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компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі 
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Анотації:
Проведено аналіз рівнів сформова-
ності професійної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культу-
ри в процесі вивчення біологічних 
дисциплін. У дослідженні брали 
участь 79 студентів. Застосовано 
методи педагогічного спостережен-
ня та педагогічного експерименту. 
Описано комп’ютерну програму мо-
ніторингу професійної компетент-
ності майбутніх учителів фізичної 
культури в процесі вивчення біоло-
гічних дисциплін. Проаналізовано 
результати анкетування 448 студен-
тів першого і другого курсу, які на-
вчаються за спеціальністю «учитель 
фізичної культури». Встановлено, 
що результати формувального 
етапу педагогічного експерименту 
свідчать про значні позитивні зміни 
рівнів сформованості професійної 
компетентності у студентів експе-
риментальної групи. Встановлено, 
що зросла кількість студентів з ви-
соким і середнім рівнем сформова-
ності професійної компетентності 
і зменшилась кількість студентів з 
низьким рівнем сформованості про-
фесійної компетентності.

Войтовская О.Н. Компьютерная диагно-
стика уровней сформированности про-
фессиональной компетентности будущих 
учителей физической культуры в процес-
се изучения биологических дисциплин. 
Проведен анализ уровней сформированности 
профессиональной компетентности будущих 
учителей физической культуры в процессе из-
учения биологических дисциплин. В исследо-
вании принимали участие 79 студентов. При-
менены методы педагогического наблюдения 
и эксперимента. Описаны компьютерную про-
грамму мониторинга профессиональной ком-
петентности будущих учителей физической 
культуры в процессе изучения биологических 
дисциплин. Проанализированы результаты 
анкетирования 448 студентов первого и вто-
рого курса, обучающихся по специальности 
«учитель физической культуры». Установле-
но, что результаты формирующего этапа пе-
дагогического эксперимента говорят о значи-
тельных положительных изменениях уровней 
сформированности профессиональной ком-
петентности студентов экспериментальной 
группы. Установлено, что возросло количе-
ство студентов с высоким и средним уровнем 
сформированности профессиональной ком-
петентности и уменьшилось количество сту-
дентов с низким уровнем сформированности 
профессиональной компетентности.

Voitovska O.N. Computer diagnostics 
of level of professional competence 
formation of future physical 
culture teachers in the biological 
disciplines study. The analysis of 
the level of professional competence 
formation of future physical culture 
teachers in the biological disciplines 
study was provided. The study involved 
79 students. It is applied methods of 
teaching observation and experiment. 
The computer program of monitoring 
of professional competence of future 
teachers of physical education was 
described in the study of the biological 
sciences. Analyzed the results of 448 
students questionnaire of the first and 
second year, studying at specialty 
“teacher of physical culture.” Found that 
the results of the formative stages of the 
experiments show significant positive 
changes in the levels of formation of 
professional competence of students of 
the experimental group. Found that the 
increase in the number of students with 
high and medium level of formation of 
professional competence and reduced 
the number of students with low level of 
formation of professional competence.
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Вступ.1

У сучасному суспільстві, що стрімко розвиваєть-
ся, все більше зростає потреба у професійно компе-
тентних майбутніх учителях фізичної культури. І тому 
збільшуються вимоги до якості підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури, що зумовлює не тільки 
потребу постійного вдосконалення процесу навчання, 
застосування нових форм роботи, а й впровадження 
педагогічної діагностики з метою перевірки, постій-
ного контролю, оцінювання, накопичення статистич-
них даних, їх аналізу, виявлення динаміки, тенденцій, 
подальшого розвитку знань та умінь студентів.

Теоретичне обґрунтування різних аспектів педа-
гогічної діаг ностики знайшло своє відображення у 
роботах як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, 
таких як В.С. Аванесов [1], Б.П. Битинас та Л.І. Ка-
таєва [2], О.М. Демченко [3], І.П. Підласий [6], А.В. 
Хуторський [10] та ін.

Поняття «професійна компетентність» досліджу-
вали такі зарубіжні науковці, як Р. Бойціс [11], Б. 
Спенсер [12], Е. Шорт [13]. Різні аспекти професійної 
компетентності майбутніх учителів фізичної культу-
ри розглядали, зокрема, Ю.В. Драгнєв [4], Л.О. Коно-
вальська [5], Н.М. Самсутіна [7], Л.П. Сущенко [8], 
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О.В. Тимошенко [9] та ін. 
Результати аналізу сучасних літературних джерел 

свідчать про те, що проблемі педагогічної діагнос-
тики у вищій школі не приділялось достатньо уваги. 
Тому, на наш погляд, в умовах посиленої уваги до про-
блеми якості підготовки фахівців у вищих навчальних 
закладах питання педагогічної діагностики набуває 
надзвичайної актуальності.

Робота виконана відповідно до плану НДР Інсти-
туту фізичного виховання та спорту Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було проаналізувати дея-

кі питання результатів анкетування студентів вищих 
навчальних закладів України. Описати комп’ютерну 
програму «ВСД: моніторинг професійної компетент-
ності майбутніх учителів фізичної культури в процесі 
вивчення біологічних дисциплін», розроблену у спі-
вавторстві з Л.П. Сущенко і В.А. Діденко. Провести 
аналіз рівнів сформованості професійної компетент-
ності майбутніх учителів фізичної культури в процесі 
вивчення біологічних дисциплін

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення наукової літератури, педагогічне спостере-
ження, педагогічний експеримент, методи математич-
ної статистики.
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Організація дослідження.
Педагогічний експеримент, який складався з кон-

статувального і формувального етапів, здійснювався 
впродовж 2010-2012 навчальних років.

На констатувальному етапі педагогічного експери-
менту вивчалися документальні джерела, здійснювався 
збір фактичного матеріалу і проводилася його первин-
на систематизація, вивчався стан сформованості про-
фесійної компетентності майбутніх учителів фізичної 
культури в процесі вивчення біологічних дисциплін, та-
ких як: «Безпека життєдіяльності та цивільна оборона» 
(1 курс); «Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ» (2 
курс), «Фізіологія фізичного виховання та спорту» (2 
курс). У формувальному етапі педагогічного експери-
менту брали участь студенти Національного педагогіч-
ного університету імені М.П. Драгоманова, які входили 
до складу експериментальної групи (n=79).

Результати дослідження.
З метою вивчення сучасного стану педагогічної 

діагностики професійної компетентності майбутніх 
учителів фізичної культури в процесі вивчення біо-
логічних дисциплін було опитано 448 студентів ви-
щих навчальних закладів, зокрема 86 студентів Бер-
дянського державного педагогічного університету, 49 
студентів Волинського національного університету 
імені Лесі Українки, 63 студента Запорізького націо-
нального університету, 146 студентів Інституту фізич-
ного виховання Національного педагогічного універ-
ситету імені М.П. Драгоманова, 51 студент Луцького 
інституту розвитку людини Університету «Україна», 
53 студентів Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького. Аналіз відповідей сту-
дентів свідчить про те, що серед 448 студентів вважа-
ють дієвим здійснювати педагогічну діагностику про-
фесійної компетентності майбутніх учителів фізичної 
культури в процесі вивчення біологічних дисциплін 
76,76% студентів; не вважать дієвим 7,42% студентів; 
важко було відповідати 15,18% студентів (рис. 1).

Отже, переважна більшість студентів вважають ді-
євим здійснювати педагогічну діагностику професій-
ної компетентності майбутніх учителів фізичної куль-
тури в процесі вивчення біологічних дисциплін.

Відповіді щодо того, чи вважають опитані студенти 
дієвим проведення комп’ютерного тестування знань, 
якими вони оволоділи у процесі вивчення біологічних 
дисциплін, розподілилися наступним чином: із 448 
студентів вважають дієвим проведення комп’ютерного 
тестування знань 57,63% студентів, не вважають ді-
євим проведення комп’ютерного тестування знань 
27,26% студентів, важко було відповідати 14,80% сту-
дентів (рис. 2). 

У процес навчання студентів експерименталь-
ної групи впроваджувалися виявлені організаційно-
методичні умови педагогічної діагностики профе-
сійної компетентності майбутніх учителів фізичної 
культури в процесі вивчення біологічних дисциплін.

Нами розроблено діагностичний інструментарій 

для моніторингу рівнів сформованості професійної 
компетентності майбутніх учителів фізичної культури 
в процесі вивчення біологічних дисциплін, до якого 
увійшли критерії, показники і рівні (низький, серед-
ній, високий) сформованості професійної компетент-
ності майбутніх учителів фізичної культури в процесі 
вивчення біологічних дисциплін. Розроблений діа-
гностичний інструментарій було покладено в основу 
створення алгоритму комп’ютерної програми «ВСД: 
моніторинг професійної компетентності майбутніх 
учителів фізичної культури в процесі вивчення біоло-
гічних дисциплін», розробленої у співавторстві з Л.П. 
Сущенко і В.А. Діденко.

Програма розрахована для тестування груп сту-
дентів до 100 осіб. Для роботи з програмою запустіть 
файл «Testing.exe», який знаходиться у робочій папці. 
Після запуску програми з’являється вікно з назвою 
програми. Для початку тестування студенту необхід-
но ввести своє прізвище, ім’я та по батькові і вибрати 
етап експерименту. Якщо хоч одне із зазначених вище 
полів не буде заповнене, воно стане червоного кольо-
ру при натисненні кнопки «Початок». Якщо було вве-
дено дані, яких немає в базі з’явиться вікно з повідо-
мленням «Користувач не знайдений!». Якщо всі поля 
було коректно введені при натиснені кнопки «Поча-
ток» користувач побачить перелік тестів. Він повинен 
вибрати тест, який хоче пройти або поставити галочку 
«Пройти всі тести», щоб пройти всі тести почерзі і на-
тиснути кнопку «Далі».

На екрані з’явиться форма з назвою тесту, запитан-
ням і переліком відповідей. Користувач може обрати 
лише одну відповідь, для того щоб перейти до наступ-
ного питання.

Після проходження тесту користувач побаче ві-
кно у якому буде відображена назва тесту, що був 
пройдений, рівень і кількість балів набраних за тест. 
Щоб пройти знову тестування треба вибрати кнопку 
«Завершити», для виходу з програми треба натисну-
ти кнопку «Вихід» або хрестик в правому верхньому 
куті вікна програми.

В результаті проходження тесту програма створює 
звіт, який знаходиться в теці «report», в якому вказана 
оцінка за відповідь, загальна кількість набраних балів 
і загальний рівень готовності, які розташовуються в 
наступних документах: «Test1.xls» Тестові завдання 
для оцінки рівня оволодіння студентами знаннями з 
біологічних дисциплін; «Test2.xls» – Картка для оцін-
ки рівня сформованості процесуальної компетенції 
у майбутніх учителів фізичної культури в процесі 
вивчення біологічних дисциплін; «Test3.xls» – Екс-
периментальний аналіз оцінки рівня сформованості 
комунікативних умінь майбутніх учителів фізичної 
культури; «Test4.xls» – Експериментальний аналіз 
оцінки рівня сформованості організаторських умінь 
майбутніх учителів фізичної культури. Звіт складаєть-
ся з трьох сторінок. Перша і друга сторінка складаєть-
ся з П.І.Б. студентів, набраних ними балів за тесту-
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Рис. 1. Розподіл відповідей студентів, опитаних про те, чи є дієвим здійснювати  
педагогічну діагностику професійної компетентності майбутніх учителів  

фізичної культури в процесі вивчення біологічних дисциплін (%)

Рис. 2. Розподіл відповідей студентів, опитаних про те, чи є дієвим проведення комп’ютерного 
тестування знань, якими вони оволоділи у процесі вивчення біологічних дисциплін (%)
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вання і рівня, але перша сторінка – це набрані бали на 
початку експеременту, а друга на кінець.

На третій сторінці знаходиться статистика прохо-
дження тестів студентами. В статистиці відобража-
ється загальна кількість студентів, які пройшли тесту-
вання і загальний показник рівнів готовності, середнє 
значення, середнє квадратичне та помилка репрезен-
тативності.

При проходженні всіх тестів виконується розраху-
нок готовності студента, ці данні заносяться в файл 
«MainSheet.xls». В звіт заносяться П.І.Б. студента, бали 
по кожному із тестів, а також розраховується критерій 
т-стьюдент, рівень за всі тести на початку експеремента 
і в кінці і різницю між ними. Розраховується статисти-
ка: кількість студентів, які пройшли тестування і кіль-
кість набраних рівнів, середнє значення, середнє ква-
дратичне та помилку репрезентативності.

На початку педагогічного експерименту у студен-
тів НПУ імені М.П. Драгоманова високий рівень сфор-
мованості професійної компетентності за критерієм 
знань мали 10,13% студентів, на кінець педагогічного 
експерименту мали відповідно 18,99% студентів, се-
редній рівень на початку педагогічного експерименту 
– 37,97% студентів, на кінець педагогічного експери-
менту – 58,23% студентів, низький рівень на початку 
педагогічного експерименту – 51,90% студентів, на кі-
нець педагогічного експерименту – 22,70% студентів. 
Збільшилась кількість студентів з високим рівнем за 
знанієвим критерієм – на 8,86 %, з середнім рівнем – 
на 20,25%. Зменшилася кількість студентів з низьким 
рівнем за знанієвим критерієм в експериментальній 
групі – на 29,11% (рис.3). 

На початку педагогічного експерименту у експери-
ментальній групі високий рівень сформованості профе-
сійної компетентності за процесуальним критерієм мали 
11,39% студентів, на кінець педагогічного експерименту 
мали відповідно 23,78% студентів, середній рівень на 
початку педагогічного експерименту мали 36,71% сту-
дентів, на кінець педагогічного експерименту – 58,23% 
студентів, низький рівень на початку педагогічного екс-
перименту – 51,90% студентів, на кінець педагогічного 
експерименту – 18,99% студентів (рис. 4).

Збільшилась кількість студентів з високим рівнем 
за процесуальним критерієм у експериментальній 
групі – на 11,39%. Збільшилась кількість студентів 
з середнім рівнем за процесуальним критерієм – на 
21,52%. Зменшилася кількість студентів з низьким 
рівнем за процесуальним критерієм – на 32,91%. 
Отже, аналіз рівнів сформованості професійної ком-
петентності за процесуальним критерієм за результа-
тами педагогічного експерименту свідчить про пози-
тивні зміни у експериментальній групі.

На початку педагогічного експерименту у експери-
ментальній групі високий рівень сформованості про-
фесійної компетентності за комунікативним критерієм 
мали 10,13% студентів, на кінець педагогічного експе-
рименту – відповідно 25,32% студентів, середній рі-
вень на початку педагогічного експерименту – 40,51% 
студентів, на кінець педагогічного експерименту мали 
64,56% студентів, низький рівень на початку педаго-
гічного експерименту – 37% студентів, на кінець педа-
гогічного експерименту – 10,13% студентів (рис.5).

Збільшилась кількість студентів з високим рівнем 
за комунікативним критерієм в експериментальній 

Рис. 4. Динаміка рівнів сформованості професійної компетентності за процесуальним 
критерієм у студентів НПУ імені М.П. Драгоманова (%)
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Рис. 5. Динаміка рівнів сформованості професійної компетентності за комунікативним критерієм (%)
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групі – на 15,19%. Збільшилась кількість студентів з 
середнім рівнем за комунікативним критерієм в екс-
периментальній групі – на 24,05%. Зменшилася кіль-
кість студентів з низьким рівнем за комунікативним 
критерієм в експериментальній групі – на 39,24%. 
Отже, аналіз рівнів сформованості професійної ком-
петентності за комунікативним критерієм за результа-
тами педагогічного експерименту свідчить про пози-
тивні зміни у експериментальній групі.

На початку педагогічного експерименту у екс-

Рис. 6. Динаміка рівнів сформованості професійної компетентності за 
організаторським критерієм (%)
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периментальній групі високий рівень сформованос-
ті професійної компетентності за організаторським 
критерієм мали 8,86% студентів, на кінець педаго-
гічного експерименту – відповідно 27,85% студентів, 
середній рівень на початку педагогічного експеримен-
ту – 37,97% студентів, на кінець педагогічного екс-
перименту мали 59,49% студентів, низький рівень на 
початку педагогічного експерименту – 53,16% студен-
тів, на кінець педагогічного експерименту – 12,66% 
студентів (рис. 6). 
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Рис.7. Динаміка рівнів сформованості професійної компетентності студентів 
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Збільшилась кількість студентів з високим рівнем 
за організаторським критерієм у в експериментальній 
групі – на 18,99%. Збільшилась кількість студентів з 
середнім рівнем за організаторським критерієм – на 
21,52%. Зменшилася кількість студентів з низьким 
рівнем за організаторським критерієм в експеримен-
тальній групі – на 40,51%. Нам імпонує, що на кінець 
педагогічного експерименту ми спостерігаємо пози-
тивні зміни у експериментальній групі за організатор-
ським критерієм. 

На початку педагогічного експерименту у експери-
ментальній групі високий рівень сформованості профе-
сійної компетентності майбутніх учителів фізичної куль-
тури в процесі вивчення біологічних дисциплін мали 
10,13% студентів, на кінець педагогічного експерименту 
мали відповідно 23,73% студентів, середній рівень на 
початку педагогічного експерименту – 38,29% студен-
тів, на кінець педагогічного експерименту – 60,13% 
студентів, низький рівень на початку педагогічного екс-
перименту – 51,58% студентів, на кінець педагогічного 
експерименту мали 16,14% студентів (рис. 7). 

Збільшилась кількість студентів з високим рівнем 
сформованості професійної компетентності майбут-

ніх учителів фізичної культури в процесі вивчення 
біологічних дисциплін в експериментальній групі – 
на 13,61%. Збільшилась кількість студентів з середнім 
рівнем – на 21,84%. Зменшилася кількість студентів 
з низьким рівнем сформованості професійної ком-
петентності майбутніх учителів фізичної культури в 
процесі вивчення біологічних дисциплін в експери-
ментальній групі – на 35,44%.

Висновки. 
Таким чином, встановлена ефективність 

комп’ютерної програми «ВСД: моніторинг профе-
сійної компетентності майбутніх учителів фізичної 
культури в процесі вивчення біологічних дисциплін», 
розроблена у співавторстві з Л.П. Сущенко і В.А. Ді-
денко. Встановлено, що результати формувального 
етапу педагогічного експерименту свідчать про значні 
позитивні зміни рівнів сформованості професійної 
компетентності у студентів експериментальної групи.

Перспективи подальших досліджень поля гають у 
впровадженні матеріалів дисертаційного дослідження 
у навчально-виховний процес вищих навчальних 
закладів України.
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