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ТРИСУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ У СИСТЕМІ 
«ВИКЛАДАЧ — СТУДЕНТ — УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ»

У статті проаналізовано зміст та форми освітнього процесу студентів факультетів фізичного ви-
ховання з організації фізкультурно-спортивної роботи та на основі виокремлених проблем обґрунтовано 
педагогічну умову формування у майбутніх фахівців готовності до організації фізкультурно-спортивної 
роботи у закладах загальної середньої освіти — спрямування спільних зусиль викладачів фахових дисци-
плін та учителів фізичної культури на підтримку професійного становлення майбутніх учителів фізичної 
культури, що базується на трисуб’єктній взаємодії у межах рівноправних взаємин у системі «викладач — 
студент  — учитель фізичної культури»; встановлено роль фахівців сфери фізичної культури і  спорту 
у набутті професійного досвіду майбутніми учителями. 
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Вступ. Проблема підготовки майбутніх 
фахівців до  професійної діяльності  — одна 
із найважливіших у педагогічній науці, про що 
свідчать численні та  різноаспектні дослі-
дження, але існуючі розробки та  практичні 
рекомендації недостатньо відображають осно-
вні положення змісту, форм і  методів підго-
товки майбутніх учителів фізичної культури 
до фізкультурно-спортивної роботи у закладах 
загальної середньої освіти у  режимі навчаль-
ного дня й у позакласний час, зокрема, не дослі-
джено трисуб’єктну взаємодію у системі «викла-
дач  — студент  — учитель фізичної культури». 
Вирішення проблеми фахової готовності сту-
дентів полягає у створенні ефективних педаго-
гічних умов, що базуються на трисуб’єктній вза-

ємодії, підвищенні ролі та розширенні функцій 
педагогічної практики, інтеграції навчальної 
та  професійної діяльності студентів у  загаль-
ноосвітніх навчальних закладах як важливого 
чинника формування й розвитку професійних 
навичок.

Доцільний вибір та поєднання педагогічних 
умов сприяє вдосконаленню освітнього процесу, 
а  їх реалізація — підвищенню рівня сформова-
ності готовності студентів до фахової діяльності 
у закладах загальної середньої освіти.

Педагогічні умови освітньої діяльності 
розглядають у  своїх роботах Р.  Гришкова, 
М.  Карченкова, К. Короленко, О. Острянська, 
І. Чемерис та інші.

 Науковці інтерпретують педагогічні умови 
як сукупність факторів, обставин, від  яких 
залежить ефективність досягнення педагогіч-
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них цілей, які певним способом (позитивно або 
негативно) впливають на перебіг і результатив-
ність освітнього процесу загалом» (Овчарук В., 
2018, с.70), (Соколова Ю., 2019, с. 86).

Н. Колодій розуміє педагогічні умови як «спе-
ціально створені необхідні і достатні дії, взаємо-
дії, обставини, можливості та чинники суб’єктів 
та об’єктів освітнього процесу, що реалізуються 
в межах цього процесу, сукупність яких визна-
чає ефективність та  результативність (якість) 
процесу формування професійної компетент-
ності майбутніх фахівців» (Колодій, 2019, с. 75).

Мета статті  — проаналізувати зміст 
та  форми освітнього процесу факультетів 
фізичного виховання з  організації фізкуль-
турно-спортивної роботи; установити роль 
викладачів фахових дисциплін, учителів фізич-
ної культури ті інших фахівців з  фізичної 
культури і  спорту у  трисуб’єктній взаємодії 
та вплив такої взаємодії на професійне станов-
лення та набуття фахового досвіду майбутніми 
учителями; обґрунтувати педагогічну умову 
формування готовності майбутніх учителів 
до організації фізкультурно-спортивної роботи 
у закладах загальної середньої освіти.

Результати констатувального етапу експе-
рименту. 

У результаті спостережень і  анкетування 
студентів на  констатувальному етапі експери-
менту встановлено, що:

— формування готовності до  організації 
фізкультурно-спортивної роботи у  закладах 
загальної середньої освіти проводилось епізо-
дично і безсистемно;

— освітній процес недостатньо орієнтова-
ний на формування практичних умінь і навичок 
організації фізкультурно-спортивної роботи;

— деякі студенти вважають педагогічну 
практику менш значимою, ніж практичні 
заняття, тому не  досить відповідально став-
ляться до виконання її завдань;

— організація фізкультурно-спортивної 
роботи майбутніми учителями під  час про-
ходження педагогічних практик передбачає 
в основному проведення уроків фізичної куль-
тури й  недостатньо часу приділяється орга-
нізації та  проведенню інших форм цієї діяль-
ності в режимі навчального дня й позакласних 
занять, за  період практики студенти організо-
вують і  проводять лише один, два таких фіз-
культурно-спортивних заходи;

— процес організації фізкультурно-спор-
тивної роботи у  студентів часто зводиться 
до  осмислення та  структурування його змісту 

й  написання документів планування. Однак 
цього замало, щоб на  високому методичному 
рівні провести фізкультурно-спортивний захід. 

Роль суб’єктів освітнього процесу 
у трисуб’єктній взаємодії. 

М. Карченкова зазначає, що суб’єкт-суб’єктна 
взаємодія спрямована на: «…розвиток ініціатив-
ності, наполегливості, рішучості, відповідаль-
ності, обов’язковості студентів, об’єктивному 
відношенню до  себе» (Карченкова,  2006, с.  180). 
Науковці А. Бойко та Н. Шиян указують: «у про-
цесі суб’єкт-суб’єктних відносин відбувається 
самопроектування і  самотворення особистості» 
(Бойко та Шиян, 2003, с. 8). А. Бальоха, В. Коткова, 
Л. Петухова, О. Співаковський та  інші науковці, 
досліджуючи професійну підготовку майбутніх 
учителів різних спеціальностей, наголошують 
на  необхідності уведення у  традиційну суб’єкт-
суб’єктну модель взаємодії учасників освітнього 
процесу третього суб’єкта (Бальоха та Петухова, 
2016, с. 455; Коткова та Співаковський, 2014, с. 8). 

У нашому випадку третім суб’єктом 
трисуб’єктної взаємодії виступає учитель 
фізичної культури та інші фахівці сфери фізич-
ної культури і  спорту. Трисуб’єктну взаємо-
дію ми розуміємо як освітній процес у  межах 
рівноправних взаємин у  системі «викладач  — 
студент  — учитель фізичної культури», спря-
мовану на  формування у  майбутніх учителів 
фізичної культури готовності до  організації 
фізкультурно-спортивної роботи у  закладах 
загальної середньої освіти та  передбачає реа-
лізацію зв’язку факультетів фізичного вихо-
вання з  закладами загальної середньої освіти 
та  іншими фізкультурно-спортивними закла-
дами, де студенти включаються в  організацію 
і  проведення різних форм фізкультурно-спор-
тивної роботи.

Викладач  — займає провідне місце 
у трисуб’єктній взаємодії, контролює цей про-
цес і спрямовує його.

Студент є активним учасником освітнього 
процесу, який має можливість формувати 
власну професійну готовність та  набувати 
досвід з  організації фізкультурно-спортивної 
роботи. 

Учитель фізичної культури та  інші фахівці 
цієї сфери допомагають студентам побачити 
й  зрозуміти сутність професійної діяльності 
«зсередини», є координаторами діяльності сту-
дентів із організації різних форм фізкультурно-
спортивної роботи в умовах закладів загальної 
середньої освіти та  інших фізкультурно-спор-
тивних закладів.
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Педагогічні умови формування готовності 
майбутніх учителів фізичної культури до про-
фесійної діяльності. 

На основі вивчення проблеми форму-
вання у майбутніх учителів фізичної культури 
готовності до організації фізкультурно-спор-
тивної роботи у  закладах загальної серед-
ньої освіти виявлено комплекс педагогічних 
умов, які базуються на трисуб’єктній взаємо-
дії у  системі «викладач –студент  — учитель 
фізичної культури» і  безпосередньо вплива-
ють на ефективність фахової підготовки сту-
дентів, а саме: 

— спрямування спільних зусиль викладачів 
фахових дисциплін та  учителів фізичної куль-
тури на  підтримку професійного становлення 
майбутніх учителів фізичної культури;

— інтеграція навчальної і  професійної 
діяльності в закладах загальної середньої освіти 
майбутніх учителів фізичної культури в  про-
цесі фахової підготовки;

— формування позитивного стилю співро-
бітництва і  співтворчості суб’єктів освітнього 
процесу.

Виділені умови є нерозривними складо-
вими частинами цілісного поетапного про-
цесу, взаємопов’язані, доповнюють одна одну 
та  являють комплекс. У  межах цієї статті 
детально розглянемо сутність однієї із них. 

Отже, спрямування спільних зусиль викла-
дачів фахових дисциплін і  учителів фізичної 
культури на  підтримку професійного станов-
лення майбутніх учителів фізичної культури, 
що базується на трисуб’єктній взаємодії у сис-
темі «викладач — студент — учитель фізичної 
культури», розуміємо як уведення в  освітній 
процес змісту, форм і  методів навчання, які 
сприяють формуванню у  студентів готовності 
до організації фізкультурно-спортивної роботи 
у  закладах загальної середньої освіти відпо-
відно до  обґрунтованого нами цілісного пое-
тапного процесу.

Оскільки поетапний процес є довготрива-
лим та передбачає включення майбутніх учите-
лів фізичної культури у навчально-професійну 
діяльність в  умовах закладів загальної серед-
ньої освіти та інших фізкультурно-спортивних 
закладів, формування у  студентів готовності 
до організації фізкультурно-спортивної роботи 
забезпечують викладачі різних дисциплін, учи-
телі фізичної культури й  інші фахівці з фізич-
ної культури і  спорту, тому необхідними є 
єдині вимоги до студентів та їх спільні зусилля 
в таких напрямах:

— формування уявлення у  майбутніх учи-
телів про  специфіку організації фізкультурно-
спортивної роботи в закладах загальної серед-
ньої освіти;

— формування у  студентів пізнавального 
інтересу й ціннісного ставлення до майбутньої 
професії з організації фізкультурно-спортивної 
роботи за  рахунок новизни, демонстрування 
кращих прикладів такої діяльності досвідче-
ними фахівцями, акцентування уваги на  успі-
хах і труднощах у навчанні, використання при-
йомів емоційного впливу тощо;

— дотримання регулярності й  систематич-
ності активної діяльності усіх студентів у  ході 
навчання;

— організація навчального процесу, орі-
єнтованого на  варіативність і  моделювання 
ситуацій, використання прийомів емоцій-
ного впливу, методу включеного спостере-
ження, взаємонавчання, евристичних методів 
навчання, ділових ігор, методу конкретних 
ситуацій, проведення мозкових штурмів, май-
стер-класів, інтерактивних методів навчання, 
створення проблемних ситуацій, професійних 
днів, проведення лекцій у формі бесід, викорис-
тання Інтернет-ресурсів тощо;

— проведення студентських науково-прак-
тичних конференцій, теоретико-методичних 
семінарів із  питань організації фізкультурно-
спортивної роботи у закладах загальної серед-
ньої освіти;

— створення умов для  трисуб’єктної вза-
ємодії викладачів, учителів фізичної культури 
та  студентів на  рівні співробітництва і  співт-
ворчості;

— здійснення регулярного аналізу, колек-
тивного обговорення результатів навчальної 
діяльності студентів із  організації фізкуль-
турно-спортивної роботи;

— надання консультацій, методичної 
й  практичної допомоги майбутнім учителям 
із  питань організації фізкультурно-спортивної 
роботи у закладах загальної середньої освіти;

— здійснення систематичного й  регуляр-
ного контролю рівня сформованості знань, 
умінь і  навичок із  організації фізкультурно-
спортивної роботи та ін.

Отже, переваги трисуб’єктної взаємо-
дії у  системі «викладач  — студент  — учитель 
фізичної культури» полягають у  спільних 
зусиллях викладачів, учителів фізичної куль-
тури й  інших фахівців з  фізичної культури 
і  спорту, спрямованих на  можливість реаліза-
ції студентами власних інтелектуальних мож-
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ливостей та  створенні умов для  оволодіння 
практичними уміннями і  навичками органі-
зації фізкультурно-спортивної роботи зі  шко-
лярами у  реальних умовах загальноосвітніх 
навчальних та інших фізкультурно-спортивних 
закладів. Також майбутніх учителів забезпечу-
ють зразками документів планування, техніч-
ної документації тощо фізкультурно-спортив-
ної роботи, ознайомитись із якими вони мали 
можливість на кафедрах факультету фізичного 
виховання та  в  кабінетах фізичної культури 
у закладах загальної середньої освіти та  інших 
фізкультурно-спортивних закладах. 

Висновки. Отже, можна констатувати, що 
трисуб’єктна взаємодія у системі «викладач — 

студент  — учитель фізичної культури», у  якій 
кожен суб’єкт виконує свою функцію; вклю-
чення студентів в  організацію і  проведення 
різних форм фізкультурно-спортивної роботи 
у  реальних умовах загальноосвітніх та  інших 
фізкультурно-спортивних закладів сприяє 
ефективності професійного становлення 
та набуттю власного педагогічного досвіду май-
бутніх фахівців.

Перспективним напрямом дослідження 
є обґрунтування другої педагогічної умови, 
а  саме: інтеграція навчальної і  професійної 
діяльності в  загальноосвітніх навчальних 
закладах майбутніх учителів фізичної культури 
у процесі фахової підготовки.
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W artykule przeanalizowano treść i formy procesu edukacyjnego studentów wydziałów wychowania fizycznego 
w zakresie organizacji pracy sportowej a wychowania fizycznego, oraz na podstawie oddzielnych problemów 
uzasadniono pedagogiczne warunki kształtowania przyszłych specjalistów w gotowości do organizowania 
wychowania fizycznego i pracy sportowej w ogólnokształcących placówkach oświatowych  — skierowanie 
wspólnych wysiłków wykładowców dyscyplin zawodowych i nauczycieli wychowania fizycznego w celu wspierania 
rozwoju zawodowego przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego w oparciu o interakcję trójstronną w ramach 
równoprawnych relacji w systemie «wykładowca  — student  — nauczyciel wychowania fizycznego»; ustalono rolę 
specjalistów w zakresie wychowania fizycznego i sportu w zdobywaniu doświadczenia zawodowego przez przyszłych 
nauczycieli. 

Słowa kluczowe: interakcja trójstronna; nauczyciel wychowania fizycznego; praca sportowa i w zakresie 
wychowania fizycznego; student; warunek pedagogiczny; wykładowca. 
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The content and forms of educational process of the physical education faculties students were analyzed in this 
article to organize physical culture and sports work. Pedagogical condition of formation of readiness to organize 
physical culture and sports work at comprehensive schools by future teachers of Physical Education was justified on the 
basis of isolated problems. This is directing of the combined efforts of Lecturers of professional disciplines and physical 
education teachers to support the professional development of future physical education teachers. The pedagogical 
condition is based on the three-personal interaction within the framework of equal relations in the system «teacher — 
student — teacher of physical culture», which is directional on the formation of readiness to organize physical culture 
and sports work by future teachers of Physical Education and provides for the linking of the faculties of physical 
education with comprehensive schools and another physical culture and sports institutions, where the students join 
the organization and holding different forms of the physical culture and sports work.

Specialists in the field of physical culture and sports role in gaining professional experience by future teachers 
of Physical Education was found out. Lecturer, this is a person, who has a leading place in the three-personal interaction, 
who controls this process and directs it.

The student is an active participant in the educational process, who has opportunity to form his own professional 
readiness and gains experience in organization of physical culture and sports work.

Physical education teacher and other specialists in this field help to students to see and understand the essence 
of   professional activity «from inside». They coordinate student activities in the organization of various forms 
of  physical culture and sports work in the conditions of comprehensive schools and another physical culture and 
sports institutions.

Key worlds: Lecturer, pedagogical condition, physical culture and sports work, Physical education teacher, 
student, three-personal interaction.
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