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ний и полученных эмпирических 
данных разработана эксперимен-
тальная технология реализации 
концепции тестового контроля 
в физическом воспитании сту-
дентов СМГ. При ее разработке 
учтены принципы проектирова-
ния педагогических технологий, 
определены методические при-
емы реализации технологии по-
ложений концепции и педаго-
гические условия реализации 
педагогической технологии в 
практической деятельности фи-
зического воспитания СМГ.
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Постановка проблеми. Від-
повідно до сучасних тенденцій 
розвитку галузі, перехід до нової 
освітньої парадигми передбачає 
переосмислення мети і результату 
фізичного виховання, відповідну 
модернізацію змісту й оптиміза-
цію технологічного забезпечен-
ня. На думку спеціалістів [2-5, 
8-10], одним із перспективних на-
прямків удосконалення системи 
фізичного виховання студентів 
спеціальних медичних груп (далі 
СМГ) є розробка та практична 
реалізація нових високоефектив-
них технологій контролю. Проте, 
на сьогодні простежуємо супер-
ечність, що склалася між змістом 
чинної системи тестового контр-
олю у СМГ, з одного боку, та 
необґрунтованістю сучасних те-
оретико-методологічних підходів 
її реалізації у практиці фізичного 
виховання студентів з відхилен-
нями у стані здоров’я, із іншого 
боку [2-5]. Опріч недостатності 
науково-організаційного забезпе-
чення системи контролю загалом, 
у цій суперечності вбачається й 
неефективне методичне забезпе-
чення процесу тестування зокре-
ма.

Отже, наукова проблема по-
лягає у практичній відсутності 
технології вирішення встановле-
них завдань системи контролю 
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у фізичному вихованні студентів 
СМГ; завдання є чільними у за-
безпечення його результативності 
й мають відповідати сучасним на-
уковим уявленням про цей про-
цес.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання контролю у 
фізичному вихованні студентів є 
предметом наукового пошуку ба-
гатьох науковців галузі [2-5, 8-14]. 
Проте, існуючі нині дослідження 
науковців тестового контролю зо-
середжені переважно на контин-
генті основних медичних груп. 
Поза увагою фахівців залишаються 
ці питання у СМГ. Конструктив-
ний аналіз літературного доробку 
засвідчив брак чільних розвідок 
питань тестового контролю студен-
тів цих груп. Водночас, рядом ем-
піричних досліджень установлено, 
що чинні підходи до науково-ме-
тодичного забезпечення тестового 
моніторингу у СМГ викликають 
сумніви щодо задоволення по-
треб на практиці [2-5, 14]. Відтак, 
встановлено практично повну від-
сутність науково обґрунтованої 
педагогічної технології практичної 
реалізації концептуальних основ 
контролю у фізичному вихованні 
СМГ, що й доводить рівень недо-
статньої розробленості означеного 
питання. 

Актуальність питання фор-
мування педагогічної технології 
реалізації тестового контролю 
студентів СМГ обумовлена тим, 
що при великій кількості робіт 
методичної спрямованості сис-
теми контролю, визначені кон-
кретні питання не ставилися і не 
піддавалися експериментально-
му дослідженню. Об’єктивними 
передумовами необхідності роз-
роблення технології тестового 
контролю зумовлений комплек-
сом проблемних чинників систе-
ми фізичного виховання студентів 
СМГ, основні з яких пов’язані з 
тенденціями до погіршення стану 
здоров’я сучасного студентства, 
негативна динаміка спостеріга-
ється з року в рік й констатується 
у численних дослідженнях [2-5, 

9]. Окрім того, сьогодні педаго-
гічним технологіям приділяється 
все більша увага. Одна з причин 
цього, – впровадження техноло-
гії забезпечує зменшення частки 
експромтів фахівців при впрова-
дженні в практику змісту концеп-
ції, а отже, гарантоване досягнен-
ня запланованого результату [6]. 
Ряд учених [1, 7] вважають, що 
за змістовною сутністю техно-
логія значно ширша за методику, 
оскільки технології притаманна 
суворо визначена система дирек-
тив, які гарантують досягнення 
мети. На відміну від технології, 
методика передбачає варіатив-
ність способів реалізації теоре-
тичних положень, що, своєю чер-
гою, не передбачає гарантованого 
досягнення мети. 

Дискретність питань реаліза-
ції тестового моніторингу за від-
сутності науково обґрунтованої 
технології у практиці фізичного 
виховання студентів з відхилен-
нями у стані здоров’я й обумови-
ла напрям нашого дослідження.

Мета роботи – розробити 
технологію реалізації концепції 
тестового контролю у фізичному 
вихованні СМГ.

Методи й організація дослід-
ження. Було використано такі 
методи: аналіз, синтез, метод ре-
конструювання й теоретичного 
моделювання. Також, використа-
ні результати констатувального й 
формувального експериментів [] 
та положення проектування педа-
гогічних технологій []

Результати дослідження та 
їх обговорення. Насамперед 
з’ясуємо, що педагогічна техноло-
гія є змістовним узагальненням, 
упровадження та реалізації кон-
цепції як проекту певної педаго-
гічної системи, реалізованого на 
практиці. Проектом у цьому разі 
є концепція (трактовка та окрес-
лення педагогічної системи), яка 
при її реалізації стає педагогіч-
ною технологією, і без першої 
немає другої [1, 6, 7]. Фактично, 
у нашому випадку, педагогічна 
технологія – це системний метод 

створення й застосування тесто-
вого моніторингу, що має своїм 
завданням оптимізацію форм тес-
тового контролю студентів СМГ й 
передбачає радикальне оновлен-
ня інструментальних і методоло-
гічних засобів. Загалом, це діяль-
ність з проектування, організації 
та проведення тестового моніто-
рингу студентів з відхиленнями 
у стані здоров’я, що являє собою 
певну систему директив, які га-
рантовано забезпечують реаліза-
цію концептуальних положень. 
Розроблена технологія реалізації 
концепції тестового контролю 
представлена на кшталт кон-
струкції, стратегії, алгоритму дій 
фахівця, головне в котрій – роз-
роблення й деталізація інстру-
ментальних аспектів тестового 
процесу. Її суттєвою особливістю 
є те, що вона надає алгоритмічні 
приписи, представлені у системі 
логічно вмотивованих дій, які по-
слідовно переходять від елементу 
до елементу.

Структура педагогічної тех-
нології відтворення положень 
концепції тестового контролю у 
практиці фізичного виховання 
студентів СМГ (рис. 1) визнача-
ється наявністю таких складо-
вих: концептуальної основи, що 
передбачає обґрунтування мети і 
виділення складових компонен-
тів тестового процесу; змістовної 
частини, яка містить визначення 
методик проведення тестового 
моніторингу, збору та аналізу ін-
формації, обробки результатів, 
що передбачає перехід від якіс-
них характеристик до кількісного 
виразу, та формулювання відпо-
відно висновків і рекомендацій 
частини, що пов’язана з практич-
ною апробацією розробленого ал-
горитму.

Розробка педагогічної техно-
логії практичного впровадження 
потребує ретельного аналізу знач-
ного масиву інформації, спеціаль-
ного її відбору й систематизації 
та використання результатів но-
вітніх наукових досліджень. Цей 
процес розглядається як за сіб, 
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Рис. 1. Блок-схема педагогічної технології відтворення положень концепції 
тестового контролю у практиці фізичного виховання студентів СМГ

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

- 
-  
-     

 
-        

 
-       

   ’     
 

 
-       

. 

  

  

 
  
 

  
 

 
 
   
 
 
 

  

 

 

�  
  

 
�   
�    
�   



14

за допомогою якого має бути ре-
алізована концепція тестового 
контролю, що ґрунтується на те-
орії оптимізації [4]. 

Основна функція педагогічної 
технології впровадження та реа-
лізації розробленої концепції по-
лягає в тому, щоб сконструювати і 
реалізувати такий тестовий моні-
торинг, який гарантує досягнення 
визначених концепцією: цілі і за-
вдань. Технологія передбачає чіт-
кість директив щодо операцій та 
використання засобів за певних 
умов [7]. 

Завданнями педагогічної тех-
нології відтворення положень 
концепції у практиці фізичного 
виховання студентів СМГ є га-
рантоване досягнення заплано-
ваних результатів практичної 
реалізації концептуальних поло-
жень. Практично це реалізується 
з урахуванням принципів про-
ектування педагогічних техноло-
гій, де проектом є запропонована 
концепція, що трансформується у 
технологію [6].

Отже, педагогічна технологія 
передбачає обов’язкове виконан-
ня вимог таких принципів: прин-
цип доцільності цілеутворення, 
принцип цілісності технології 
тестового процесу, принцип від-
творюваності технології в кон-
кретному педагогічному серед-
овищі – для досягнення цілей, 
принцип наявності змісту тесто-
вого процесу з вихідними пара-
метрами психофізичного стану 
студентів і принцип встановлення 
спрямованості тестового процесу 
як сукупності діагностичної до-
цільності та об’єктивності контр-
олю за його результатами, інстру-
ментальності технології, принцип 
адаптації процесу тестування до 
особливостей контингенту сту-
дентів СМГ. 

Під час розроблення педаго-
гічної технології реалізації зміс-
ту концепції тестового контролю 
у фізичному вихованні студентів 
СМГ для забезпечення виконання 
положень визначених принципів 
було запропоновано методичні 

прийоми їх реалізації. Так, вимоги 
принципу доцільності цілеутво-
рення задає тестовому контролю 
певний зміст і порядок дій, який 
має сприяти досягненню цілей. 
Це відображається в меті та за-
вданнях як інструментах забез-
печення реалізації концепції. До-
цільні цілі тестового контролю 
мають бути реальними, конкрет-
ними, досяжними для студентів, 
з урахуванням всіх лімітуючих 
факторів стану їхнього здоров’я, 
обумовлених нозологічними ха-
рактеристиками.

Принцип цілісності техноло-
гії тестового процесу передбачає 
єдність її структурної і змістової 
частин. Реалізація вимог цьо-
го принципу означає, що у ході 
розробки проекту системи тес-
тового контролю студентів СМГ 
необхідно досягти взаємодії всіх 
її елементів. Означене забезпе-
чували єдністю і взаємозв’язком 
усіх складових процесу тесту-
вання (організаційно-методичної, 
змістової, оціночної), що загалом 
представляє собою дидактичну 
систему. 

Принцип відтворюваності тех-
нології в конкретному педагогіч-
ному середовищі для досягнення 
поставлених цілей інтерпрету-
ється як основа незмінності тех-
нологічного алгоритму реалізації 
тестового контролю при роботі зі 
студентами СМГ у будь-якому на-
вчальному закладі.

Принцип наявності змісту тес-
тового процесу з вихідними па-
раметрами психофізичного стану 
студентів і принцип встановлен-
ня спрямованості тестового про-
цесу як сукупності діагностич-
ної доцільності та об’єктивності 
контролю за його результатами 
реалізовували, формуючи зміст 
визначених нами форм тестового 
контролю та параметрів, що ха-
рактеризують рівень психофізич-
ного стану студентів СМГ.

Виконання вимог принципу 
інструментальності технології 
знайшло відображення у деталь-
ному плануванні змісту тестового 

контролю для кожної нозологіч-
ної групи студентів СМГ, а саме: 
у постановці конкретних завдань 
для окремих нозологічних груп 
студентів; формуванні методоло-
гії ї способів її реалізації з ура-
хуванням особливостей наявних 
захворювань. Цей принцип перед-
бачає й використання інновацій-
них технічних засобів контролю 
для забезпечення достовірності 
моніторингової інформації. 

Принцип адаптації процесу 
тестування до особливостей кон-
тингенту студентів СМГ реалізо-
вувався при формуванні змісту 
системи тестового контролю для 
студентів СМГ різних нозологій 
з урахуванням рекомендацій спе-
ціальної літератури [8-14], що 
передбачало розробку комплексу 
тестових випробувань і систем 
їхнього оцінювання для окремих 
нозологічних груп.

Окреслено методичні прийоми 
реалізації педагогічної технології 
відтворення положень концепції, 
що сприяють досягненню мети 
конкретного методу тестового 
моніторингу ї є їхньою складо-
вою частиною. Зазначимо, що об-
сяг визначених методичних при-
йомів, які є в арсеналі фахівця, 
не підлягають суворому обліку та 
регламентації, але вони значною 
мірою визначають ефективність 
контролю. В експериментально-
му варіанті дослідження викорис-
тані: 

– логічні прийоми, що перед-
бачають визначення стратегічної 
мети технології та завдань для по-
ступового досягнення мети; 

– упорядкувальні прийоми, 
визначають порядок і послідов-
ність здійснення операцій тесто-
вого моніторингу; 

– технічні прийоми, які ви-
значають навчально-методичне 
забезпечення процесу тестового 
моніторингу.

Чільними особливостями 
організації процесу тестового 
контролю, що детермінують його 
ефективність, є педагогічні умови 
реалізації педагогічної технології 
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в практичній діяльності фізично-
го виховання СМГ. Педагогічні 
умови в контексті нашого дослі-
дження, визначаються як систе-
ма, яка забезпечує цілісний ре-
продуктивний процес тестового 
моніторингу й ефективність орга-
нізації контролю у СМГ загалом 
і його оптимальне функціонуван-
ня. Фактично вони відображають 
взаємоузгодженість складових 
елементів педагогічної техноло-
гії, ієрархічні зв’язки між її зміс-
товними блоками [1, 6, 7]. Виді-
лені педагогічні умови визначено 
саме як оптимальні:

1) Процесуальні, які спрямо-
вані на оптимальний вибір комп-
лексу фізичних вправ для прове-
дення тестового контролю.

2) Коригувальні, для визна-
чення параметрів тестового мо-
ніторингу, виходячи з поточного 
стану організму студентів, що 
передбачає реалізацію принци-
пів диференційованого підходу, 
доступності та індивідуалізації 
у процесі тестового контролю та 
об’єктивності оцінювання. 

3) Змістовні, для забезпечення 
різнобічного контролю та реа-
лізації концептуальної ідеї інте-
грального підходу оцінювання 
досліджуваних параметрів у про-
цесі тестового контролю. 

4) Варіативні, що передбачає 
використання альтернативних 
видів, форм і методів тестового 
моніторингу, які утворюють інва-
ріантну змістовну складову сис-
теми тестового контролю, та ре-
алізації принципів оптимальності 
та оптимізації.

5) Фахові, що вимагає кваліфі-
кованого кадрового забезпечення 
для реалізації концептуальної ідеї 
підвищення якості кадрового за-
безпечення. 

6) Організаційні, для реалі-
зації засадничої ідеї концепції 
покращення матеріально-техніч-
ного забезпечення процесу фізич-
ного виховання у навчальних за-
кладах і принципу динамічності. 

Визначені педагогічні умови 
дозволяють забезпечити наступ-

ність і послідовність реалізації 
концепції тестового контролю, 
а отже вивести його на якісно 
новий рівень. Окреслені педаго-
гічні умови були пов’язані з ре-
алізацією концептуальних ідей 
гуманізації, формування та узго-
дження системи тестування, інте-
грального підходу в оцінюванні, 
підвищення якості кадрового за-
безпечення та виконанням вимог 
таких принципів: оптимальності, 
оптимізації, диференційованого 
підходу, доступності та індивіду-
алізації, динамічності, інформа-
тивності.

Реалізація окреслених педа-
гогічних умов передбачала під-
вищення ефективності тестового 
контролю у фізичному вихованні 
студентів з відхиленнями у стані 
здоров’я та полягала у нижчепри-
веденому. 

Забезпечити реалізацію ідеї 
гуманізації реалізували шляхом 
впровадження особистісно-орі-
єнтованих педагогічних техноло-
гій [7]. Концептуальна ідея фор-
мування та узгодження системи 
тестового контролю на основі 
нозологічних особливостей кон-
тингенту студентів забезпечили 
здійсненням педагогічного ко-
ректування системи тестового 
контролю у СМГ. Це передбачало 
відхід від жорсткої регламента-
ції тестового контролю студентів 
цих груп визначених «Робочою 
навчальною програмою» дис-
ципліни «Фізичне виховання» 
для напрямку «Спеціальне на-
вчальне відділення», базового для 
всіх спеціальностей навчального 
закладу й створення абсолют-
но якісно нової модифікованої 
системи тестового моніторингу. 
Реалізація ідеї інтегрального під-
ходу до оцінки досліджуваних 
параметрів психофізичного ста-
ну студентів вимагало створення 
якісно нової системи оцінювання. 
Реалізація концептуальної ідеї 
підвищення якості кадрового за-
безпечення передбачає належний 
рівень професійної компетент-
ності фахівців, які працюють у 

СМГ. Реалізацію принципу опти-
мальності забезпечено шляхом 
узгодження змісту тестових ви-
пробувань їх оперативним кори-
гуванням за критерієм оптималь-
ності. Зазначене було пов’язано 
з реалізацією іншого принципу 
– оптимізації, реалізація якого пе-
редбачала вибір змісту і методів 
тестового моніторингу з переліку 
апробованих альтернативних. На-
магались дібрати такіх тестових 
методик, які виявились найкра-
щими за даних умов і за даним 
критерієм в аспекті їх максималь-
ної узгодженості з особливостями 
психофізичного стану організму 
студентів за наявності у ньому 
захворювання. Виконання цієї 
умови сприяло також ефективній 
реалізації виокремлених принци-
пів: диференційованого підходу, 
доступності та індивідуалізації. 
Означене виявилось потужним 
резервом підвищення ефектив-
ності тестового контролю та в 
своїй основі є віддзеркаленням 
гуманістичної спрямованості фі-
зичного виховання. Реалізацію 
принципу динамічності забез-
печили шляхом розробки дієвих 
систем контролю з використан-
ням новітніх здобутків науково-
технічних досягнень. 

Висновки: 1. Встановлено, 
що одним з найбільш ефектив-
них способів реалізації змісту 
тестового контролю у фізичному 
вихованні студентів СМГ є роз-
робка відповідної педагогічної 
технології, яка представляється 
на кшталт конструкції, стратегії, 
алгоритму дій фахівця, головне 
в котрій – розроблення й деталі-
зація інструментальних аспектів 
тестового процесу.

2. Чільними керівними поло-
женнями розробки експеримен-
тальної технології є виконання 
вимог принципів проектування 
педагогічних технологій; визна-
чення методичних умов реаліза-
ції цих принципів визначення пе-
дагогічних умов, що забезпечать 
відмінну реалізацію змісту техно-
логії в практичній діяльності; ал-
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горитмізація дій фахівця при ре-
алізації всіх визначених змістом 
технології форм їх організації.

Подальші дослідження спря-
мовані на дослідну апробацію 
ефективності розробленої експе-
риментальної педагогічної техно-
логії.
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