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Анотація. У статті висвітлено питання форм, видів, методів контролю та самоконтролю студентів 
як невід’ємної частини педагогічного, виховного, тренувального процесу, так і необхідної умови форму-
вання вмінь, навичок під час занять фізичним вихованням і спортом, що прямопропорційно сприяє підви-
щенню рівня навчально-пізнавальної діяльності студентської молоді, а відповідно – якості навчання. До-
сліджено взаємозв’язок мотивації до занять фізичним вихованням, ставленням до самостійних занять фі-
зичними вправами й оволодінням навичками самоконтролю. 
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку суспільства й умови життя вимагають 
від особистості активності, самостійності, уміння швидко приймати рішення, ефективної ор-
ганізації робочої діяльності та достатнього рівня фізичного розвитку й підготовленості. Цим і 
зумовлена потреба в реалізації освітнього, оздоровчого, виховного завдання підготовки сту-
дентів під час навчального, позанавчального процесу фізичним вихованням і спортом, засто-
совуючи сучасні технології та активні форми навчання, види контролю й самоконтролю. Як 
свідчить практика контролю (окрім оцінювання, обліку) та самоконтролю студентів під час 
навчальних занять приділяється невиправдано мало часу. Науковці єдині в тому, що застосу-
вання контролю і самоконтролю сприяє оптимізації, інтенсифікації процесу фізичного вихо-
вання як навчальних, так і самостійних занять, спонукає до розвитку інтересу не лише до фі-
зичної, а й до теоретико-методичної підготовленості, стану свого здоров’я, а також підвищен-
ню мотивації до фізичного самовдосконалення та формуванню свідомого й активного став-
лення особистості до занять фізичними вправами. Це можна зробити переважно лише за ра-
хунок оптимізації навчального матеріалу, професійної майстерності викладача тощо.  

Реорганізація системи освіти, у зв’язку з переходом на Європейську кредитно-модульну 
систему, значно скорочує кількість навчальних годин на фізичне виховання (де 2/3 часу при-
падає на факультативні та самостійні заняття), що вказує на необхідність формування моти-
вації до самостійного фізичного самовдосконалення студентів і підтримці організму в належ-
ній нормі, що відповідно сприяє підвищенню навчально-пізнавальної діяльності, якості на-
вчання та посилює значення контролю та самоконтролю, що й обумовлює актуальність про-
блеми нашого дослідження. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дослідження ви-
конано в межах комплексної програми кафедри фізичного виховання «Розробка ефективних 
форм організації фізичного виховання та методів підвищення фізичної підготовленості студе-
нтів» відповідно до плану НДР ЧДТУ на 2010-2015 рр. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що в сучасній науці для обґрунту-
вання проблеми контролю та самоконтролю мають фундаментальні психолого-педагогічні пра-
ці В.М. Платонова [9], О.С. Куца, В.Л. Волкова [3], Л.П. Матвєєва [6], Г.В. Кротова, Т.Ю. Кру-
цевич [5], А.А. Гужаловского [8], В.І. Ільїнича [13], М.А. Ісаченко, В.Г. Ареф’єва, Г.А. Єди-
нака [1], І.П. Підласого, О.І. Подлесного [10], Л.І. Божовича, Є.П. Ільїна, О.І. Кочетова, 
О.М. Леонтьєва, Ю.М. Орлова та ін. Аналіз робіт учених дозволив поглибити уявлення про 
контроль, а особливо самоконтроль, як один із визначальних чинників формування мотивації 
досягнення мети у фізичному самовдосконаленні студентів, та визначити проблеми в органі-
зації самоконтролю особистості. Питання формування навичок самоконтролю висвітлювали-
ся в працях М.О. Годика. А.Я. Арет розглядає самоконтроль як властивість особистості та не-
обхідний процес самовиховання. Самоконтроль як стимул мотивації до фізичної активності 
та професійно-прикладної підготовки студентів є предметом дослідження О.І. Подлесного 
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[10]. Окремі аспекти функцій контролю висвітлені в працях Г.В. Кротова, Л.М. Фрідмана, 
В.С. Авансова. Різноманітні аспекти розподілу за видами та формами контролю залежно від 
характеристик фізичного стану досліджували Т.Ю. Круцевич [5], В.Л. Волков [3] та ін. М.І. Ма-
твієнко [7] зосередив увагу на навчальній, дослідницькій функціях контролю і самоконтролю. 
Контроль, самоконтроль як засоби реалізації принципів свідомості, активності, індивідуаліза-
ції в спортивній діяльності найшли своє відображення в працях В.М. Заціорського, 
Л.П. Матвєєва [6]. Наукові дослідження фахівців С.М. Вайцеховського, Ю.В. Верхошансько-
го [2], В.О. Запорожанова, В.М. Платонова [9] вказують на те, що предметом контролю є 
зміст навчально-тренувального процесу, змагальної діяльності, стану фізичної підготовлено-
сті тощо.  

Як бачимо, проблемі контролю та самоконтролю присвячено численні наукові праці 
вчених, однак пошук шляхів розробки і впровадження систем контролю, самоконтролю для 
оптимізації та підвищення ефективності навчального процесу є актуальним і вимагає пода-
льшого вивчення. 

Мета дослідження: вивчити функції, види, форми контролю та самоконтролю до за-
нять фізичним вихованням та спортом студентів технічних вишів. 

Завданнями дослідження: 
1. Вивчити проблему підвищення якості навчання у вищих навчальних закладах. 
2.  Проаналізувати підходи щодо визначення термінів «контроль» і «самоконтроль». 
3. Вивчити ставлення студентів до навчальної дисципліни «Фізичне виховання» та са-

моконтролю. 
4. Обґрунтувати ефективність та раціональність співвідношення різних видів контролю 

у фізичному вихованні студентів. 
Методи й організація дослідження. Під час дослідження ми використали такі методи: 

теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел та інформації мережі Інтернет, анке-
тування, методи математичної статистики.  

Дослідження проводилося на базі ЧДТУ. Ми розробили анкету і провели опитування 
студентів І курсу економічних і технічних напрямів підготовки. Загалом, у анкетуванні брало 
участь 125 студентів, а саме: 65 юнаків, 60 дівчат. 

Виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів. Рівень 
навчальної діяльності студентів залежить не тільки від змісту, форм та методів навчання, але 
здебільшого від видів та форм контролю, а при свідомому, активному ставленні особистості – 
й від самоконтролю. Безперечно, контроль є частиною педагогічного процесу.  

Ґрунтовними працями, що охоплюють майже всі аспекти контролю є роботи В.М. Пла-
тонова [9], В.Л. Волкова [3], Г.В. Кротова, Л.П. Матвєєва [6], Т.Ю. Круцевич [5], А.А. Гужа-
ловского [8], О.С. Куца, В.І. Ільїнича [13], М.А. Ісаченко, В.Г. Ареф’єва, Г.А. Єдинака [1], 
І.П. Підласого. Фахівці спорту – Ю.В. Верхошанський (1985), С.М. Вайцеховський (1966), 
В.М. Платонов (1986), В.О. Запорожанов (1996) вважають, що комплексний контроль є голов-
ним важелем управління складним процесом підготовки спортсменів. За визначенням Ю.В. Ве-
рхошанського, пріоритетне положення системи контролю пов’язане з її провідною управлін-
ською функцією – зворотним зв’язком, без якого діяльність будь-якої системи не може бути 
ефективною. На думку автора, система комплексного контролю має містити провідні підсис-
теми контролю, а саме: педагогічний, психологічний, анатомо-фізіологічний та інтегральні 
характеристики змагальної діяльності [2].  

Аналіз різноманітної номенклатури функцій контролю знайшов своє відображення у 
працях науковців сучасності. Г.В. Кротов [7] виділяє чотири основні функції контролю на-
вчальних досягнень (діагностичну, керівну, навчальну, виховну) та виокремлює такі принци-
пи: об’єктивність, всебічність, індивідуальність, диференційованість, системність, оптималь-
ність, гласність контролю. Л.М. Фрідман виділяє діагностичну, навчальну, виховну, розвива-
льну, контрольну, керівну функції контролю, а В.С. Аванесов – три функції: діагностичну, 
навчальну та виховну.  

Змістовним доробком у дослідженні питання контролю є праці В.М. Платонова [9]. Йо-
го диференціація контролю залежить від засобів і методів. Автор відокремлює педагогічний 
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контроль (оцінювання рівня фізичної та техніко-тактичної підготовленості), соціально-пси-
хологічний контроль (вивчення індивідуальних особливостей людини, її психічного стану та 
підготовленості), медико-біологічний контроль (оцінювання стану здоров’я, показники різних 
функціональних систем).  

Т.Ю. Круцевич [5] зосередивши увагу на меті контролю у фізичному вихованні, а саме: 
виявленні адекватності спрямованого педагогічного впливу та його ефекту запланованим ре-
зультатам, а під час невідповідності – ухвалення необхідних рішень корекції впливів управ-
ління проводить розподіл контролю за видами (попередній, оперативний, поточний, етапний 
контроль) [5, с.373]. 

В.Л. Волков [3] наводить три основні форми контролю, залежно від характеристик фі-
зичного стану особистості, а саме: етапний контроль (оцінювання етапного стану); поточний 
контроль (оцінювання щоденної зміни стану); оперативний контроль (експрес-оцінювання 
стану) [3, с.8].  

На думку Л.М. Пустолякової, у навчальній діяльності доцільно застосовувати тестовий, 
комплексний контроль та оцінювання професійно-прикладної підготовки студентів [12, с.169].  

Численні автори у дослідженнях довели, що під час проведення занять фізичними впра-
вами (особливо самостійних занять) для отримання повної та достовірної інформації про стан 
фізичної підготовленості потрібно застосовувати значно більше засобів контролю, ніж перед-
бачено нормативами оцінювання фізичної підготовленості. Безпосередньо в практичній дія-
льності тренерів, викладачів поширені такі види контролю:  

 оперативний контроль, який передбачає отримання інформації про термінові реакції 
організму спортсмена на навантаження під час заняття; 

 поточний контроль, який передбачає отримання інформації про динаміку стану ор-
ганізму спортсмена в мікроциклах; 

 етапний контроль, що припускає одержання інформації про кумулятивний ефект 
впливу тренувальних мезоциклів; 

 поглиблений контроль, що дозволяє оцінити стан психо-фізіологічних параметрів 
організму в макроциклі. 

Систематична та цілеспрямована робота тренера і спортсмена з урахуванням індивідуа-
льних особливостей спортсмена в поєднанні з різноманітністю засобів, методів тренувань та 
системою контролю об’єднані в складний тренувальний процес. Система комплексного кон-
тролю має сенс лише при системному та послідовному впровадженню в навчальному, навча-
льно-тренувальному процесі та змагальної діяльності. 

Організація та управління навчально-виховним процесом фізичного виховання, компле-
ксного контролю має відмінності та, відповідно до вимог «Положення про організацію фізич-
ного виховання і масового спорту у ВНЗ» від 23.01.2006 №4, контрольні заходи з фізичного 
виховання містить: 

 поточний контроль, що здійснюється під час проведення практичних і семінарських 
занять та має на меті перевірку рівня фізичного розвитку студентів за функціональними, фі-
зичними, руховими (технічними) показниками, а також перевірку знань студентів із ТМФВ, 
його спеціалізованих напрямів, масового спорту; 

 підсумковий контроль, який проводиться для оцінювання результатів навчання на 
певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або окремих його завершених етапах і містить 
семестровий контроль [11]. 

Окрім загальноприйнятих контрольних заходів, в університеті, залежно від етапу навча-
льно-педагогічного процесу, також застосовують попередній, оперативний контроль. Попе-
редній контроль застосовується на початку навчального року та призначений для виявлення 
готовності студента до засвоєння нового навчального матеріалу а оперативний контроль спря-
мований на оцінювання діяльності студентів упродовж окремого заняття. 

Під час проведення навчальних занять використовують традиційні види контролю 
знань, умінь, навичок студенів: тестовий, комплексний, оцінювання професійно-прикладної 
підготовленості. Для тестування пропонуються завдання стандартної форми, які дозволяють 
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визначити рівень розумового розвитку (теоретичної підготовленості), методичної і фізичної 
підготовленості (навичок, умінь), функціонального стану, вольових якостей особистості то-
що. Для визначення фізичного розвитку, фізичного стану та підготовленості здебільшого за-
стосовують вимірювання, випробування тощо (оперативний контроль). Перевірка теоретич-
них знань має зворотній зв’язок для викладача, що дає йому можливість вчасно отримувати 
відомості про результати своєї праці, оперативно вносити корективи, а студентам мати уяв-
лення про вимоги рівня знань, умінь та навичок із дисципліни «Фізичне виховання».  

При тестуванні рухових здібностей студентів вирішують такі завдання:  
 оцінювання рівня розвитку таких рухових якостей: швидкості, сили, витривалості, 

спритності, координації рухів, гнучкості; 
 оцінювання тактико-технічної підготовленості студентів; 
 вивчення загальної та спеціальної тренованості студентів; 
 допомога студентам в організації індивідуальних занять з урахуванням їхнього фун-

кціонального стану, фізичного розвитку та підготовленості. 
На підставі результатів тестування проводиться корекція та подальше удосконалення 

навчальної програми відповідно до вимог базової навчальної програми. Отже, комплексний 
контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів в університеті передбачає рівень засво-
єння теоретико-методичних знань, рівень засвоєння техніки виконання фізичних вправ, рі-
вень розвитку основних рухових якостей, включаючи оцінювання фізичної та професійно-
прикладної підготовленості. 

Суттєве значення серед форм контролю навчальної та позанавчальної діяльності студе-
нтів має самоконтроль, який є важливим засобом розумового та морального самовдоскона-
лення особистості студента. На сучасному етапі дисципліни «Фізичне виховання» значно збі-
льшується обсяг годин самостійної роботи студентів для отримання нових знань, умінь, нави-
чок, що підвищує роль самоконтролю та самооцінки. Зміст самостійної роботи студента ви-
значається навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями й вказівками ви-
кладача та є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний час від обов’яз-
кових навчальних занять, що забезпечується системою навчально-методичних засобів: підру-
чником, навчальними посібниками, методичними матеріалами, що передбачає можливість 
проведення самоконтролю показників функціонального стану, фізичного розвитку та підго-
товленості з боку студента.  

Поняття «самоконтроль» Т.Ю. Круцкевич визначає як систему спостережень за своїм 
здоров’ям, функціональним станом і перенесенням фізичних навантажень [5]. Самоконтроль 
під час занять фізичним вихованням автор розглядає як сукупність операцій (самоспостере-
ження, аналіз, оцінювання свого стану, поведінки, реагування), що здійснюється індивідуаль-
но як під час занять фізичними вправами, так і впродовж життєдіяльності. В інтервалах між 
заняттями самоконтроль зорієнтований на оцінювання процесів відновлення, аналізі самопо-
чуття, виявлення готовності організму до наступного заняття [5, с.379]. Методи самоконтро-
лю автор поділяє на три групи: самооцінювання фізичного стану (способи цілісного оціню-
вання фізичного стану організму на підставах самотестування); контролю адекватності й ін-
тенсивності навантаження (до контролю суб’єктивних факторів належать: біль у грудях, під 
лопаткою, в потилиці тощо; до об’єктивних факторів належать: показники ЧСС, тиску) та 
ефективності заняття (самоконтроль за суб’єктивними та об’єктивними критеріями ефектив-
ності занять: самопочуття, сон, настрій, апетит, ЧСС у стані спокою тощо) [5, с.381]. 

На думку науковців, найзручнішою формою самоконтролю є ведення спеціального що-
денника самоконтролю, що дозволяє відслідковувати й корегувати оптимальне планування 
навантаження, ефективність занять, співвідношення інтенсивності навантаження та відпочин-
ку тощо, також реєструвати антропометричні зміни в організмі, показники, функціональні 
проби, тестування фізичної підготовленості, контролю виконання тижневого рухового режи-
му. Завдяки самоспостереженню, студент, спортсмен має можливість самостійно контролю-
вати тренувальний та оздоровчий процес. До того ж самоконтроль має надзвичайно важливе 
педагогічне й виховне значення, залучає особистість до спортивного спостереження й оціню-
вання свого стану здоров’я, фізичного розвитку та до аналізу використаної методики трену-
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вання або занять фізичними вправами, що є фундаментальним у системі самостійних дій із 
використанням засобів фізичного виховання та спорту.  

О.І. Подлесний [10] розкрив педагогічні організаційно-методичні умови щодо викори-
стання самоконтролю фізичної підготовленості як чинника формування позитивної мотивації 
до фізичної активності та професійно-прикладної підготовки студентів. 

М.І. Матвієнко акцентує увагу на навчальній функції контролю й самоконтролю за умо-
ви вияву активності та свідомості процесу навчання, коли студенти починають розуміти нау-
кову обґрунтованість, особливості застосування засобів фізичної культури, спрямовують про-
цес удосконалення рухових умінь і розвиток фізичних здібностей за вектором алгоритму «від 
простого до складного», «систематичність та системність діяльності». Автор у своїй роботі 
відокремлює дослідницьку функцію контролю й самоконтролю та з огляду на освітні завдан-
ня вищої школи, зазначає, що під час виконання завдань самоконтролю організму, аналізу 
особливостей його реакцій на зміну зовнішнього середовища, впливу соціальних ситуацій, 
навчальних умов тощо, у студентів активізуються процеси самопізнання (досліджуються ін-
дивідуальні властивості власного) [7]. 

Проведене анкетування студентів показало, що вони усвідомлюють значущість самоко-
нтролю, їхнє позитивне ставлення до навчальних занять фізичним вихованням, їхні думки 
про значення та можливості самостійних занять, емоційного стану під час навчальних і само-
стійних занять, що дало такі результати:  

 77,4% юнаків та 77,1% дівчат відзначили високий рівень значущості навчальних за-
нять фізичним вихованням; 

 12,2% юнаків та 9,1% дівчат вказали, що навчальні заняття фізичним вихованням 
прийнятні при відсутності інших видів занять; 

 14,4% юнаків та 13,8% дівчат вважають, що навчальні заняття фізичним вихованням 
не потрібні. 

Достатньо високий показник позитивних відповідей свідчить про активну соціальну по-
зицію студентів щодо значущості та ставлення до занять фізичним вихованням та спортом. 

На питання про отримання позитивних емоцій під час навчальних і самостійних занять 
фізичними вправами 86,3% юнаків та 80,1% дівчат дали позитивну відповідь і 13,7% юнаків 
та 19,9% дівчат – негативну. 

На питання про значущість самоконтролю під час занять фізичними вправами переваж-
на більшість студентів дала позитивну відповідь (73% юнаків та 78% дівчат).  

Більшість студентів (85,7% юнаків та 84,8% дівчат) позитивно відповіла на запитання 
про важливе значення впливу самостійних занять фізичними вправами на організм людини, 
зміну стану усіх його систем. Низьку оцінку щодо можливості самостійних занять дали 14,3% 
юнаків та 15,2% дівчат. 

Отже, отримані дані дозволяють констатувати, що позитивний потенціал мотивації до 
занять фізичними вправами виробляє у студентів активне ставлення до самостійних занять та 
оволодіння навичками самоконтролю. 

Висновок. Раціональний та обґрунтований добір адекватних форм, видів та методів ко-
нтролю теоретико-методичної, фізичної, тактико-технічної, професійно-прикладної підготов-
ки студентів забезпечує ефективність проведення навчального, навчально-тренувального про-
цесу. Під час оцінювання викладач, тренер повинен враховувати рівень досягнень студента, 
спортсмена, зважаючи на те, що основними функціями оцінювання є контролююча, навчаль-
на, діагностична та виховна. 

Таким чином, результати досліджень підтверджують, що контроль і самоконтроль є не-
від’ємною частиною педагогічного, виховного процесу й оздоровчого тренування, що забез-
печує дієвість принципів свідомості, активності в навчанні та дає можливість планувати й ко-
нтролювати фізичне навантаження особистості й підвищувати якість навчання студентів, що 
сприяє підвищенню рівня навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку полягають у проведенні ана-
логічного анкетування студентів ЧДТУ у наступні роки навчання та порівняння отриманих 
результатів із попередніми. 
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Аннотация. Освещены вопросы форм, видов, методов контроля и самоконтроля студентов как неотъем-
лемой части педагогического, воспитательного, тренировочного процесса, так и необходимого условия формиро-
вания умений, навыков на занятиях физическим воспитанием и спортом, прямопропорционально способствует 
повышению уровня учебно-познавательной деятельности студенческой молодежи, а соответственно – качества 
обучения. Исследована взаимосвязь мотивации к занятиям физической культурой, отношением к самостоятель-
ным занятиям физическими упражнениями и овладением навыками самоконтроля. 
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CОNТROL AND SELF- CОNТROL АT PHYSICAL EDUCATION LESSONS 
 AS FACTORS OF INCREASING EDUCATIONAL QUALITY 
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Abstract. Problems of control forms, types, methods and self-control are integral part of pedagogical, educational 
and training process, and are necessary conditions of formation abilities, skills during the physical education lessons and 
sports which promotex increasing of teaching and learning of student's abilities and as the result – higher educational qual-
ity. Correlation between of motivation for physical education, attitude to self studying and acquirement of self-control 
skills.  
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