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Етапи і методика експериментальної роботи  

з професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних 
закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності 

Маковецька Н.В.
Запорізький національний університет

Анотації:
Визначено етапи експеримен-
тальної роботи щодо профе-
сійного розвитку вихователів та 
інструкторів з фізкультури до-
шкільних навчальних закладів у 
сфері освітньо-оздоровлювальної 
діяльності. Наведено методику  
цієї роботи. У дослідження було 
включено 266 фахівців дошкіль-
них навчальних закладів, із яких 
139 належали до експеримен-
тальної групи, 127 – до контроль-
ної. Рівень їхнього професійного 
розвитку визначався за такими 
компонентами – мотиваційно-
діяльнісним, когнітивним і осо-
бистісним. Формувальний експе-
римент передбачав застосування 
моделі організації методичної ро-
боти з фахівцями у дошкільному 
навчальному закладі. Виділені 
організаційні і методичні умови 
для професійного розвитку фа-
хівців: розробка вмісту, визначен-
ня форм (методів) і особливостей 
професійного розвитку. Це спри-
яло значному підвищенню рівня 
професійного розвитку респон-
дентів експериментальної групи.

Маковецкая Н.В. Этапы и методика экс-
периментальной работы по профессио-
нальному развитию специалистов до-
школьных учебных учреждений в сфере 
образовательно-оздоровительной дея-
тельности. Определены этапы экспери-
ментальной работы по профессионально-
му развитию воспитателей и инструкторов 
физической культуры дошкольных учеб-
ных заведений в сфере образовательно-
оздоровительной деятельности. Приведе-
на методика  этой работы. В исследование 
было включено 266 специалистов дошколь-
ных учебных заведений, из каких 139 при-
надлежали к экспериментальной группе, 127 
– к контрольной. Уровень их профессиональ-
ного развития определялся по таким ком-
понентам: мотивационно-деятельностный, 
когнитивный и личностный. Формирующий 
эксперимент предусматривал применение 
модели организации методической работы 
со специалистами в дошкольном учебном 
заведении. Выделены организационные и 
методические условия для профессиональ-
ного развития специалистов: разработка со-
держания, определение форм (методов) и 
особенностей профессионального развития. 
Это способствовало значительному повы-
шению уровня профессионального развития 
респондентов экспериментальной группы.

Makovetskaya N.V. Stages and 
methodology of experimental work on 
professional development of specialists 
of preschool educational establishments 
in the field of educationally-health 
activity. The stages of experimental work 
are certain on professional development of 
educators and instructors of physical culture 
of preschool educational establishments 
in the field of to educationally-health-
improvement to activity. The method of 
this work is resulted. 266 specialists of 
preschool educational establishments 
were plugged in research. From them 
139 belonged to the experimental 
group, 127 – to control. The level of their 
professional development was determined 
on such components: motivational, activity, 
cognitive, personality. A forming experiment 
foresaw application of model of organization 
of methodical work with specialists in 
preschool educational establishment. 
Organizational and methodical terms are 
selected for professional development of 
specialists: development of maintenance, 
determination of forms (methods) and 
features of professional development. It was 
instrumental in the considerable increase 
of level of professional development of 
respondents of experimental group. 
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Вступ.1

Сoціальнo-екoнoмічні та пoлітичні перетвoрення, 
які відбуваються в українському суспільстві, поро-
джують в освіті ситуацію, коли оновлюється та змі-
нюється її організаційна структура. У зв’язку з цим 
посилюється увага до проблеми професійного розви-
тку фахівців, які працюють у закладах освіти, у тому 
числі і у дошкільних навчальних закладах. Такий про-
фесійний розвиток можна забезпечити, створюючи 
оптимальні умови для вдосконалення рівня науково-
теоретичної та практичної підготовки, підвищення 
освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних ка-
дрів, адже професійний розвиток фахівців забезпечує 
успішну діяльність будь якої організації. Це особливо 
справедливо на сучасному етапі, коли прискорення 
науково-технічного прогресу веде до швидких змін і 
вимог до професійних знань, умінь і навиків. Знання 
випускників на початку XX століття знецінювались 
через 30 років, наприкінці століття – через 10, сучасні 
спеціалісти повинні перенавчатись через 3-5 років.

Робота виконана за планом НДР Запорізького  на-
ціонального  університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою статті є висвітлення основних аспектів 

експериментальної роботи з професійного розвитку 
фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері 
освітньо-оздоровлювальної діяльності. 
© Маковецька Н.В., 2012

Це зумовило такі завдання роботи: визначення ета-
пів експериментальної роботи, а також короткий опис 
методики її проведення. Було застосовано такі методи 
досліджень: систематизація і класифікація  матеріалу, 
порівняння. 

Результати досліджень.
Основна мета експерименту полягала у переві-

рці дієвості теоретичної моделі професійного розви-
тку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері 
освітньо-оздоровлювальної діяльності та побудованої 
на її основі методики; підтвердженні або спростуванні 
правильності загальної і часткових гіпотез; здійсненні 
опису експериментальної роботи та аналізі результа-
тів її впровадження до практики роботи дошкільних 
навчальних закладів.

Згідно з метою, завданнями дослідження були:
визначення стану професійного розвитку вихова-• 
телів та інструкторів з фізкультури дошкільних на-
вчальних у сфері освітньо-оздоровлювальної діяль-
ності; 
з’ясування можливостей удосконалення змісту ро-• 
боти та добір ефективних форм, методів і засобів 
професійного розвитку фахівців;
перевірка ефективності розробленої нами теоре-• 
тичної моделі професійного розвитку фахівців до-
шкільних навчальних закладів у сфері освітньо-
оздоровлювальної діяльності та побудованої на її 
основі методики;
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розробка дієвої моделі організації роботи дошкіль-• 
ного навчального закладу з професійного розвитку 
фахівців у сфері освітньо-оздоровлювальної діяль-
ності.

Загальна логіка експериментальної роботи вибудо-
вувалася відповідно до мети і завдань дослідження і  
передбачала: 

створення теоретичної моделі професійного розви-• 
тку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфе-
рі освітньо-оздоровлювальної діяльності;
розробку основних принципів побудови процесу • 
професійного розвитку фахівців дошкільних на-
вчальних закладів;
визначення етапів дослідницької роботи, розробку • 
програми та методики експерименту; 
відбір і характеристику кiлькiсних і якісних показ-• 
ників моделі професійного розвитку фахівців, а та-
кож критеріїв оцінювання отриманих результатів; 
з’ясування умов підвищення ефективності профе-• 
сійного розвитку фахівців дошкільних навчальних 
закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяль-
ності; 
вибір експериментальної бази; • 
проведення експерименту: вiдбiр форм, методів, • 
засобів, що мають забезпечувати ефективність за-
стосування технології професійного розвитку фа-
хівців; 
перевірку отриманих результатів на достовірність і • 
валідність.

Педагогічне дослідження проводилося за програ-
мою, яка включала декілька етапів.

Програма експерименту передбачала: проведення 
пошукового експерименту; теоретичне визначення та 
практичне створення умов експерименту; проведен-
ня вимірювань у контрольних та експериментальних 
групах; математичну обробку отриманого фактичного 
матеріалу. 

Відомо, що достовірність результатів експери-
менту залежить від якості вимірювання емпіричних 
даних, одержаних під час дослідження, а також від 
коректності теоретичних висновків, зроблених на під-
ставі цих даних.

В межах нашого дослідження, для найбільш 
об’єктивної характеристики якості вимірювання й ін-
терпретації емпіричних даних, було використано кри-
терій надійності інформації. 

За В. А. Беліковим, В. І. Загвязинським, Т. Є. 
Климовою, Г. І. Саганенко, показниками критерію 
надійності можуть біти визначені: обґрунтованість 
інформації – відсутність теоретичних помилок у ви-
мірюванні; репрезентативність [1; 3; 4; 5].

Згідно з цими показниками, завдання діагностич-
ного етапу експериментальної роботи було сформу-
льовано таким чином:

обґрунтованість інформації – визначити критерії • 
оцінювання і показники рівнів професійного роз-
витку фахівців дошкільних навчальних закладів до 
освітньо-оздоровлювальної діяльності;
правильність і точність інформації – визначити рів-• 
ні професійного розвитку фахівців дошкільних на-
вчальних закладів до освітньо-оздоровлювальної 
діяльності й обґрунтувати статистичні показники;

репрезентативність інформації – визначити необхід-• 
ний обсяг вибірки;
усталеність інформації – визначити терміни прове-• 
дення діагностичних зрізів.

Другим показником, за яким було перевірено 
розроблену нами методику професійного розвитку 
фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері 
освітньо-оздоровлювальної діяльності був показник 
валідності. 

За В. А. Беліковим, В. І. Загвязинським, Т. Є. 
Климовою, Г. І. Саганенко, валідність методики (об-
ґрунтованість, адекватність) – це комплексна харак-
теристика, яка показує чи вимірює методика саме ту 
ознаку для діагностики якої вона створена. Науков-
ці дійшли висновку, що існує  декілька видів валід-
ності: за змістом – використовується для перевірки 
тестів досягнень і критеріально-орієнтованих тес-
тів; за однозначністю – визначається за допомогою 
співставлення результатів з зовнішнім критерієм за 
яким інформація збирається одночасно з тестуван-
ням; прогностична – визначається за порівнянням 
результатів тестування із зовнішнім критерієм, але 
інформація за зовнішнім критерієм збирається через 
деякий час після тестування; ретроспективна – ви-
значається на основі критерію, що відображає стан 
вимірювання властивостей в минулому напередодні 
тестування. Отже, валідність – це така психометрич-
на властивість, що дозволяє виносити задовільне чи 
незадовільне судження стосовно отриманих резуль-
татів. Оскільки на валідність також впливають ви-
падкові фактори, то в психометриці прийнято осно-
вну нерівність: валідність надійність. На відміну від 
надійності, крім випадкових факторів, на валідність 
впливають систематичні фактори [1; 3; 4; 5].

В межах нашого дослідження показником валід-
ності розробленої нами методики був змістовий по-
казник.

Основу експериментальної програми складала ме-
тодика експерименту, яка охоплювала мету, завдання 
експерименту, обґрунтування засобів вимірювань, 
опис самого процесу експерименту, обґрунтування 
результатів експерименту.

З’ясуємо зміст основних етапів дослідження і ме-
тодів, які використовувалися на кожному з них.

Основним змістом першого – теоретико-
діагностичного етапу дослідження був вибір теми 
дослідження, конкретизація об’єкта, предмета; об-
ґрунтування методології дослідження, узагальнення 
та систематизація базових понять дослідження, ви-
значення концептуальних підходів до професійного 
розвитку педагогічних працівників. Аналіз стану про-
фесійного розвитку фахівців, побудова моделі про-
фесійного розвитку. Були обрані такі методи: аналіз, 
синтез, узагальнення, класифікація у процесі вивчен-
ня філософської, психологічної, педагогічної науково-
методичної літератури; попереднє опитування фахів-
ців, обстеження дітей, анкетування батьків.

Другий – аналітико-синтетичний (констатуваль-
ний) етап передбачав визначення компонентів про-
фесійного розвитку педагогів, змісту, форм і методів, 
критеріїв та рівнів професійного розвитку інструкто-
рів з фізкультури та вихователів дошкільних навчаль-
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них закладів. Пріоритетними на цьому етапі нами 
були визначені такі методи дослідження: анкетування, 
тестування, аналіз результатів діяльності. 

На третьому – експериментально-узагальнюючому 
(формувальному) етапі відбувалась реалізація моделі, 
проведення контрольного зрізу, обробка отриманих 
даних, систематизація й узагальнення результатів до-
слідження. Це зумовило вибір таких методів дослі-
дження: рейтингове оцінювання, методи вимірюван-
ня і математичної обробки експериментальних даних, 
системний якісний і кількісний аналіз

Отже, теоретико-діагностичний етап охоплював 
вирішення широкого кола теоретичних та емпірич-
них проблем, пов’язаних із визначенням теоретико-
методологічних підходів та методичної бази дослі-
дження. Окрім цього, на етапі попередньої аналітичної 
роботи було проведено опитування інструкторів з 
фізкультури і вихователів дошкільних навчальних за-
кладів з метою підтвердження актуальності пробле-
ми підвищення їхньої професійної компетентності у 
сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. З цією 
ж метою було обстежено дітей дошкільного віку, а та-
кож проанкетовано їхніх батьків.

Констатувальний етап експерименту передбачав:
визначення компонентів професійного розвитку фа-• 
хівців;
вивчення вихідного рівня сформованості цих ком-• 
понентів у інструкторів з фізкультури і вихователів 
дошкільних навчальних закладів.

Експериментальна робота здійснювалася відповід-
но до створеної програми й охоплювала інструкторів 
з фізкультури, вихователів дошкільних навчальних за-
кладів. 

Дослідження відбувалось за паралельною структу-
рою, тобто було виокремлено два однорідні об’єкти 
– експериментальна та контрольна групи. 

В експериментальній групі було впроваджено 
в практику роботи дошкільних навчальних закла-
дів розроблену нами модель професійного розвитку 
фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері 
освітньо-оздоровлювальної діяльності, в контрольній 
групі освітній процес відбувався за традиційною по-
будовою із застосуванням елементів експерименталь-
ної методики. Зіставлення обох об’єктів дослідження 
проводилось як до експерименту, так і після нього. 
Це дало можливість порівняти вихідні та прикінцеві 
характеристики процесу професійного розвитку фа-
хівців, довести ефективність запровадження запропо-
нованої методики. 

На констатувальному етапі експерименталь-
ної роботи за визначеними нами компонентами – 
мотиваційно-діяльнісним, когнітивним і особистіс-
ним відбувалося опитування фахівців [2].

Згідно з результатами опитування на підставі роз-
роблених критеріїв визначався вихідний рівень про-
фесійного розвитку фахівців у відносних одиницях. 

Середні показники фахівців контрольної й експе-
риментальної груп, одержані нами на констатувально-
му етапі дослідження, були достатньо близькими. За 
мотиваційно-діяльнісним компонентом  середні по-
казники рівня професійного розвитку фахівців (у від-
носних одиницях) склали 0,32 в експериментальній і 

0,35 в контрольній групах, за когнітивним показником 
відповідно – 0,58 і 0,55 відповідно, за особистісним – 
0,51 в обох групах. Отже, на констатувальному етапі 
експерименту комплексний показник професійного 
розвитку (у відносних одиницях) виявися однаковим 
в обох групах.

Окрім цього, на констатувальному етапі експери-
ментального дослідження, за комплексним показни-
ком професійного розвитку, фахівців було розподіле-
но за п’ятьма рівнями.

На констатувальному етапі дослідження  на кож-
ному із рівнів в контрольній і експериментальній гру-
пах показники кількості респондентів були досить 
близькими, а на достатньому рівні вони навіть одна-
кові – 24, лише на високому рівні в експерименталь-
ній групі респондентів виявилося значно більше (10), 
ніж у контрольній групі (3).

Отже, на констатувальному етапі дослідження се-
редні показники респондентів контрольної й експери-
ментальної груп за мотиваційно-діяльнісним, особис-
тісним і когнітивним компонентами, що визначають 
рівень професійного розвитку фахівців, були ідентич-
ними.

Мета формувального етапу експерименту поля-
гала у розробці та практичній перевірці результа-
тивності методики професійного розвитку фахівців 
дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-
оздоровлювальної діяльності. 

Формувальний експеримент складався з таких ета-
пів:

змістовний, який знайшов своє відображення у річ-• 
них планах роботи дошкільних навчальних закла-
дів, а також методичних посібниках, метою яких 
було створення фундаменту для самоосвіти фахів-
ців, їхньої самореалізації, задоволення потреб у но-
вих знаннях, спілкуванні, самовираженні; 
організаційно-управлінський, що передбачав добір • 
форм і методів професійного розвитку інструкторів 
з фізкультури і вихователів дошкільних навчаль-
них закладів. Широкого використання набули такі 
форми роботи, як педагогічні ради, семінари, творчі 
групи, консультації. Неабияку увагу приділено са-
моосвіті фахівців;
аналіз та корекція процесу професійного розвитку • 
фахівців дозволила проаналізувати хід і результати 
роботи, зрозуміти причини відхилень, визначити 
помилки, з цією  метою проводилось додаткове опи-
тування фахівців, контроль їхньої самоосвіти.

Так, серед річних завдань дошкільних навчальних 
закладів пріоритетними були визначені такі: 

спільно з родиною створювати умови для забезпе-• 
чення фізичного, психічного та соціального здоров’я 
дошкільників шляхом побудови освітнього процесу 
в дошкільному навчальному закладі на принципах 
педагогіки оздоровлення, враховуючи індивідуальні 
особливості і стан здоров’я кожної дитини;
вдосконалювати роботу в системі “дошкільний на-• 
вчальний заклад – сім’я”, спрямовану на зміцнення 
і збереження всіх складових здоров’я дошкільників 
шляхом застосування нетрадиційних методів оздо-
ровлення;
спільно з родиною продовжувати роботу зі зміцнен-• 
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ня і збереження всіх складових здоров’я дітей шля-
хом активізації рухової діяльності дошкільників;
ввести в освітній процес дошкільного навчального • 
закладу елементи козацької педагогіки; 
розпочати поглиблену роботу щодо впроваджен-• 
ня у практику роботи дошкільного навчального 
закладу інноваційного менеджменту освітньо-
оздоровлювальної діяльності.

Однією з головних умов реалізації кожного із за-
вдань був такий рівень компетентності фахівців, що 
дозволив би успішно  вирішити ці завдання. Тому 
кожен річний план роботи дошкільного навчального 
закладу містив заходи щодо підвищення професій-
ної майстерності фахівців. Зокрема, це педагогічні 
читання, самоосвіта педагогів, узагальнення, впро-
вадження і розповсюдження перспективного педаго-
гічного досвіду. Окрім цього, завданню підвищення 
рівня професійної компетентності фахівців була під-
порядкована вся методична робота, найбільш вагоми-
ми формами якої є педагогічні ради, семінари, робота 
творчих груп, консультації. Зміст цієї роботи відпові-
дав річним завданням роботи дошкільного навчально-
го закладу.

З метою забезпечення ефективності всіх форм 
професійного розвитку фахівців, було створено мето-
дичні посібники, які відбивали як організаційний, так 
і змістовний аспект вирішення цієї проблеми.

Формувальний експеримент передбачав застосу-
вання моделі організації методичної роботи з фахів-
цями у дошкільному навчальному закладі, яка і перед-
бачала реалізацію всіх зазначених вище його етапів.

Підсумковий етап експерименту засвідчив, що 
створення організаційно-методичних умов для про-
фесійного розвитку фахівців дошкільних навчальних 
закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльнос-
ті, а саме: розробка змісту; визначення форм і методів, 
а також особливостей професійного розвитку сприя-
ли значному підвищенню рівня професійного розви-
тку респондентів, які належали до експериментальної 
групи.

Дані, отримані на цьому етапі експерименту, свід-
чать про значне підвищення середніх показників рівня 

професійного розвитку фахівців за кожним із компо-
нентів в експериментальній групі. Ці показники скла-
ли в експериментальній і контрольній групах відпо-
відно – за мотиваційно-діяльнісним компонентом 0,72 
і 0,45, за когнітивним – 0,84 і 0,61, за особистісним 
– 0,82 і 0,56. 

Отже, комплексний показник професійного роз-
витку фахівців, які належали до експериментальної 
групи, також був значно вищим порівняно з тим же 
показником контрольної групи.

Як засвідчують результати, отримані у процесі 
аналізу рівнів професійного розвитку фахівців, в екс-
периментальній групі значно зменшилась кількість 
фахівців, віднесених до низького (з 15 до 7), нижче 
середнього (з 25 до 19) і середнього (з 65 до 44) рівнів 
професійного розвитку. Водночас значно збільшилась 
кількість фахівців, віднесених до достатнього (з 24 
до 57) рівня і незначно – до високого (з 10 до 12). У 
контрольній групі також відбулися позитивні зміни, 
але вони не були такими значними.

Отже, створені нами організаційно-методичні 
умови сприяли професійному розвитку фахівців 
дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-
оздоровлювальної діяльності.

Висновки. 
Викладене дає нам змогу дійти висновку, що на 

контрольному етапі дослідження середні показники 
респондентів контрольної й експериментальної груп 
за мотиваційно-діяльнісним, особистісним і когні-
тивним компонентами, що визначають рівень про-
фесійного розвитку фахівців, були значно вищими у 
представників експериментальної групи. Аналіз по-
казників розподілу респондентів за рівнями засвідчив 
про зменшення кількості фахівців на низькому, нижче 
середнього і середньому рівнях і їхнє збільшення на 
достатньому і високому рівнях в експериментальній 
групі. Дані, зафіксовані в контрольній групі,  свідчать 
про незначне поліпшення результатів. 

Зазначене свідчить про ефективність визначеним 
нами організаційно-методичних умов професійного 
розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у 
сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності.
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