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    ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП
    НАСЕЛЕННЯ

МОНІТОРИНГ ПСИХОЛОГІЧНИХ, 
ФІЗИЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ У 
ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«МАГІСТР» ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Табінська Світлана
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Аннотация
В статье показано авторское 

видение системы мониторинга 
психологических, физических 
и социальных качеств у соис-
кателей степени высшего обра-
зования «магистр» физической 
культуры и спорта. Определено, 
что мониторинг психологиче-
ских, физических и социальных 
качеств у соискателей степени 
высшего образования «магистр» 
физической культуры и спорта 
позволит реализовать в усло-
виях соответствующих высших 
учебных заведений профессио-
нальную научно-исследователь-
скую подготовку как целостный 
личностно-ориентированный 
процесс, в частности улучшить 
воспитательные, учебные, лечеб-
но-профилактические, исследо-
вательские, самообразовательные 
способности будущих магистров 
физической культуры и спорта.
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. Інтенсивні реформи в сис-
темі вищої освіти[9], що останнім 
часом набувають ознак реалістич-
ності, ставлять на порядок ден-
ний як актуально-перспективну 
проблему збереження кращих мо-
делей підготовки професіоналів 
різних галузей в умовах акаде-
мічної свободи та детермінують 
упровадження перспективних 
інновацій, які дають змогу покра-
щити існуючу ситуацію, зокрема 
у сфері вищої фізкультурної осві-
ти майбутніх магістрів фізичної 
культури і спорту.

Аналіз наукових праць відо-
мих фахівців з теорії і методики 
професійної освіти (Є. Барбіна[2], 
Н. Волкова [4], С. Гончаренко [5], 
О. Дубасенюк [15], І. Зязюн [8]
та ін.) свідчить про наявність на-
дійних теоретико-методологічних 
засад, змістовою основою яких є 
особистісно зорієнтована та ком-
петентнісна освітні парадигми як 
теорії розвитку майбутніх профе-
сіоналів, що домінують нині. 

При цьому вчені (О. Ажип-
по [1], Л. Демінська [6], Є. За-
харіна [7], В. Кашуба [10], А. 
Конох  [11], А. Сватьєв [17], О. 
Тимошенко [18]) вбачають більш 
конкретизовану сутність і надза-
вдання такого реформування в за-
кладенні основи для інтенсивної 
перебудови окремих параметрів 
навчання майбутніх фахівців з фі-
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зичної культури і спорту, зокрема 
тих, що посилюють їх професій-
ну кваліфікацію, не порушуючи 
конструктивних напрацювань ми-
нулого.

Важливо, що вище згадані 
вчені націлені на викоренення на-
скрізь регламентованих моделей 
педагогічного процесу, а також 
на зміщення цільових пріоритетів 
фахової підготовки з формальних 
параметрів їх кваліфікаційних 
характеристик на соціальну цін-
ність особистісних якостей. 

Проте, досвід роботи у ма-
гістратурі «Фізичної культури і 
спорту» підтверджує те, що роз-
маїття та велика кількість до-
сліджень із цього напряму надто 
повільно та обережно екстрапо-
люються в практику професій-
ної науково-дослідної підготовки 
майбутніх магістрів, які демон-
струють низький рівень педаго-
гічних здібностей і техніки, по-
верхову здатність проектувати й 
будувати майбутню професійну 
діяльність на рефлексивній осно-
ві, застосовувати інформаційно-
освітнє середовище в особистіс-
но-професійному зростанні.

Мета дослідження – теоре-
тично обґрунтувати необхідність 
моніторингу психологічних, фі-
зичних і соціальних якостей у 
здобувачів ступеня вищої осві-
ти «магістр» фізичної культури і 
спорту.

Завдання дослідження:
– сформувати групу основних 

вмінь, якими повинен володіти 
сучасний магістр фізичної куль-
тури і спорту;

– розробити авторський комп-
лекс діагностичних інструментів, 
що буде побудований відповідно 
до основних соціальних функцій, 
які повинен виконувати сучас-
ний магістр фізичної культури і 
спорту та добре відомих валід-
них інструментів, тестів, опиту-
вальників, які дають змогу пер-
манентного контролю за станом 
сформованості окремих психо-
логічних, фізичних і соціальних 
якостей здобувачів (магістрів) та 

загальним зростанням їх здібнос-
тей і ментальних установок.

Методи дослідження: теоре-
тичні: загальнонаукові – аналіз, 
синтез, порівняння, узагальнен-
ня, систематизація та зіставлення 
різних поглядів на досліджувану 
проблему; конкретно-наукові –
метод ретроспективного аналізу 
психолого-педагогічної літерату-
ри – для окреслення важливос-
ті моніторингу психологічних, 
фізичних і соціальних якостей у 
здобувачів. 

Результати дослідження. 
Якісне формування майбутніх ма-
гістрів фізичної культури і спорту, 
які повинні будуть здатні не тільки 
зміцнювати здоров’я нового поко-
ління, але й здійснювати науково-
дослідну та організаційно-управ-
лінську діяльність у відповідній 
сфері, неможливе без урахування 
психолого-педагогічних особли-
востей кожного здобувача та осо-
бливостей його індивідуального 
когнітивного розвитку.

При цьому відсутність затверд-
жених державних стандартів, де-
кларація академічної свободи ви-
шів тощо – усе це свідчить про 
можливість і необхідність пере-
осмислення окремих параметрів 
підготовки майбутніх магістрів 
фізичної культури і спорту, яку з 
01.09.2015 р. справедливо зараху-
вали до галузі знань «Освіта». Це 
рішення посилює значення моні-
торингу психологічних, фізичних 
і соціальних якостей у здобувачів 
ступеня вищої освіти «магістр» 
фізичної культури і спорту на 
шляху формування їх соціально-
особистісних, інструментальних, 
загально-наукових компетенцій, 
що є науковою проблемою.

Крім того, очевидно, що до 
причин зміни професії або ви-
конання професійних обов’язків 
на елементарному та низькому 
рівнях можна віднести відсут-
ність в особистості майбутньо-
го магістра фізичної культури і 
спорту стійких виражених психо-
логічних, фізичних і соціальних 
якостей, що становлять основу 

підготовленості здобувачів (магі-
стрів) до виховної, розвивальної, 
оздоровчої, навчальної, науково-
дослідної та організаційно-управ-
лінської роботи. 

Тож, при підготовці здобувачів 
ступеня вищої освіти «магістр» 
фізичної культури і спорту до-
цільно враховувати комплекс па-
раметрів моделі [12], орієнтова-
них на соціальне замовлення.

Виходячи з цього, – для того, 
аби розробити авторський комп-
лекс діагностичних інструментів 
моніторингу психологічних, фі-
зичних і соціальних якостей, спо-
чатку сконцентруємося на тому, 
що діяльність магістра фізичної 
культури і спорту має специфічну 
структуру, що підтверджується 
необхідністю виконання ним ви-
ховної, розвивальної, оздоровчої, 
навчальної, науково-дослідної та 
організаційно-управлінської ро-
боти. 

По-перше, аналіз і узагаль-
нення науково-методичної літе-
ратури [9, 14, 15, 17, 18] дозво-
лив сформувати групу основних 
вмінь, якими повинен  володіти 
сучасний магістр фізичної куль-
тури і спорту. На нашу думку, до 
цієї групи необхідно відносити 
такі вміння:

– розкривати тенденції роз-
витку вищої освіти в Україні та 
європейському освітньому про-
сторі;

– інтерпретувати законодавчу 
програмно-нормативну базу, що 
стосується галузі фізичної куль-
тури і спорту;

– своєчасно використовувати 
соціально-особистісні, інстру-
ментальні, загально-наукові та 
професійні компетенції для вирі-
шення типових завдань діяльнос-
ті магістра з фізичної культури і 
спорту;

– визначати особливості й 
специфіку освітньої, науково-до-
слідної, спортивно-оздоровчої та 
організаційно-управлінської ді-
яльності магістра фізичної куль-
тури і спорту;

– системно формувати і вдо-
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сконалювати необхідні у житті 
дітей і молоді рухові уміння та 
навички;

– оптимально розвивати фі-
зичні здібності і задатки дітей і 
молоді, підвищувати їх функціо-
нальні можливості засобами фі-
зичної культури;

– виховувати фізичні, естетич-
ні, морально-вольові, патріотичні 
якості;

– удосконалювати спортивну 
майстерність вихованців;

– інтерпретувати основні по-
няття методології науки, визна-
чати основні види наукової діяль-
ності та їх характерні риси;

– планувати й організовувати 
науково-педагогічні дослідження 
з актуальних проблем фізичної 
культури і спорту;

– використовувати сучасні ме-
тоди пошуку, збору і аналізу на-
укової інформації;

– вибирати найбільш опти-
мальні методи дослідження за-
лежно від мети і задач наукового 
дослідження;

– використовувати методи пе-
ревірки достовірності результатів 
дослідження;

– інтерпретувати, системати-
зувати і впроваджувати в практи-
ку діяльності результати як влас-
них досліджень, так і результатів 
досліджень колег;

– конструювати та апробувати 
нові методики наукових дослі-
джень, перевіряти їх вірогідність 
та надійність;

–  оформляти наукову доку-
ментацію відповідно до існуючих 
вимог;

–  готувати до публікації ма-
теріали власних наукових дослід-
жень;

– розробляти науково-мето-
дичні рекомендації у сфері фізич-
ної культури і спорту (наприклад, 
рекомендації щодо фізичного 
удосконалення спортсменів від-
повідно до їхнього рівня фізичної 
підготовленості);

–  володіти технікою публічно-
го виступу.

Таким чином, звертаємо особ-

ливу увагу на те, що фаховій ді-
яльності магістра фізичної куль-
тури і спорту характерна універ-
сальна структура. Її об’єктом є 
процес керівництва навчальною 
та пізнавальною діяльністю учнів.
При цьому важливими складови-
ми діяльності виступають його 
гуманістична, науково-дослід-
на та організаційно-управлін-
ська спрямованості. Це пояснює, 
чому брак якісного моніторингу 
необхідних якостей у здобувачів 
ступеня вищої освіти «магістр» 
фізичної культури і спорту може 
призвести до фізичної, інтелекту-
альної і моральної деградації но-
вих поколінь.

По-друге, аналіз наукової літе-
ратури з питань особливостей фа-
хової діяльності магістра фізич-
ної культури і спорту, існуючих 
вимог до його особистості дозво-
лив зробити висновок про те, що 
серед психологічних якостей, що 
мають бути обов’язково оцінені 
у майбутніх магістрів- є вольо-
ві. До них найчастіше відносять: 
наполегливість (цілеспрямова-
ність), рішучість, самовладання, 
дисциплінованість, самостій-
ність, ініціативність. У цьому 
контексті важливо звертати увагу 
на те, що: існують зв’язки між 
розглянутими вольовими якостя-
ми (наприклад, наполегливість і 
самовладання разом означають 
мужність, самостійність і дисци-
плінованість – в співвідношенні з 
моральними орієнтирами – відпо-
відальність); постійно існує мож-
ливість послаблення вольових 
якостей. Для цієї частини моніто-
рингу ми пропонуємо використо-
вувати такі методики:

– методику «Соціальна сміли-
вість» (є фрагментом методики 
багатофакторного дослідження 
особистості Р. Кеттелла (фактор 
Н));

– методику «Агресивне повод-
ження» (Е. Ільїн, П. Ковальов);

– тест «Самооцінка сили волі» 
(Н. Обозова);                   

– тест «Наполегливості Торон-
тона», що призначений для ви-

мірювання вольового зусилля в 
інтелектуальній роботі;

– методику оцінки вольових 
якостей (А. Вострикова);

– опитувальник рівня 
суб’єктивного контролю (Дж. 
Роттера).

Адже, саме ці тести й опиту-
вальники є добре відомими та 
валідними інструментами, які 
дають змогу перманентного конт-
ролю за станом сформованості 
необхідних психологічних якос-
тей, що мають бути обов’язково 
оцінені у майбутніх магістрів.

До фізичних якостей, що ма-
ють бути обов’язково оцінені у 
здобувачів ступеня вищої осві-
ти «магістр» фізичної культури і 
спорту ми відносимо психомотор-
ні. Адже, психомоторні дії про-
являються у виразних рухах і за-
гальній моториці тіла педагога; їх 
сформованість впливає на рівень 
оволодіння майбутнім магістром 
фізичної культури і спорту педа-
гогічною технікою. Серед спосо-
бів їх оцінки ми обрали метод, за-
пропонований Т. Дягтяренко, А. 
Гайворонським [13]. Адже вони 
у 2006 році отримали патент на 
корисну модель – «Спосіб комп-
лексної індивідуальної оцінки 
психомоторних якостей людини 
за об’єктивними параметрами її 
психофізіологічного статусу».

До соціальних якостей, що 
мають бути обов’язково оцінені 
у майбутніх магістрів фізичної 
культури і спорту ми відносимо 
моральні, комунікативні, інтелек-
туальні. Адже, ми згодні з думкою 
вченого [12] про те, що професій-
на діяльність фахівця з фізичної 
культури, по суті, є діяльність 
педагогічна; головний її зміст – 
це керівництво діяльністю учнів, 
виведення їх на новий, більш ви-
сокий рівень функціонального 
стану, фізичної, технічної і психо-
логічної підготовленості, а також 
моральне виховання. У свою чер-
гу, розумові дії пов’язані з вирі-
шенням завдань, які потребують 
професійної уваги, уяви, мислен-
ня, спостережливості педагога. 
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Для даної частини моніторингу 
ми пропонуємо використовувати 
такі методики, тести і опитуваль-
ники:

– методику вивчення само-
оцінки професійної придатності 
та здібностей до педагогічної ді-
яльності (Т. Ротанова, Л. Золота-
рьова, Н. Шляхта) [16]; 

– методику «Педагогічні ситу-
ації» (О. Печко) [14], адаптовану 
для здобувачів вищої освіти сту-
пеня «магістр» фізичної культури 
і спорту;

– методику діагностики емпатії 
по А. Меграбяну і Н. Епштейну; 

– методику отримання індек-
сів комунікативних та організа-
торських схильностей здобувачів 
вищої освітиКОС;

– багатофакторне досліджен-
ня особистості за 16 PF опиту-
вальником (форма С) (Р. Кеттел-
ла); особливо звертаємо увагу на 
фрагмент методики «Розвинуте 
мислення» (фактору В);

– методику визначення само-
оцінки особистості (С. Будассі), 
що дає можливість провести до-
слідження «ідеального» і «реаль-
ного» Я у здобувачів (магістрів); 

– морфологічний тест жит-
тєвих цінностей (В. Сопов, Л. 
Карпушина); особлива увага по-
винна бути приділена досліджен-
ню життєвих цінностей (розвиток 
себе, креативність, досягнення) 
та життєвих сфер (професійне 
життя, освіта); 

– методику діагностики са-
моактуалізації «Самоактуаліза-
ційний тест» (Ю. Альошина, Л. 
Гозмана, М. Загика, М. Кроза); 
пропонуємо дослідити само-
актуалізацію по двох базових 
(«Компетентності в часі», «Під-
тримки») і ряду додаткових шкал; 
структура тесту дозволяє діагнос-
тувати велике число показників, 
не збільшуючи при цьому в зна-
чній мірі обсяг тесту; 

– методику діагностики 
Я-концепції (адаптація «Тенес-
сійської шкали Я-Концепції» І. 
Нагорної); пропонуємо досліди-
ти такі показники: самоідентич-

ність, «Моральне Я», «Особистіс-
не Я», «Соціальне Я».

– методику вивчення сформо-
ваності здібності до педагогічної 
рефлексії «Переклад на суахілі» 
(А. Бізяєва) [3]; ця методика до-
зволяє дослідити здатність май-
бутніх магістрів фізичної культу-
ри і спорту зайняти дослідницьку 
позицію щодо своєї практичної 
діяльності і до самого себе як її 
суб’єкта.

Перспективою подальших 
досліджень є апробація автор-
ського комплексу діагностичних 
інструментів для моніторингу 
психологічних, фізичних і соці-
альних якостей майбутніх магі-
стрів фізичної культури і спорту 
та виявлення засобів розширення 
технологічного інструментарію 
викладання дисциплін у ВНЗ, що 
здійснюють підготовкуздобувачів 
ступеня вищої освіти «магістр» 
фізичної культури і спорту.

Висновки:
– впровадження у педагогіч-

ний процес ВНЗ, що готують від-
повідних фахівців, авторського 
комплексу діагностичних інстру-
ментів для моніторингу психо-
логічних, фізичних і соціальних 
якостей майбутніх магістрів фі-
зичної культури і спорту буде сти-
мулювати активну позицію здобу-
вачів до навчально-пізнавальної 
та науково-дослідної діяльності 
через відслідковування власних 
спроможностей до виконання 
оздоровчої, розвивальної, вихов-
ної, навчальної та науково-до-
слідницької функцій у майбутній 
професійній діяльності; дозво-
лить перманентно вдосконалю-
вати себе в умовах інформальної 
педагогічної освіти;

– за рахунок упровадження 
у педагогічний процес запропо-
нованого комплексу діагностич-
них інструментів у викладачів 
з’явиться можливість вчасно ре-
агувати та цілеспрямовано впли-
вати на розвиток професійно-
необхідних якостей у майбутніх 
магістрівфізичної культури і 
спорту у межах викладання дис-

ципліни «Професійна та науко-
во-дослідна діяльність магістрів 
фізичної культури і спорту». 
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