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На основі теоретичного аналізу науково-методичної літератури виділено основні педагогічні умови 
ефективності застосування педагогічного контролю в управлінні процесом фізичного виховання студентів. 
Здійснено аналіз сучасних підходів до оцінки учбової діяльності студентів вищих навчальних закладів. 
Розглянуто особливості застосування рейтингової системи для студентів спеціального і спортивного на-
вчальних відділень. Проаналізовано підходи і критерії оцінки успішності студентів з дисципліни «Фізичне 
виховання» на основі впровадження бально-рейтингових систем. Визначені їх позитивні і негативні аспек-
ти в процесі фізичного виховання студентів.
Ключові слова: фізичне виховання, студенти, учбова діяльність, рейтингова оцінка.

Постановка проблеми. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. Постійне збіль-

шення потоку різноманітної навчальної інформа-
ції, надзвичайно напружена розумова діяльність, 
відсутність вільного часу і прогресуюча з кожним 
навчальним роком гіподинамія є однією з осно-
вних причин зниження показників фізичної ро-
ботоздатності і функціонального стану організ-
му студентів. Ситуація ускладнюється тим, що 
в рейтингу основних життєвих цінностей і фак-
торів успіху фізичне здоров’я займає не перше 
місце [9, с. 34]. Саме це спонукає до пошуку но-
вих шляхів організації фізичного виховання, які 
б сприяли підвищенню мотивації студентської 
молоді до фізкультурно-спортивної діяльності.

Вирішення зазначеного питання може бути 
пов’язане з удосконаленням системи контролю 
навчальних досягнень студентів. Проте, теоре-
тичний і практичний аспекти розгляду й аналі-
зу системи фізичного виховання у вищій школі 
зазвичай обмежуються питаннями контролю фі-
зичної і функціональної підготовленості студен-
тів [4, с. 19].

Виникнення нових форм оцінки зазвичай роз-
глядається як спосіб протистояння традиційним 
формам контролю у вигляді нормативів, що до-
зволяє оцінити суб’єктивні показники, які визна-
чають ставлення до власного здоров’я, інтерес до 
фізичної культури.

Аналіз і узагальнення науково-методичної 
літератури та програмно-нормативних доку-
ментів організації навчального процесу в вищих 
навчальних закладах (ВНЗ) і досвід здійснення 
контролю свідчать, що подолання недоліків тра-
диційної системи вимірювання й оцінювання на-
вчальної діяльності студентів можливе через за-
стосування рейтингової оцінки якості засвоєння 
навчального матеріалу [2, с. 27].

Мета дослідження – аналіз сучасних підходів 
до оцінювання навчальної діяльності студентів 
ВНЗ на основі рейтингового підходу.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення 
даних наукової літератури та мережі Internet.

Виклад основного матеріалу. Аналіз досвіду 
застосування рейтингового контролю у ВНЗ де-
монструє його позитивний вплив на підвищення 



«Молодий вчений» • № 4.2 (56.2) • квітень, 2018 р. 78

Ф
ІЗ

И
Ч

Н
А 

К
У

Л
ЬТ

У
РА

, Ф
ІЗ

И
Ч

Н
Е 

ВИ
ХО

ВА
Н

Н
Я

  
РІ

ЗН
И

Х 
ГР

У
П

 Н
АС

ЕЛ
ЕН

Н
Я

якості управління освітнім процесом: 1) підвищу-
ється пізнавальна активність студентів, у тому 
числі й у позанавчальний час; 2) розширюються 
можливості для оперативної корекції змісту і ме-
тодики викладання, для реалізації диференційо-
ваного підходу з урахуванням індивідуальних 
можливостей студентів; 3) компенсується про-
блема екзаменаційного стресу, який відчувають 
студенти у зв’язку з підвищенням об’єктивності 
оцінювання [4, с. 20].

Саме тому фізичне виховання студентів має 
бути організоване за системою модульного на-
вчання з виділенням якісно відмінних модулів. 
З урахуванням змісту «Навчальної програми з фі-
зичного виховання» для студентів ВНЗ повинні 
бути виділені теоретичний, методичний та прак-
тичний модулі, визначені їх зміст і підібрані від-
носно кожного елемента змісту свої специфічні 
засоби, методи, форми організації занять та кри-
терії оцінювання. Рейтинг складається на основі 
оцінки таких даних: 1) теоретичні знання в галузі 
фізичної культури і спорту; 2) методичні знання, 
вміння і навчання організації самостійних занять 
фізичними вправами й організація спортивного 
стилю життя; 3) рівень розвитку фізичних якос-
тей, найбільш значущих для обраного виду спор-
ту; 4) рівень володіння технікою і тактикою ви-
конання змагальних вправ; 5) участь у змаганнях 
(з урахуванням їх масштабу) [6, с. 214].

На думку Ю.В. Луконіна, рейтинг студен-
та з дисципліни «Фізичне виховання» повинен 
складатися з оцінки викладачем фізичної, спор-
тивно-технічної і професійно-прикладної фізич-
ної підготовленості, відвідування занять, осво-
єння теоретичних знань і методичних умінь, а 
також фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
діяльності з нарахуванням по кожному з них від-
повідних рейтинг-балів [6, с. 215].

В.І. Кожанов запропонував включити в систе-
му оцінювання якості навчальної діяльності сту-
дентів відвідування занять, рейтингову оцінку 
якості самостійної роботи в семестрі (доповідей, 
рефератів), участь у спортивних заходах, рей-
тингову оцінку загальної фізичної підготовленос-
ті [5, с. 445].

Практика показує, що основними недоліками 
традиційних підходів до контролю є суб’єктивізм, 
слабка здатність до диференціації, неможли-
вість відобразити якісні характеристики набутих 
студентами знань, умінь і навичок (складність, 
професійна значущість), труднощі контролю за 
самостійною роботою. Подолання їх можливе че-
рез застосування рейтингової системи оцінюван-
ня. Щодо системи управління освітнім процесом, 
то рейтинг визначається як сума балів, набра-
на студентом протягом певного проміжку часу 
за певних умов, які не змінюються. Визначення 
рейтингу здійснюється за допомогою рейтингової 
системи оцінювання, яка являє собою сукупність 
вимог, методичних вказівок і відповідного мате-
матичного апарату, котрий забезпечує обробку 
інформації за кількісними та якісними показни-
ками індивідуальної навчальної діяльності сту-
дентів для присвоєння персонального рейтингу 
кожного студента з будь-якої навчальної дисци-
пліни, будь-якого виду занять [7, с. 56].

На основі теоретичного аналізу науково-мето-
дичної літератури ученим [7, с. 57] виділено осно-

вні педагогічні умови ефективності застосування 
педагогічного контролю в управлінні процесом 
фізичного виховання студентів. До них належать:  
1) провідна роль розвиваючої функції контролю 
відносно решти його функцій; 2) оцінка рівня і ди-
наміки розвитку фізичної культури особистості 
в цілому і її окремих складових на основі метричної 
шкали вимірювань; 3) модульний принцип органі-
зації фізичного виховання; 4) адекватність зміс-
ту контролю стратегічної цільової спрямованості 
фізичного виховання на формування фізичної 
культури особистості; 5) інтегрування результатів 
оцінювання окремих критеріїв з урахуванням їх 
значущості в розвитку і функціонуванні фізичної 
культури як цілісної особистісної характеристи-
ки; 6) професійна готовність викладачів до ефек-
тивного застосування контролю у фізичному ви-
хованні; 7) мінімальний рівень нормативних вимог 
за кожним критерієм у поєднанні з оптимальними 
нормативними вимогами до значень інтегральної 
оцінки; 8) облік як один з критеріїв атестації ін-
дивідуальних темпів розвитку фізичних якостей; 
9) єдність контролю викладача і самоконтролю 
студентів; 10) створення атмосфери гласності ре-
зультатів контролю; 11) мінімальна затримка зво-
ротної інформації про хід та результативність фі-
зичного виховання; 12) простота й оперативність 
застосування методів контролю; 13) єдність опе-
ративного, поточного, проміжного й підсумкового 
видів контролю.

Деякими ученими досліджувалися резуль-
тати використання рейтингового контролю про-
фесійно-прикладної фізичної підготовленості 
студентів, який складався зі ставлення їх до 
обов’язкових занять з фізичного виховання, сво-
єчасності складання залікових нормативів, учас-
ті в спортивно-масових заходах, спортивних до-
сягнень [7, с. 58].

Розроблена Т.Р. Соломахіною модульно-
рейтингова система оцінювання включає п’ять 
модулів: 1) відвідування навчальних занять;  
2) теоретичні знання; 3) фізична підготовле-
ність; 4) участь у спортивних та фізкультур-
но-оздоровчих заходах; 5) підготовка контроль-
ної роботи або реферату. За кожним модулем 
рейтингової оцінки окремо нараховуються бали 
за: відвідування навчальних занять, теоретичні 
знання, фізичну підготовленість – як основні, а 
як додаткові – нараховуються бали за участь 
у спортивних та фізкультурно-оздоровчих за-
ходах, підготовку контрольних робіт, рефератів. 
Реалізація модульно-рейтингової системи оціню-
вання в освітньому процесі з фізичного вихован-
ня у ВНЗ, за даними автора, сприяє підвищенню 
його ефективності, що виражається в підвищен-
ні у студентів мотивації до занять, достовірному 
поліпшенні їх фізичної підготовленості [9, с. 38].

Зміст рейтингу, з точки зору В.В. Баранова 
[3], складається з показників фізичної підготов-
леності, рухових умінь і навичок, теоретичних 
знань, навичок організації фізкультурно-оздо-
ровчої діяльності, а також динаміки зазначених 
показників порівняно з вихідними або попередні-
ми проміжними значеннями.

Як зазначають В.В. Баранов, М.І. Кабишева 
[3, с. 28], окрім виставлення оцінки за уніфікова-
ною системою балів за кожен виконаний модуль 
вираховується загальна сума, яка визначає місце 
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студента в груповому рейтингу, в який включа-
ються і додаткові бали: за участь у конферен-
ціях, наявність наукових публікацій, професійні 
досягнення під час роботи студента за фахом. 
Після вивчення модуля передбачається атеста-
ція у формі контрольної роботи, тесту, доповіді.

Модульно-рейтингова система оцінювання 
має компенсуючий характер, оскільки в балах 
оцінюються не тільки знання і навички студен-
тів, а й їхні творчі можливості: активність, не-
ординарність вирішення поставлених завдань, 
уміння організовувати групу для їх вирішення 
тощо. В структуру модуля з фізичної культури 
включають: методичні і практичні знання, участь 
у змаганнях, відвідування практичних занять 
та лекцій. Така організація вивчення дисципліни 
«Фізичне виховання» буде спрямована, перш за 
все, на професійно-особистісний розвиток сту-
дента за рахунок розробки навчально-методич-
ного забезпечення навчального процесу, систе-
матизації та інтеграції предметних і ключових 
професійних компетенцій у змісті дисципліни, 
розширення міждисциплінарних зв’язків, впро-
вадження в освітній процес інноваційних оціноч-
них засобів для поточного контролю успішності, 
проміжної і підсумкової атестації студентів.

Організація навчального процесу з викорис-
танням бально-рейтингової системи оцінюван-
ня дає студенту змогу чітко розуміти систему 
формування оцінок з дисципліни; усвідомлювати 
необхідність систематичної роботи із засвоєння 
матеріалу на основі знання своєї поточної оцінки 
з кожної дисципліни та її зміни залежно від якос-
ті засвоєння матеріалу і дотримання встановлених 
термінів виконання завдань; своєчасно оцінювати 
стан своєї роботи з вивчення дисципліни, вико-
нання всіх видів навчальних занять до початку 
екзаменаційної сесії; отримувати навички само-
стійного планування своєї навчальної діяльності.

Рейтинг-лист для студентів основного відді-
лення з предмета «Фізичне виховання» може 
містити різні розділи, в яких відображені 
обов’язкові і варіативні компоненти. Умовою ви-
конання навчального розділу є відвідування 90% 
занять або підготовка і участь у змаганнях, які 
враховуються як відвідування практичних за-
нять тільки за успішного складання тестів спор-
тивно-технічної підготовки, згідно з тематичним 
планом за поточний семестр [2, с. 23].

Для студентів спеціального і спортивного на-
вчальних відділень рейтинг-листи будуються за 
таким самим принципом, виходячи з особливос-
тей навчальної програми. Так, в контрольному 
розділі для спеціального навчального відділення 
приділено більше уваги методичним і теоретич-
ним аспектам, а для спортивного – динаміці спор-
тивно-технічної підготовленості. Обов’язковим 
компонентом стимулюючого розділу для цих від-
ділень є ведення щоденника контролю самопо-
чуття і щоденника тренувань. Основною вимогою 
для всіх навчальних відділень є спрямованість 
навчального процесу на оволодіння теоретични-
ми і методичними знаннями програми з фізично-
го виховання.

Варто зазначити, що включення до рейтин-
гу таких видів діяльності, як написання рефе-
ратів, доповідей тощо є недоцільним, адже вони 
не мають жодного відношення до удосконален-
ня фізичної підготовленості студентської молоді, 
а ефективність рейтингової системи контролю 
можна оцінити за динамікою в рівні розвитку фі-
зичних якостей, а також за ступенем включен-
ня студентів до такої самостійної фізкультур-
но-оздоровчої діяльності, як участь у змаганнях, 
відвідування секцій, самостійні заняття фізични-
ми вправами.

Висновки. Аналіз існуючих бально-рей-
тингових систем оцінки навчальної діяльності 
студентів з фізичного виховання свідчить про 
те, що авторами виділено різноманітні крите-
рії оцінювання навчальної діяльності студентів.  
Слід зазначити, що всі вони впевнені в тому, 
що реалізація бально-рейтингової системи оці-
нювання в освітньому процесі з фізичного вихо-
вання у ВНЗ сприяє його ефективності, основою 
якої є підвищення у студентів рівня мотивації 
до занять фізичними вправами, достовірному 
поліпшенні їхньої фізичної підготовленості. На 
нашу думку, рейтинг з дисципліни «Фізичне ви-
ховання» повинен, передовсім, включати ті види 
діяльності, які безпосередньо пов’язані із рухо-
вою діяльністю студентів, а не відображати їхню 
теоретичну підготовленість.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у перспективному аналізі підходів до впро-
вадження та використання рейтингової системи 
оцінювання навчальної діяльності студентської 
молоді з фізичного виховання.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Аннотация
На основе теоретического анализа научно-методической литературы выделены основные педагоги-
ческие условия эффективности применения педагогического контроля в управлении процессом фи-
зического воспитания студентов. Осуществлен анализ современных подходов к оценке учебной дея-
тельности студентов высших учебных заведений. Рассмотрены особенности применения рейтинговой 
системы для студентов специального и спортивного учебных отделений. Проанализированы подходы 
и критерии оценки успеваемости студентов по дисциплине «Физическое воспитание» на основе вне-
дрения бально-рейтинговых систем. Определены положительные и отрицательные аспекты их в про-
цессе физического воспитания студентов.
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, учебная деятельность, рейтинговая оценка.
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MODERN GOING NEAR EVALUATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY  
OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS  
IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION

Summary
On the basis of theoretical analysis of scientifically-methodical literature the basic pedagogical terms of ef-
ficiency of application of pedagogical control are distinguished in a management by the process of physical 
education of students. The analysis of the modern going is carried out near the estimation of educational 
activity of students of higher educational establishments. The features of application of the rating system 
are considered for students special and sporting educational separations. Approaches and criteria of esti-
mation of progress of students are analysed on discipline «Physical education» on the basis of introduction 
of the ball-rating systems. Positive and negative aspects are certain them in the process of physical edu-
cation of students.
Keywords: physical education, students, educational activity, rating estimation.


