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Актуальність. Інноваційна динаміка світових тенденцій розвитку вищої 

освіти вимагає від України вибору випереджувальної моделі підготовки 

фахівців із вищою педагогічної освітою [4]. Інновації стають суттєвим 

механізмом щодо здійснення процесу позитивного розвитку майбутніх 

фахівців, зокрема спеціалістів у галузі «Фізичне виховання», де необхідне 

оновлення змісту підготовки фахівців.  

Таким чином, з’являється потреба у запровадженні моніторингової 

системи спортивного вдосконалення з метою забезпечення її повноцінного 

функціонування і прогнозування оптимального розвитку [1, 3]. 



Мета: розкрити особливості запровадження моніторингу спортивної 

майстерності та зробити порівняльний аналіз досягнень серед студентів 

Лисичанського педагогічного коледжу. 

Результати дослідження. На початку 2012-2013 н.р. викладачами 

циклової комісії фізичного виховання ВП «Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» було 

розроблено та впроваджено в дію моніторинг росту спортивної майстерності 

серед студентів спеціальності «Фізичне виховання».  

Основними завданнями визначено: аналіз та прогнозування професійної 

підготовленості, ступінь активності та залучення до спортивно-масової роботи 

різних рівнів, визначення кращих спортсменів та команд. 

Викладацький колектив навчального закладу, зокрема циклова комісія 

фізичного виховання, ставить перед студентською молоддю складні і цікаві 

завдання: пошук інноваційних шляхів формування здоров’язберігаючої 

свідомості майбутніх фахівців; встановлення контактів і взаємовигідного 

співробітництва з іншими об’єднаннями регіону; формування у студентів 

наукового світогляду; залучення студентської молоді до участі у спортивних 

змаганнях різного рівня та спрямування; прищеплення дбайливого ставлення до 

свого здоров’я; популяризація ведення здорового способу життя серед 

студентської молоді [3, с. 84]. 

На етапі реформування системи вищої освіти спостерігається підвищений 

інтерес до проблем, пов’язаних з оцінюванням росту спортивної майстерності 

студентів. 

Важливість моніторингу спортивної майстерності студентів пояснюється 

тим, що це виключно складна методологічна проблема. Адже йдеться про 

характеристики, які через свою природу не можуть повністю виразитись у 

цифрах і формулах. 

У здійсненні цих завдань важливе значення має цілеспрямована робота по 

дальшому вдосконаленню існуючих і пошуку нових форм і методів навчання та 

виховання, які б надавали можливість викладачам працювати творчо, 

спонукаючи студентів до активної спортивної діяльності і володінню 

глибокими переконаннями. 

В рамках діяльності СК «ЛПК» серед студентів спеціальності «Фізичне 

виховання» (можуть брати участь студенти інших спеціальностей) щорічно 

проводиться моніторинг спортивної майстерності, який показує результати 

спортивних досягнень студентів, їх позитивну динаміку чи недостатній рівень 

розвитку. 

Результати моніторингу висвітлюються на сайті циклової комісії 

фізичного виховання, де вся спільнота може познайомитися з лідерами у сфері 

спорту. 

В ході дослідження ми з’ясували, що моніторинг спортивної майстерності 

– це комплекс організаційних засобів, які забезпечують систематичний 

контроль за станом та тенденціями розвитку досягнень студентів. 

Моніторинг як експертна система забезпечує систематичне та об’єктивне 

оцінювання наслідків спортивно-масової діяльності студентів; дає змогу не 



лише систематизувати інформацію, але й може стати дієвим механізмом 

матеріального заохочення студентів, що ефективно працюють у режимі 

розвитку. 

Протягом 5 років викладачі циклової комісії фізичного виховання 

виробили власну модель системи оцінювання досягнень студентів. 

За роки проведення моніторингу  у Лисичанському педагогічному 

коледжі до положення були внесені деякі  зміни (до рейтингу додалися кращі 

спортсмени коледжу з інших спеціальностей), але основна концепція 

підрахунку даних не змінювалася. Тож є можливість провести порівняльний 

аналіз за п’ять років. 

Слід зазначити, що такий рейтинг дав можливість з великою долею 

об’єктивності визначати кращих спортсменів навчального закладу та кращі 

групи серед спеціальності «Фізичне виховання». 

Серед критеріїв для аналізу було обрано:  

1. Загальний індивідуальний бал.    

Суто математичний показник – визначення загальної кількості набраних 

балів за чотири роки навчання у 

коледжі. Фігурантами були лише 

випускники 2016 – 2017 років (Див. 

Діаграму1).  

За вказаними критеріями 

кращою спортсменкою на даний час 

є випускниця 2016 року  Горєлова 

Валерія. До кращої десятки входять 

сім дівчат та лише три юнаки, шість 

випускників 2016 року та чотири 

2017. Максимальний бал – 431, 

мінімальний для Топ-10 – 254. 

2. Індивідуальний бал по 

курсам. 

За п’ять років дії моніторингу визначено кращих по кожному курсу.  

Так, найбільше балів на І курсі набрала Горєлова Валерія (Див. Діаграму 

2).  

На ІІ курсі позиції змінилися і в лідери вийшла Лагутєєва Анастасія (Див. 

Діаграму 3).   

На третьому курсі сенсаційно став переможцем Коваленко Артем (Див. 

Діаграму 4).   

Діаграма 1. Десятка найкращих за кількістю 

балів  

Діаграма 2. Індивідуальний бал ТОП-5 на І 

курсі  

Діаграма 3. Індивідуальний бал ТОП-5 на 

ІІ курсі 



В лідери вибилася на ІV курсі Коптєва Тетяна, яка постійно брала участь 

у всіх змаганнях (Див. Діаграму 5).  

Серед Топ-5 кожного курсу лише п’ятеро студентів відзначилися по двічі 

– Струкова Єлізавета, Вітвицький Вадим, Овчиннікова Лілія, Лагутєєва 

Анастасія та Руденко Олександр.  

Кращими частіше ставали дівчата – їх 60%.  Загальна сума очок 

набраними Топ-5 по курсам: 

І курс – 529; 

І курс – 789; 

І курс – 774; 

ІV курс – 696. 

Моніторинг – це спеціальна система збору, оброблення, зберігання і 

розповсюдження інформації про етапи спортивної діяльності, прогнозування на 

основі об’єктивних даних динаміки і основних тенденцій її розвитку та 

розроблення обґрунтування рекомендацій для прийняття управлінських рішень 

стосовно підвищення ефективності спортивно-масової роботи та особистої 

участі у змаганнях. 

Системна діагностика являє собою аналітико-діагностичну модель 

аналізу й оцінки якості спортивно-масової роботи та проведення моніторингу 

на всіх рівнях управління та функціонування спортивного клубу: коледжний 

рівень, навчальна група, викладачі, студенти, батьки, обласний рівень. Вона 

завбачає періодичний самоаналіз фактичного стану і кінцевих результатів на 

кожному ступені навчання за певними критеріями, показниками, методиками і 

процедурами обробки та інтерпретації даних. 

Без зворотного зв’язку не може бути розвитку закладу освіти і 

формування його іміджу в освітньому середовищу міста, області, країни.  

3. Загальний груповий 

рейтинг. 

До уваги бралися,  знову ж 

таки, лише групи, у яких були 

наявні показники за чотири роки 

навчання (Див. Діаграму 6).  

Згідно середньому показнику по 

групі лише на першому курсі 

Діаграма 4. Індивідуальний бал ТОП-5 на 

ІІІ курсі 

Діаграма 5. Індивідуальний бал ТОП-5 

на ІV курсі 

Діаграма 6. Загальний груповий рейтинг 



перевагу мали студенти на рік старші. Починаючи з ІІ курсу суттєво збільшився 

рейтинг групи 2017 року випуску. Ця перевага відображена і в середньому балі 

за всі роки навчання. 

4. Груповий рейтинг по курсам. 

Згідно середньому балу групи за п’ять років на спеціальності «Фізичне 

виховання» є лише одна група, набір 2013 року, яка кожного року покращувала 

свої показники. І також лише одна, котра на кожному курсі була серед трійки 

кращих – набір 2012 року. Рекордні показники демонструє група 2014 року 

набору, але для них навчання ще не завершене (Див. Діаграму 7). 

5. Середній індивідуальний 

бал. 

Цікаво було визначити ще й 

Топ-10 спортсменів коледжу за 

останні п’ять років. Потрапили до 

рейтингу усі, хто має бали хоча б 

за один рік. На даний час всі 

студенти з середнім балом вище 

ста стали лауреатами даної 

номінації (Див. Діаграму 8).  

6. Зростання спортивної 

майстерності. 

Найбільш важливий показник – наявність чи відсутність динаміки 

покращення студентами власних результатів у рейтингу. Підрахувавши 

загальну кількість спортсменів у котрих є постійний процес покращення 

показників, з’ясували, шо таких лише 41%. Топ-10 з найбільшим прогресом за 

роки навчання (Див. Діаграму 9). 

Студенти отримують бали за участь у спортивних змаганнях різного рівня 

(коледжні, міські, обласні, всеукраїнські, міжнародні) як в індивідуальних 

виступах так і командних. В рамках діяльності клубу студенти отримали 

можливість розширення географії виїздів на спортивні змагання високого рівня. 

Для студентів передбачені бали за суддівство у змаганнях та отримання 

спортивних розрядів та звань. Члени СК «ЛПК» працюють над перспективою 

щодо можливості отримання суддівської категорії з легкої атлетики, баскетболу 

Діаграма 8. Середній індивідуальний бал Діаграма 9. Зростання спортивної 

майстерності 

Діаграма 7. Груповий рейтингпо курсам 



студентами коледжу. З цією метою проводяться семінари-практикуми як на базі 

коледжу, так і на виїзді. 

Студенти коледжу постійно отримують суддівську практику у коледжі, 

загальноосвітніх навчальних закладах м.Лисичанська під час проведення 

міських змагань (баскетбол, волейбол, футбол), беруть участь в організації та 

проведенні змагань з легкої атлетики, настільного тенісу, шахів та шашок, 

бадмінтону, спортивних свят, «Стартів надій» тощо. 

Висновки. Моніторинг рівня залучення студентів Лисичанського 

педагогічного коледжу – це система організаційних заходів, спрямованих на 

забезпечення періодичного збирання, опрацювання та аналізу показників про 

стан використання рухової активності у повсякденній діяльності студентів з 

урахуванням їхніх потреб та цінностей, а також про основні чинники, які 

стримують процес їх залучення до рухової активності як важливої складової 

здорового способу життя. 
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