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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНІВ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Анотація. На підставі проведеного аналізу останніх досліджень і публікацій було з’ясовано, що саме 
від контрольно-аналітичної компетентності викладачів фізичного виховання залежатиме фундамен-
тальність професійної підготовки студентів. Відповідно до компонентів контрольно-аналітичної компе-
тентності викладачів фізичного виховання виділено такі критерії для оцінки її сформованості: фізичний, 
технічний, психологічний, тактичний, тренувальний, змагальний і позатренувальний. Для кожного кри-
терію контрольно-аналітичної компетентності викладачів фізичного виховання визначені показники, які 
характеризують його сформованість. Відповідно до визначених критеріїв і показників були виділені і 
охарактеризовані такі рівні розвитку контрольно-аналітичної компетентності викладачів фізичного ви-
ховання: автономний, конвергентний, конвенційний.
Ключові слова: критерій, показник, рівень, контрольно-аналітична компетентність, викладач фізичного 
виховання.
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CRITERIA AND INDICATORS OF THE LEVELS OF CONTROL  
AND ANALYTICAL COMPETENCY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Summary. According to the components of control and analytical competence of physical education teachers, 
the following criteria for evaluating its formation are identified (are highlighted): physical, technical, psycho-
logical, tactical, training, competitive and extra-training. Some indicators are defined for each criterion of con-
trol and analytical competence of physical education teachers that characterize the formation. The indicators 
of the physical criterion are the diagnosis of special endurance, speed capabilities, speed-strength qualities, 
maximum speed, coordination abilities, flexibility. The technical criterion is characterized by such indicators as 
finding the accordance of the technique to the given parameters for further correction, determination of causes 
of deviations and methods of their correction. Indicators of the psychological criterion are the definition of per-
sonal qualities of students, other characteristics that accord to perspective, phased, current and other tasks of 
physical training. For a tactical criterion, we have identified the following indicators: the establishment of the 
level of students’ tactical thinking, the practical mastery of their appropriate abilities. The training criterion 
is defined by the diagnosis of the degree of implementation of external load parameters, the impact of training 
or competition to the internal functional systems of the students' body. Extra-training criterion characterizes 
the control over the state and accordance degree of extra-training factors level with the tasks set to achieve the 
maximum level of the competitions system and the actual training process. The indicator of the competitive 
criterion is the detection of the state and degree of the accordance of the level of physical training students with 
the goals and objectives in accordance with the importance of the competition and the stage of preparation. The 
levels of development of control and analytical competence of physical education teachers are defined and they 
are characterized as: autonomous, convergent, conventional. The criteria, indicators and levels of development 
of control and analytical competence of physical education teachers were defined that will provide the possibil-
ity of its diagnosis, which will affect the fundamental of the professional training of students.
Keywords: criteria, indicator, level, control and analytical competency, physical education teachers.

Постановка проблеми. Сучасна індустрія 
фізичної культури і спорту потребує ви-

сококваліфікованих професійних кадрів, які 
володіють способами управління фізкультурно-
спортивними організаціями та інструментами 
вивчення спортивних ринків. Аналіз світових 
тенденцій у галузі професійно-педагогічної осві-
ти засвідчує зростання вимог до педагогічно-
го професіоналізму педагога (тренера). Згідно 
з новою освітньою парадигмою, фахівець у га-
лузі фізичної культури та спорту повинен бути 
професійно компетентним, тобто володіти фун-
даментальними знаннями, професійними вмін-
нями і навичками діяльності зі свого профілю, 
досвідом творчої, дослідницької та соціально-оці-
ночної діяльності. У цьому контексті розв’язання 
важливих завдань зумовлює необхідність пере-
осмислення вимог до професійної діяльності ви-
кладачів фізичного виховання, особливо тих, на 

які покладається відповідальність щодо забезпе-
чення якості підготовки студентів у галузі фізич-
ної культури і спорту. 

Один із шляхів розв’язання окресленої проб-
леми полягає у необхідності визначення критері-
їв і показників рівнів розвитку контрольно-ана-
літичної компетентності викладачів фізичного 
виховання, що дозволить здійснювати діагности-
ку та ефективне формування означеної категорії 
у навчально-виховному процесі вищого навчаль-
ного закладу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам компетентнісно зорієнтованої освіти 
й формування компетентностей присвячені до-
слідження Н. Бібік, В. Болотова, І. Зимньої, Е. Зе-
єра, В. Краєвського, О. Локшиної, О. Овчарук, 
Л. Паращенко, В. Петрук, Т. Пєтухової, О. По-
метун, С. Ракова, О. Савченко, Ю. Татура та ін. 
[2]. Також у педагогічних дослідженнях значну 
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увагу приділено питанням діагностування рівня 
сформованості компетентності. Критерії, показ-
ники й рівні підготовки фахівців досліджували 
Ю. Бабанський, В. Багрій, О. Барабанщиков, 
В. Беспалько, Н. Кузьміна, Е. Луговська, А. Мар-
кова, О. Новіков та ін. [2]. Водночас аналіз до-
сліджень із цієї проблеми вказує, що сьогодні 
у вітчизняній педагогіці проблема управління 
контрольно-аналітичної компетентності викла-
дачів фізичного виховання і визначення кри-
теріїв, показників та рівнів її сформованості не 
одержала наукового осмислення й практичної 
реалізації.

Мета статті полягає у визначенні та обґрун-
туванні основних критеріїв та показників рівнів 
розвитку контрольно-аналітичної компетентнос-
ті викладачів фізичного виховання. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Контрольно-аналітична компетентність ви-
кладачів фізичного виховання забезпечується 
сформованістю її складників. Аналіз науково-
педагогічних праць, присвячених досліджен-
ню компетентності та її структурних елементів 
(В. Адольф, Н. Вітковська, Г. Папуткова, О. Че-
ремисіна, Б. Шевель, В. Ягупов та ін.) [4], дозво-
лив нам встановити, що вона виступає інтегрова-
ним багатокомпонентним утворенням, структуру 
якого утворюють такі складники:

1) здатність до контролю й аналізу стану 
фізичної підготовленості студентів (спеціальна 
витривалість, швидкісні можливості, швидкісно-
силові якості, максимальна швидкість, коорди-
наційні здібності, гнучкість);

2) здатність до контролю й аналізу техніч-
ної підготовленості студентів (з’ясування відпо-
відності техніки заданим параметрам для по-
дальшої корекції, визначення причин відхилень 
і способів їх коригування);

3) здатність до контролю й аналізу психоло-
гічної підготовленості студентів (визначення осо-
бистісних якостей, з’ясування ступеня відповід-
ності вольових зусиль та інших характеристик 
перспективним, етапним, поточним та іншим 
завданням фізичної підготовки);

4) здатність до контролю й аналізу стану 
тактичної підготовленості студентів (визначення 
рівня тактичного мислення, практичного оволо-
діння відповідними здібностями);

5) здатність до контролю й аналізу трену-
вального і змагального навантаження студентів 
(визначення ступеня реалізації зовнішніх пара-
метрів навантаження, впливу тренування або 
змагання на внутрішні функціональні систему 
організму);

6) здатність до контролю й аналізу позатре-
нувальних чинників (визначення стану і ступеня 
відповідності рівня позатренувальних чинників 
завданням, що поставлені з метою досягнення 
максимального рівня системи змагань і власне 
тренувального процесу);

7) здатність до контролю й аналізу за зма-
гальною діяльністю студентів (визначення стану 
і ступеня відповідності рівня фізичної підготовки 
цілям і завданням відповідно до значущості зма-
гання й етапу підготовки).

Для діагностування рівня розвитку компе-
тентності використовують критерії. В енциклопе-
дичних виданнях критерій (від грец. kriterion – 

«мірило оцінки») трактують як ознаку, на основі 
якої робиться оцінка, визначення чи класифіка-
ція, мірило для визначення, оцінки предмета чи 
явища [5, с. 49].

У педагогіці під критеріями розуміють озна-
ки, за якими можна оцінити й порівняти педа-
гогічні явища, процеси тощо. B. Багрій зазначає, 
що критерій виражає найзагальнішу сутнісну 
ознаку, на основі якої здійснюють оцінку, порів-
няння реальних педагогічних явищ, при цьому 
ступінь вияву, якісна сформованість, визначе-
ність критерію визначають у конкретних показ-
никах, для яких, своєю чергою, характерна низ-
ка ознак [1, с. 10].

Відповідно до компонентів контрольно-ана-
літичної компетентності викладачів фізичного 
виховання ми виділяємо такі критерії для оцін-
ки її сформованості: фізичний, технічний, пси-
хологічний, тактичний, тренувальний, змагаль-
ний і позатренувальний. За їх допомогою можна 
встановити ступінь відповідності наявного рівня 
розвитку контрольно-аналітичної компетентнос-
ті викладачів фізичного виховання.

Певний стан чи рівень розвитку досліджува-
ного об’єкта за виділеним критерієм характери-
зують показники. На думку В. Тернопільської 
й О. Дерев’янко, показник – це кількісні або якісні 
характеристики сформованості якості, властивос-
ті, ознаки об’єкта, що вивчається, ступінь сформо-
ваності того або того критерію [6, с. 265]. В. Багрій 
трактує показник як окремі якісні та кількісні 
характеристики критерію й уважає, що, визнача-
ючи показники педагогічної діяльності, потрібно 
дотримувалися таких вимог: чіткість змісту по-
казників, можливість їх виміряти; системність 
показників, що повинна забезпечувати найбільш 
повну характеристику досліджуваного процесу, 
гнучкість, адаптивність, здатність відобразити всі 
можливі зміни об’єкта; результативність та ефек-
тивність показників [1, с. 10].

Для кожного критерію контрольно-аналітич-
ної компетентності викладачів фізичного ви-
ховання ми визначили показники, які харак-
теризують його сформованість. Показниками 
фізичного критерію є діагностика спеціальної 
витривалості, швидкісних можливостей, швид-
кісно-силових якостей, максимальної швидкості, 
координаційних здібностей, гнучкості. Техніч-
ний критерій характеризують такі показники, 
як з’ясування відповідності техніки заданим 
параметрам для подальшої корекції, визначен-
ня причин відхилень і способів їх коригування. 
Показниками психологічного критерію є визна-
чення особистісних якостей студентів, з’ясування 
ступеня відповідності їхніх вольових зусиль, ін-
ших характеристик перспективним, етапним, 
поточним та іншим завданням фізичної підго-
товки. Для тактичного критерію ми виділили 
такі показники: установлення рівня тактичного 
мислення студентів, практичного оволодіння 
ними відповідними здібностями. Тренувальний 
критерій визначає діагностика ступеня реаліза-
ції зовнішніх параметрів навантаження, впливу 
тренування або змагання на внутрішні функціо-
нальні систему організму студентів. Позатре-
нувальний критерій характеризує контроль за 
станом і ступенем відповідності рівня позатре-
нувальних чинників завданням, що поставлені 
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з метою досягнення максимального рівня сис-
теми змагань і власне тренувального процесу. 
Показником змагального критерію є виявлення 
стану і ступеня відповідності рівня фізичної під-
готовки студентів цілям і завданням відповідно 
до значущості змагання й етапу підготовки.

Ступінь розвитку показника характеризує 
рівень. Автори педагогічних досліджень виді-
ляють такі рівні сформованості компетентності: 
вузький, достатній, широкий (В. Введенський 
[3, с. 52]); початковий, нормативний, активний, 
креативний (Т. Ніжевська [4]); репродуктивний, 
реконструктивний, креативний (В. Тернопіль-
ська, О. Дерев’янко [6, с. 265–266]) та ін. На осно-
ві аналізу наукових праць, у яких висвітлено 
рівні сформованості компетентності, відповідно 
до визначених критеріїв і показників ми виділи-
ли такі рівні розвитку контрольно-аналітичної 
компетентності викладачів фізичного вихован-
ня: автономний, конвергентний, конвенційний. 

За фізичним критерієм викладач фізичного 
виховання з автономним рівнем розвитку контр-
ольно-аналітичної компетентності самостійно діа-
гностує і розвиває спеціальну витривалість, швид-
кісні можливості студентів, їхні швидкісно-силові 
якості, координаційні здібності, гнучкість; здат-
ний вчасно надати кваліфіковану допомогу з по-
кращення фізичних якостей і вдосконалення від-
повідних здібностей студентів; демонструє зразки 
фізичний якостей і здібностей; з конвергентним 
рівнем – викладач уміє діагностувати і розвивати 
спеціальну витривалість, швидкісні можливості 
студентів, їхні швидкісно-силові якості, координа-
ційні здібності, гнучкість; готовий вчасно надати 
кваліфіковану допомогу з покращення фізичних 
якостей і вдосконалення відповідних здібностей 
студентів; потребує методичної допомоги з роз-
витку у студентів фізичних якостей і здібностей; 
з конвенційним рівнем – викладач періодично 
діагностує і розвиває спеціальну витривалість, 
швидкісні можливості студентів, їхні швидкісно-
силові якості, координаційні здібності, гнучкість; 
не здатний без методичних рекомендацій надати 
кваліфіковану допомогу з покращення фізичних 
якостей і вдосконалення відповідних здібностей 
студентів; не завжди готовий демонструвати зраз-
ки фізичних якостей і здібностей.

За технічним критерієм викладач фізично-
го виховання з автономним рівнем розвитку 
контрольно-аналітичної компетентності постій-
но приділяє посилену увагу до відповідності тех-
ніки студентів заданих програмою підготовки 
параметрам; самостійно визначає причини ви-
явлених відхилень; досконало володіє способами 
коригування діагностованих відхилень у тех-
нічній підготовці студентів; з конвергентним 
рівнем – викладач приділяє увагу відповідності 
техніки студентів заданим програмою підготов-
ки параметрам; здатний визначати причини 
виявлених відхилень; володіє способами коригу-
вання діагностованих відхилень у технічній під-
готовці студентів; з конвенційним рівнем – ви-
кладач періодично приділяє увагу відповідності 
техніки студентів заданих програмою підготовки 
параметрам; у разі потреби визначає причини 
виявлених відхилень; час від часу звертається за 
методичною консультацією для коригування від-
хилень у технічній підготовці студентів.

За психологічним критерієм викладач фізич-
ного виховання з автономним рівнем розвитку 
контрольно-аналітичної компетентності зацікав-
лений у визначенні особистісних якостей студен-
тів; постійно приділяє увагу з’ясуванню ступеня 
відповідності їхніх вольових зусиль, інших ха-
рактеристик перспективним, етапним, поточним 
та іншим завданням фізичної підготовки; регу-
лярно здійснює психолого-педагогічний супро-
від процедури контролю й аналізу навчальних 
досягнень студентів; з конвергентним рівнем – 
викладач здатний визначати особистісні якості 
студентів; приділяє увагу з’ясуванню ступеня 
відповідності їхніх вольових зусиль, інших ха-
рактеристик перспективним, етапним, поточним 
та іншим завданням фізичної підготовки; періо-
дично здійснює психолого-педагогічний супровід 
процедури контролю й аналізу навчальних до-
сягнень студентів; з конвенційним рівнем – ви-
кладач не завжди звертає увагу на особистісні 
якості студентів; здатний за умови методичної 
підтримки встановлювати ступінь відповіднос-
ті їхніх вольових зусиль, інших характеристик 
перспективним, етапним, поточним та іншим за-
вданням фізичної підготовки; не здійснює психо-
лого-педагогічний супровід процедури контролю 
й аналізу навчальних досягнень студентів.

За тактичним критерієм викладач фізично-
го виховання з автономним рівнем розвитку 
контрольно-аналітичної компетентності здат-
ний самостійно встановлювати рівень тактич-
ного мислення студентів; постійно контролює 
й аналізує практичне оволодіння ними відпо-
відними здібностями; надає методичну допо-
могу іншим викладачам; з конвергентним рів-
нем – викладач здатний установлювати рівень 
тактичного мислення студентів; періодично 
контролює й аналізує практичне оволодіння 
ними відповідними здібностями; потребує ме-
тодичної допомоги з боку інших викладачів; 
з конвенційним рівнем – викладач періодично 
встановлює рівень тактичного мислення студен-
тів; час від часу контролює й аналізує практич-
не оволодіння ними відповідними здібностями; 
постійно потребує методичної допомоги з боку 
інших викладачів.

За тренувальним критерієм викладач фізич-
ного виховання з автономним рівнем розвитку 
контрольно-аналітичної компетентності зацікав-
лений у діагностиці ступеня реалізації зовнішніх 
параметрів навантаження під час практичних 
і тренувальних занять; постійно приділяє під-
силену увагу впливу тренування або змагання 
на внутрішні функціональні системи організму 
студентів; наполегливо працює над удоскона-
ленням власних функціональних показників; 
з конвергентним рівнем – викладач здатний 
діагностувати ступінь реалізації зовнішніх па-
раметрів навантаження під час практичних 
і тренувальних занять; приділяє увагу впливу 
тренування або змагання на внутрішні функціо-
нальні системи організму студентів; небайдужий 
до вдосконалення власних функціональних по-
казників; з конвенційним рівнем – викладач епі-
зодично здійснює діагностику ступеня реаліза-
ції зовнішніх параметрів навантаження під час 
практичних і тренувальних занять; час від часу 
приділяє увагу впливу тренування або змагання 
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на внутрішні функціональні системи організму 
студентів; байдуже ставиться до вдосконалення 
власних функціональних показників.

За позатренувальним критерієм викладач 
фізичного виховання з автономним рівнем роз-
витку контрольно-аналітичної компетентності 
постійно контролює стан і ступінь відповідності 
рівня позатренувальних чинників завданням, 
що поставлені з метою досягнення максимально-
го рівня системи змагань і власне тренувально-
го процесу; з конвергентним рівнем – викладач 
здатний контролювати стан і ступінь відповіднос-
ті рівня позатренувальних чинників завданням, 
що поставлені з метою досягнення максимально-
го рівня системи змагань і власне тренувального 
процесу; з конвенційним рівнем – викладач не 
вважає за доцільне контролювати стан і ступінь 
відповідності рівня позатренувальних чинників 
завданням, що поставлені з метою досягнення 
максимального рівня системи змагань і власне 
тренувального процесу.

За змагальним критерієм викладач фізичного 
виховання з автономним рівнем розвитку кон-

трольно-аналітичної компетентності самостійно 
працює над виявленням стану і ступеня відповід-
ності рівня фізичної підготовки студентів цілям 
і завданням відповідно до значущості змагання 
й етапу підготовки; з конвергентним рівнем – ви-
кладач здатний виявляти стан і ступінь відповід-
ності рівня фізичної підготовки студентів цілям 
і завданням відповідно до значущості змагання 
й етапу підготовки; з конвенційним рівнем – ви-
кладач епізодично виявляє стан і ступінь відпо-
відності рівня фізичної підготовки студентів ці-
лям і завданням, якщо виникає нагальна потреба 
в терміновій підготовці до змагання; здійснює цю 
роботу на певних етапах підготовки.

Висновки і пропозиції. Визначені критерії, 
показники та рівні розвитку контрольно-ана-
літичної компетентності викладачів фізичного 
виховання забезпечать можливість діагностики 
рівнів сформованості контрольно-аналітичної 
компетентності викладачів фізичного вихован-
ня, що є перспективою наших подальших дослід-
жень з метою підвищення якості навчальних до-
сягнень студентів.
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