою міткість. Наступний конкурс «Влучники». Перед командами 

на відстані 5 метрів виставляються кеглі. Учасники по черзі намагаються 

збити кеглі набивним м’ячем, який імітує козацьке ядро. М’яч повинен 

котитися по підлозі, а не летіти. Кількість збитих кеголь сумується. Виграє 

команда, яка збила більшу кількість. За перемогу команді нараховується 

1 бал, команда, що програла – отримує 0,5 бала. 

Ведуча. Помічники, будь ласка, порахуйте кількість збитих кеголь. 

(трек № 6) 

Ведуча. А чи знаєте ви, що супроти козаків не втанцює ніхто у світі? 

Весь день буде музика грати – 

Весь день буде козак танцювати! 

(Танець «Гопак» у виконанні студентів 211-ф групи: 

Христенка Дмитра, Вязовського Максима, Нестеренка Євгена, 

Уткіна Євгена) 

(трек № 7 ) 

Ведуча. Дякуємо хлопці за чудове виконання танцю! А зараз ми 

подивимось, а судді оцінять виконання гопака нашими учасниками. Наші 

учасники – сучасні козаки, тому гопак будуть виконувати під сучасну 

музику. Команди одночасно виконають танець «експромтом». За виконання 

нараховується до 3 балів. 

Ой закину зараз ноги, закину за спину. 
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Щоб світ здивувався, який козак вдався! 

Для виконання танцю запрошуються команди «Веселі козаки» та 

«Козак-Крутивус» 

(трек № 8 ) 

Ведучий. Просимо шановних суддів повідомити рахунок за чотири 

конкурси. 

Ведуча. Наступний конкурс «Заповіді козаків». Кожний учасник 

команди отримує аркуш, на якому написане слово. Завдання команд – 

якнайшвидше скласти й прочитати вислів, який означає одну із заповідей 

козаків. На роздуми надається одна хвилина. Команді, яка першою правильно 

склала вислів, нараховується 1 бал, другій – 0,5 бала. Якщо команда не 

впоралась із завданням – отримує 0 балів. 

Помічники, роздайте, будь ласка, командам аркуші. 

(трек № 9) 

Ведучий. Судді оцінюють виконання завдання. А ми розпочинаємо 

наступний конкурс. 

Ведуча. Відомий такий історичний випадок. Восени 1674 року Султан 

звелів татарській орді йти війною на Запоріжжя. Щоб застати козаків 

зненацька, вороги прийшли на Січ у Різдвяні свята. Під прикриттям ночі 

татари нишком проникли через таємний хід в укріплення та вже хотіли було 

вчинити криваву різанину, та не на тих напали. Запорожці давно помітили 

непроханих «гостей» і за наказом Івана Сірка відкрили нищівний вогонь з 

рушниць. А потім, перекривши таємний хід, узялися за шаблі... Не вцілів 

жоден ворог.  

Конкурс курінних отаманів «Влучний постріл». 

А чи вмієте ви влучно стріляти? 

Ведучий. Отамани по черзі виконують три кидки дротиком у мішень, 

набравши якомога більше очок. За перемогу одержують 3 бали, команда 

отамана, що програв, – 1 бал. 

(трек № 10) 
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Ведуча. Шановні судді радяться та виставляють бали.  

Ведучий. Сяяли на сонці шаблі запорожців, 

Як вони на конях гнали ворогів. 

Козацькому роду нема переводу, 

Лине його слава з далеких віків! 

Наступний конкурс «Вершники». Перший учасник, сидячи на м’ячі-

коні, у руці тримає палицю-шаблю. «Скаче» до підвішеної надувної кулі, 

вдаряє шаблею по ній, намагаючись її збити, обходить фішку і повертається 

назад, перекочуючи м’яч рукою. Передає естафету товаришу по куреню. 

Наступний учасник виконує те ж саме. Перемогу одержує курінь, який збив 

більшу кількість куль та швидше впорався із завданням. Якщо «кінь» 

ненароком утікає, учасник повинен ноздогнати його і продовжити з того 

ж місця, де закінчив. За перемогу – нараховується 1 бал, переможеним – 

0,5 бала. 

Ведуча. Козаки-помічники рахують кількість збитих куль та слідкують, 

щоб учасники правильно виконували завдання. Курені готові?  

(трек № 11) 

Ведуча. Козаки всі спритні, здібні. 

Чи є ще до них подібні?! 

Потомились? Справа в тому, 

Їм потрібно зняти втому. 

Відпочинок – справа звична: 

Для всіх пауза музична. 

Виступ. Зустрічайте Соколюка Валентина та Калюжну Аріну 

(трек № 12) 

Ведучий. Ось і прискакали ми на своїх козацьких конях до широкої 

ріки, як же переправитися? Із давніх-давен відомо, що козаки вміло 

веслували, долаючи бурхливі потоки рік. Що ж будуть робити наші 

учасники? А допоможе нам конкурс «Переправа». Умови конкурсу: учасник, 

сидячи на скейті, відштовхуючись руками від підлоги повинен 
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переправитися на інший берег до фішки. Потім бере в руки скейт, обходить 

фішку і повертається бігом назад, передаючи естафету наступному учаснику. 

Перемагає команда, яка швидше впорається із завданням і допустить менше 

помилок. Помилки – учасник відштовхується ногами, не доходить до фішки 

або не обходить її. За перемогу – нараховується 1 бал, переможеним – 

0,5 бала. 

(трек № 13) 

Ведуча. Які в нас вершники – справжні козаки! Добре володієте 

шаблями. А чи зможете ви її не впустити? Конкурс «Не впусти шаблю». Усі 

учасники отримують гімнастичні палиці, так звані «шаблі», і стають у коло 

на відстані 1 м один від одного. За сигналам одночасно відпускають «шаблі» 

і рухаючись за годинниковою стрілкою, повинні схопити «шаблю» свого 

сусіда, не даючи їй упасти на підлогу. Команди виконують 5 спроб. 

Перемогу одержує команда, яка втратила «шаблю» меншу кількість разів.  

Ведучий. Курені готові? Зараз ви виконаєте 2 тренувальні спроби, а 

потім – уже змагаючись. 

Ведуча. А наші козаки-помічники будуть слідкувати за виконанням 

та порахують кількість утрачених шабель. 

Ведучий. Щоб мужньо боронити свій народ, свою рідну неньку 

Україну, козаки повинні мати силу в руках. Отже, починаємо змагання 

силачів. Я запрошую курені до останнього конкурсу «Перетягування 

каната». Завдання перетягти команду суперника за серединну лінію. За 

перемогу – нараховується 1 бал, переможеним – 0,5 бала. 

Ведуча. Курені, прийняти вихідне положення! За сигналом 

розпочинаємо. 

(трек № 14) 

Ведучий. Запорозькі козаки, 

Є нам що згадати…  

Нам найкраща ненька-мати – Запорозька славна Січ. 

Чорний вус, брова чорнява, 
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Не судомив руку страх, 

І дзвеніла наша слава 

На розгонистих вітрах. 

Ведуча. А поки судді радяться і визначають переможців, для всіх 

музична пауза.  

Виступ. Синенко Павло, Святська Віра, Ніконенко Юлія виконують 

сучасний гопак (трек № 15) 

Ведуча. Слово надається журі для підведення підсумків і нагородження 

учасників. 

Ведучий. Отже, хлопці, ви всіх переконали в тому, що є справжніми 

козаками і гідними звання студента факультету фізичного виховання, бо 

мужньо пройшли всі складні випробування та впоралися з усіма завданнями 

«Козацьких перегонів». Вітаємо Вас!!! 

Ведуча. Ось і закінчилося наше свято. Усі ви молодці. Пам’ятайте, ви – 

майбутнє України. Тож своїми знаннями, працею, здобутками повинні 

підносити її культуру. 

Ведучий. Будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю так, 

як заповідав великий Тарас, бережіть волю і незалежність нашої держави. 

Ведуча. Поважайте свій народ і нашу мелодійну мову! 

Ведучий. На все добре, любі друзі! 

РАЗОМ. До нових зустрічей! 
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Додаток Л 

Сценарій свята «На старт, дівчата!» 

(сценарій фізкультурного свята) 

 

(Лунають фанфари. Трек № 1.) 

(Під музичний супровід виходять ведучі. Трек № 1.) 

Ведучий 1. Добрий день, дорогі друзі, шановні гості і студенти, 

тренери та викладачі, шанувальники краси і здоров’я! 

Ведучий 2. Добрий день, усім, хто завітав до нас на свято, свято спорту, 

краси, грації та молодості! 

Ведучий 1. Ми щиро вітаємо всіх присутніх та починаємо наше 

спортивне свято.  

(Виступ спортивного колективу «Темп» – «У ритмі спорту».  

Трек № 2.) 

Ведучий 2. Вас вітав спортивний колектив «Темп».  

Ведучий 1. Ми, молоді, крокуємо завжди вперед. 

Нам до снаги всіх звершень висота. 

Якщо здоров’я є, тоді і щастя є, 

Це знають всі – це істина проста! 

Ведучий 2. Стадіон, басейни, корти – 

атрибути знані спорту,  

боротьби, змагань, наснаги,  

сили, спритності, відваги.  

Ведучий 1. Протиборство, перемоги – 

спортом пройдені дороги.  

Успіх, результат, медалі,  

сльози, гімн на п’єдесталі.  

Ведучий 2. Праця, піт і тренування  

Підсумовує старання.  

Ось і новий твій рекорд.  
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То ж приймай вітання, СПОРТ! 

Ведучий 1. Пройшли змагання  

У нашій академії  

Запеклою була боротьба! 

Ведучий 2. І для тих, хто у спортзалі,  

Хто в басейні першим став –  

Лаври й золоті медалі 

І спортивний п’єдестал!  

Ведучий 2. Слово для привітання переможців спартакіади Харківської 

гуманітарно-педагогічної академії надається декану факультету фізичного 

виховання Золочевському Віталію Вікторовичу. 

(Під музичний супровід виходить декан. Трек № 3.) 

(Декан факультету фізичного виховання вручає грамоти. 

 Музика для нагородження. Трек № 4.) 

Дякуємо, Віталю Вікторовичу. 

Ведучий 1. Сьогодні визначиться найпривабливіша, найкмітливіша, 

найчарівніша і граціозніша команда.  

Ведучий 2. А щоб ми з вами не «потонули» в океані краси й чарівності 

учасниць сьогоднішнього конкурсу, представимо вам суворих, але 

компетентних суддів: 

Ведучий 1. Головний суддя – Золочевський Віталій Вікторович, декан 

факультету фізичного виховання. 

Ведучий 2. Судді: 

Четаєва Людмила Петрівна – заступник декана факультету початкової 

освіти; 

Ведучий 1. Грищенко Людмила Кузьмівна, заступник декана 

факультету фізичного виховання; 

Ведучий 2. Кравченя Альона, голова студентської ради академії; 

Ведучий 1. Васюренко Вікторія Олегівна – культорганізатор академії. 
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Ведучий 2. Суддя-секретар: Козарь Сабіна, студентка 5-го курсу 

факультету фізичного виховання. 

Ведучий 1. Судді-помічники: Костильова Каміла та Сизон Ірина, 

студентки 3-го курсу факультету фізичного виховання. 

Ведучий 2. Сьогодні свято,  

Свято спорту! 

Яка чудова це пора! 

Нам спорт дає 

Здоров’я, силу! 

Дорослі з ним  

І дітвора! 

Ведучий 1. «На старт, дівчата!» – свято для дівчат, 

До них дівчата готувались дружно! 

Багато їх чекає перешкод, 

Але вони їх подолають мужньо!  

Ведучий 2. «На старт, дівчата!»  

Що за назва! 

У ній радість  

Гра і боротьба! 

«На старт, дівчата!» – починаймо! 

Вітать команди нам пора! 

Ведучий 1. Команди! «Струнко!» На свято спорту, «Кроком – руш!»  

(Під музичний супровід входять команди. Марш – трек № 5.) 

Ведучий 1. Зустрічайте найвродливіших, найчарівніших, 

найспритніших дівчат нашої академії (на фоні музики. Трек № 6.) 

Ведучий 1. Капітанам команд приготуватися і здати рапорти. 

Капітан команди 211-Ш групи 

Рапорт: Команда, рівняйсь! Струнко! 

(Капітан підходить до суддівського столу.) 

Шановні судді! 
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Команда «ДОСКОНАЛІСТЬ» 

До участі в змаганні «На старт, дівчата!» готова! 

(Капітан повертається до своєї команди.) 

Команда! Наш девіз: 

(Команда проголошує девіз.) 

Будьмо здоровими! 

Будьмо щасливими!  

Будьмо розумними!  

Будьмо красивими! 

Капітан команди__________________________ 

Суддя дає команду: «Вільно!» 

(Капітан підходить до команди й дає команду: «Вільно!») 

Ведучий 2. Капітан команди 111-Ф групи 

Рапорт: 

Команда, рівняйсь! Струнко! 

(Капітан підходить до суддівського столу.) 

Шановні судді! 

Команда «ЗІРОНЬКИ» 

До участі у змаганні «На старт, дівчата!» готова! 

(Капітан повертається до своєї команди.) 

Команда! Наш девіз: 

(Команда проголошує девіз.) 

Як зіроньки ми сяємо, 

Завжди перемагаємо! 

Капітан команди__________________________ 

Суддя дає команду: «Вільно!» 

Капітан підходить до команди і дає команду: «Вільно!» 

Ведучий 2. 

Молодці, дівчата, дякуємо!  
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Ведучий 1. Сьогодні в нас змагаються дівчата, тому естафети й 

конкурси будуть незвичайними.  

Дівчата, будьте уважними. Першим конкурсом буде «Розминка».  

Усі завдання будуть виконуватися справа наліво та вимагатимуть від 

вас вияву кмітливості й уваги. Запрошуємо команди зайняти місця на 

червоній лінії. 

1. І так, починаємо! Зараз я пропоную познайомитися з кожною із 

наших учасниць. За сигналом вам, дівчата, буде необхідно вишикуватися в 

одну шеренгу за алфавітним порядком перших літер ваших імен. Якщо в 

одній із команд імена учасниць повторюються, послідовність не має 

значення. Якщо перші літери в імені однакові – звертають увагу на другі 

літери тощо. Перемагає команда, яка витримала послідовність букв алфавіту 

та виконала завдання найшвидше. Увага! Почали! 

Ведучий 2. 

2. Молодці, дівчата! Усім добре відомо, як багато зусиль та часу 

приділяють дівчата своїм зачіскам. Волосся здавна вважалося одним із виявів 

жіночої краси. Дівчата, зараз пропонуємо вам продемонструвати вашу 

чарівність. Вам необхідно за сигналом вишикуватися в одну шеренгу 

за довжиною свого волосся – від найкоротшого до найдовшого – спиною 

до суддів та глядачів. Увага! Почали! 

Ведучий 1. 

3. А тепер, шановні учасниці, послідовність шикування визначатиме 

колір вашого волосся – від найтемнішого до найсвітлішого. Увага! Почали! 

Ведучий 2. 

4. Увага! Останнє завдання першого конкурсу буде таким: 

за найкоротший проміжок часу вам, прекрасні дівчата, необхідно 

перешикуватися за розміром взуття – від більшого до меншого. П’яти 

знаходяться на лінії шикування. Увага! Почали! 

Команда, яка перемогла в більшій кількості завдань, отримує 1 бал. 

(Під музичний супровід команди шикуються. Трек № 7.) 
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(Судді підраховують кількість правильно виконаних завдань.) 

Ведучий 1. Молодці, дівчата. Ви впоралися із завданням та гарно 

розім’ялися. 

Ведучий 2. А зараз запрошуємо команди зайняти місця на старті 

за фішками. 

(Під музичний супровід команди переходять і шикуються за 

стартовою смугою. Марш – трек № 8.) 

Наступний конкурс-естафета називається «Осина талія». 

Зміст:  

За командою перші учасниці біжать уперед, обертаючи обруч навколо 

талії, добігаючи до фішки (обов’язково оббігти її), повертаються назад, 

виконуючи стрибки через обруч, як через скакалку, далі передають обруч 

наступній учасниці команди, яка у свою чергу виконує ті ж дії. 

Якщо обруч перестав обертатися або впав, треба зупинитися й 

поновити його обертання, і тільки після цього починати біг. 

Перемагає та команда, котра першою виконала завдання. 

Естафета починається за командою «Увага – марш!» 

Штрафні бали: 

За те, що продовжується біг, а обруч не обертається. 

За те, що наступна учасниця ще не почала обертати обруч, а розпочала 

біг. 

За те, що учасниця тримає обруч руками і біжить. 

За те, що фішка збита і не піднята. 

За те, що дівчата не весь час стрибають, а інколи пробігають. 

Команда, яка перемогла, отримує 1 бал. 

Якщо одна з команд закінчила естафету першою, але набрала більше 

штрафних очок – обом командам нараховується по 0,5 бала 

(Трек № 9.) 

Ведучий 1. Наступний конкурс-естафета називається «Весела 

домогосподарочка». 
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Наші дівчата не тільки чудові спортсменки, їм під силу і домашнє 

господарство, управність у якому вони продемонструють у наступній 

естафеті. 

Зміст:  

Кожна учасниця отримує прищепку та тканину. Капітан стає першою, 

біжить до натягнутої мотузки і прищеплює до неї тканину. Повертається 

назад і передає естафету оплеском по долоні наступній учасниці. Естафета 

починається за командою «Увага – марш!» 

Штрафні бали: 

За те, що впала тканина чи прищепка і не були підняті. 

За те, що наступна учасниця передчасно розпочала біг або не передала 

естафету наступній учасниці. 

(Трек № 10.) 

Ведучий 2. Шановні гості, студенти, уболівальники, а зараз збірна 

команда академії з черліденгу вітає всіх зі святом спорту. 

(Виступ під трек № 11.) 

Дякуємо за виступ цій чудовій команді. 

Ведучий 1. Слово надається суддям. 

(Судді підводять підсумок 2-х конкурсів та естафет.) 

Ведучий 2. Команди запрошуються на старт. 

Наступна естафета називається «На побачення – усупереч усьому!». 

Усі ми знаємо, якщо дівчина закохана, вона будь що добереться до 

місця свого побачення. На літаку, на автобусі, на трамваї, на дельтаплані, на 

коні чи на самокаті. А ми пропонуємо випробувати новий вид транспорту.  

Зміст:  

Отже, перша учасниця сідає на фітбол і просувається до фішки, 

за фішкою встає і котить фітбол до наступної учасниці, не відриваючи рук. 

Фітбол повинен торкнутися лінії старту. Після цього наступна учасниця сідає 

на фітбол і продовжує естафету. Перемагає команда, яка першою закінчила 

естафету і не порушувала правила. 
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Естафета починається за командою «Увага – марш!» 

Штрафні бали: 

За те, що фітбол не торкнувся лінії старту. 

За те, що фітбол ще не зайшов за фішку, а учасниця встала з нього. 

За те, що рух мяча був зроблений сильним поштовхом і м’яч відразу 

ж покотився до наступної учасниці. 

Команда, яка перемогла, отримує 1 бал. 

Якщо одна з команд закінчила естафету першою, але набрала більше 

штрафних очок – обом командам нараховується по 0,5 бала. 

(Трек № 12.) 

Ведучий 1. Наступна естафета називається «Шалені ніжки – 

скороходи». 

Щодня наша академія з нетерпінням чекає наших дівчат. А дівчата, 

зібравши всі свої сили, долаючи перешкоди, мчать до академії, що зараз ми 

і побачимо 

Зміст:  

Перша учасниця отримує «Шалені ніжки – скороходи». Кладе їх перед 

стартовою лінією. За сигналом ведучого «Увага – марш!» стають на другу 

пару «Шалених ніжок – скороходів». Першу пару переставляють перед 

собою. Повторюють завдання, просуваючись до фішки, потім беруть шалені 

ніжки в руки, оббігають фішку і біжать до наступного учасника. Фішку 

оббігати з правої сторони. Наступний учасник усе повторює.  

Штрафні бали: 

За те, що не поставили як слід ніжки до початку бігу. 

За те, що стали поза ніжками і торкнулися підлоги. 

За те, що торкалися підлоги руками. 

Команда, яка перемогла, отримує 1 бал. 

Якщо одна з команд закінчила естафету першою, але набрала більше 

штрафних очок – обом командам нараховується по 0,5 бала. 

(Трек № 13.) 
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Ведучий 2. Поки наші команди відпочивають, а судді підбивають 

підсумки 4-х конкурсів, пропонуємо вам переглянути показовий виступ 

студентів академії Козарь Сабіни, Шевченка Олексія та Шульги Владислава з 

ТАЕКВОН-ДО. 

Ведучий 2. Слово надається суддям. 

(Судді підводять підсумок 4-х конкурсів та естафет.) 

Ведучий 1. Наступний конкурс «Домашнє завдання». 

Команди отримали домашнє завдання підготувати комплекс ритмічної 

гімнастики під музичний супровід. І зараз подивимося, що вони приготували. 

Будь ласка, командо 211-ш групи, просимо.  

(Виступ № 1 під трек № 14.) 

Ведучий 2. Будь ласка, командо 111-ф групи, просимо.  

(Виступ № 2 під трек № 15.) 

Ведучий 2. Шановні команди, займіть, будь ласка, місце на червоній 

лінії. 

Кожна дівчина – майбутня мати. І як заведено, вона повинна буде 

вчити свою дитину складати слова. У наступній естафеті, яка називається 

«Найрозумніша», ми побачимо, чи готові наші дівчата до такого 

випробування. 

Зміст:  

Капітан отримує набір букв та роздає кожній учасниці своєї команди по 

одній. Команда складає слово та шикується в шеренгу навпроти суддів, 

тримаючи букви на одному рівні. Виграє команда, яка швидше складе слово 

та вишикується в шеренгу. 

Команда, яка перемогла, отримує 1 бал. 

Дякуємо! Команди, просимо присісти на лаву. 

(Трек № 16.) 

Ведучий 1. Конкурс КАПІТАНІВ. Команди відпочивають, а на старт 

викликаються капітани. Не даремно кажуть, що краса врятує світ! Наші 



252 

капітани не тільки стрункі та вродливі, вони можуть створювати красу 

навколо себе. 

Зміст:  

На стіні закріплено намальований на ватмані кошик для квітів. 

Капітани збирають по одній квітці й утворюють букет у кошику (для цього 

вони користуються клеєм), а маркером домальовують стебла та листя, якщо 

є в цьому потреба. На виконання завдання дається 2 хвилини. 

Штрафні бали: 

За те, що капітани беруть не по одній квітці, а більше. 

За те, що квітка впала і не була піднята. 

За те, що композиція виконана неохайно. 

Капітан, яка зібрала більше квітів, отримує 1 бал, та краща 

композиція оцінюється ще 1 балом. Усього за цей конкурс капітани можуть 

отримати 2 бали.  

Якщо капітан набрала 2 бали, але має більше штрафних очок, кожна 

отримує по 1 балу. 

(Трек № 17.) 

(Судді підбивають підсумок.) 

Ведучий 1. Шановні гості, студенти, уболівальники, а зараз 

пропонуємо переглянути виступ збірної команди академії з ХІП-ХОПу та 

ДЖАЗ ФАНКу. 

(Виступ під трек № 18.) 

Ведучий 2. Ось і закінчилися наші змагання. Хочемо висловити подяку 

нашим викладачам і тренерам.  

(Фонова легка музика. Трек № 19.) 

Ведучий 1. Тим, хто передає нам свої знання, своє уміння. 

Ведучий 2. Хто ставиться до нас по-батьківськи чи по-материнськи. 

Ведучий 1. Хто відкриває для нас своє серце. 

Ведучий 2. Дорогі наші педагоги! 

Разом Низький вам вклін!  
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Ведучий 1. Для остаточного підсумку наших змагань слово надається 

декану факультету фізичного виховання Золочевському Віталію 

Вікторовичу. 

(Декан оголошує переможців, вручає грамоти та солодкі призи. 

Трек № 20.) 

Ведучий 2. Наше свято закінчилося, але попереду нас чекають нові 

старти! Тож до нових зустрічей! Хай вам щастить! На все добре! 

(Грає музика, усі виходять із зали. Трек № 21.) 
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Додаток М 

Опитувальник «Мотивація до розвитку ОРА» 

 

Шановні студенти! Дайте, будь ласка, відповіді на запитання «так» 

або «ні». 

 

1. Чи виконуєте Ви ранкову зарядку?  

2. Чи допомагаєте Ви (за власним бажанням) організовувати 

викладачам змагання серед студентів із різних видів спорту?  

3. Чи відвідуєте Ви секції, гуртки, факультативи, що впливають на 

розвиток ОРА?  

4. Чи вбачаєте Ви перспективи власної професійної діяльності через 

розвиток ОРА?  

5. Чи маєте Ви шкідливі звички?  

6. Чи впливають ці звички на розвиток ОРА?  

 


