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Анотація. У статті розкрито різні підходи до застосування взаємонавчання в педагогічній науці. 
Обгрунтовано ефективність технології взаємонавчання у фізичному вихованні студентів, висвітлено етапи 
та основні положення реалізації технології взаємонавчання. Представлено результати формувального екс-
перименту. Установлено, що в умовах педагогічного експерименту спостерігалося істотне поліпшення рі-
вня знань студентів як з теоретичного, так і з методичного розділів фізичного виховання.  

 

Ключові слова: теоретико-методична підготовка, взаємонавчання, студенти, фізичне виховання. 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі проектування й використання технологіч-
них інновацій відбувається значне розширення педагогічних методів та прийомів навчання, 
що має вирішити суперечності між потребами суспільства, вимогами до рівня та якості освіти 
випускників і методиками викладання, які залишаються незмінними упродовж десятиліть [5, 
12, 14].  

Формування особистості майбутнього фахівця, розвиток його здібностей, професійно 
значущих якостей відбувається в певній структурі суспільних відносин на основі взаємодії і 
співробітництва студентів із викладачами. Але в практиці фізичного виховання сучасної ви-
щої школи й досі не вистачає дієвих технологій, спрямованих на розвиток особистості студе-
нта шляхом співробітництва. Традиційні форми організації процесу фізичного виховання не 
дають втішних результатів, одноманітність засобів і методів проведення занять, відсутність 
чіткої методики їхнього використання у навчальному процесі з фізичного виховання не до-
зволяє сформувати високоосвічену та всебічно розвинуту особистість [5].  

На теперішній час особливо актуальними є інтерактивні методи навчально-пізнавальної 
роботи, проте їх застосування не завжди забезпечує ефективність навчально-виховного про-
цесу. Студент залишається пасивним "слухачем", "повторювачем" інформації. Крім того, пра-
ктика доводить, що значна частина студентів не займаються самостійно фізичною культурою 
та спортом через відсутність спеціальних знань, доступних рекомендацій та методичних роз-
робок із питань змісту й методики проведення таких занять. Тому для підвищення ефективно-
сті фізичного виховання у ВНЗ й залучення студентів до самостійних занять, передусім, не-
обхідно створити всі умови для підвищення освітньої ролі фізичної культури, гуманізації на-
вчально-виховного процесу на кафедрах фізичного виховання. 

Однією з таких технологій, яка надає можливість працювати колективно, співпрацюва-
ти і в водночас формує самостійність мислення та низку інших індивідуальних здібностей 
кожного студента, підвищуючи якість знань, умінь і навичок, є взаємонавчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний аналіз наукової літератури по-
казує, що потреба й свідоме ставлення до занять фізичною культурою й спортом формується 
за допомогою спеціальних знань, мотивацій, переконань, задоволення та інформаційного впли-
ву (К. Кардяліс, 1990; В. Приходько, 1991; Л. Лубишева, 1992; О. Марченко 2008; Т. Круце-
вич, 2010). Причинами байдужості до фізичного виховання є низький рівень організаційної і 
освітньої роботи з фізичного виховання, відсутність у студентів потреби в фізичному вдоско-
наленні, недостатня фізкультурна освіченість студентів [3, 5, 14]. Згідно з даними Л. Пилипея 
(2008), теоретичними знаннями з фізкультурно-оздоровчої діяльності володіють лише 8 % 
студентів педагогічних факультетів. Самостійно займаються фізичними вправами лише 13 %, 
але тільки 1,5 % підтвердили, що вміють самостійно оптимізувати свій психофізичний стан. 
Лише 4 % опитаних знають правила самоконтролю під час занять фізичними вправами. 
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Нині велика роль належить розробці та впровадженню технологічного підходу як умови 
формування теоретико-методичних основ фізичного виховання у підготовці студентів, здат-
них до спільного діалогічного навчання. Однією з ефективних технологій, спрямованих на 
активну взаємодію студентів та формування необхідних фундаментальних знань є взаємна-
вчання студентів [4, 8, 11]. 

Значущість взаємонавчання та окремі прийоми його використання, переважно у прак-
тиці середньої школи, розглядалася педагогами: Х. Лійметсом, 1975; В. Рубцовим, 1987; 
В. Кондрашовою, 1990; В. Дяченком, 1994; М. Шовкуном, 2006; Г. Сазоненко, 2006 та ін.  

Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про різні підходи до застосування вза-
ємонавчання як: методу організації, який забезпечує підвищення творчої активності, само-
стійності й відповідальності учнів, формування їхніх товариських стосунків у навчальному 
процесі шляхом залучення товаришів до їх навчання та передачі їм свого досвіду (В. Коротов, 
2000); як ситуацію реальної єдності навчання й виховання важливих умов ефективності за-
своєння навчальної інформації (Г. Цукерман, 1985, Ш. Амонашвілі, 1994). На думку авторів, 
ця методика дає можливість обговорювати свою точку зору з рівним собі, відстоювати її. Інші 
вчені трактують взаємонавчання студентів як форму організації навчально-пізнавальної дія-
льності, при якій здійснюється "переорієнтація" знань, поглядів, світогляду, тобто перехід їх у 
переконання [8, 12]. Студенти, працюючи сумісно, самостійно визначають окремі завдання 
для вирішення сформульованої мети, планують роботу, організують її, здійснюють контроль, 
оцінюють її результати. Група вчених [6, 9, 13] відносить взаємонавчання до особливого виду 
навчальної взаємодії суб'єктів, сутністю якої є визнання пріоритетної ролі суб'єктів навчання: 
надання функції викладача самим студентам, а також періодична зміна їх позицій у цьому 
процесі.  

Отож аналіз наявних підходів дозволяє констатувати, що взаємонавчання – це специфі-
чна форма педагогічної взаємодії суб’єктів навчального процесу, особливістю якої є організа-
ція контакту студента безпосередньо не тільки з викладачем, а й товаришами, що сприяє змі-
нам в мотиваційній сфері студентів. Саме така організація унікальної взаємодії студентів у 
процесі фізичного виховання сприяє формуванню свідомої потреби в поглибленні знань і 
вмінь для систематичних занять фізичними вправами. Однак сутність та освітньо-виховне 
значення взаємонавчання в формуванні теоретико-методичних знань студентів у фізичному 
вихованні ще не було предметом спеціальних досліджень, що і зумовило вибір мети цього 
дослідження. 

Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами. Дослідження викону-
ється згідно з науковою темою 3.7 «Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у 
фізичному вихованні різних груп населення» Зведеного плану науково-дослідний роботи в 
сфері фізичної культури й спорту на 2011–2015 рр. Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту.  

Мета дослідження – підвищення якості теоретико-методичної підготовки студентів з 
навчальної дисципліни «фізичне виховання» з використанням технології взаємонавчання. 

Завдання: 
1. Обґрунтувати та розробити педагогічні умови застосування технології взаємна-

вчання студентів у формуванні їхньої теоретично-методичної підготовленості. 
2. Перевірити ефективність технології взаємонавчання студентів для підвищення рі-

вня знань з фізичного виховання 
Методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури; педагогічне спостере-

ження; формувальний педагогічний експеримент; методи математичної обробки інформації 
(середнє арифметичне, середнє квадратичне відхилення та t-критерій Ст’юдента). 

Організація дослідження. Ми провели педагогічний експеримент на базі Львівського 
національного університету ім. І. Франка. Дослідження тривало з вересня 2011 по червень 
2012 року. У дослідженні взяли участь 63 студенти, яких відповідно розподілилил на експе-
риментальну (n=31) та контрольну групи (n=32). На початку експерименту групи були рівно-
цінними. Студенти контрольної групи займалися фізичним вихованням згідно з традиційною 
системою, а експериментальної – за розробленою авторською технологією.  
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Перевірка ефективності нашої технології здійснювалась шляхом тестування студентів. 
Було розроблено контрольні тести з 20 запитань із варіантами відповідей. Тести складалися з 
двох блоків теоретичного й методичного. До теоретичного блоку належали питання щодо ви-
значень основних термінів фізичного виховання, загальних відомостей про види спорту та 
медико-біологічні знання. До методичного – питання методики розвитку фізичних якостей, 
основ формування техніки фізичних вправ і методик визначення фізичного стану. Оцінюван-
ня проводилося за п’ятибальною шкалою. 

Результати дослідження. Експериментальна технологія полягала у створенні атмосфе-
ри співробітництва та взаємодії студентів у мікрогрупах. Реалізовувалося гасло: «Знаєш сам – 
навчи одногрупників».  

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія студентів формувалося відповідно до завдань фізичної ку-
льтури з урахуванням єдності принципів гармонійного розвитку особистості й зв’язку з жит-
тєдіяльністю та інтеграції цілеспрямованої оздоровчої та виховної діяльності студентів.  

При розробці технології взаємонавчання з фізичного виховання ми керувалися такими 
положеннями:  

 партнерська взаємодія (основною передумовою є вміння бачити і чути іншу людину 
та спільно приймати рішення); 

 гармонізація інтелектуальної та емоційної сфер (забезпечення загальної позитивної 
взаємодії, сумісного переживання успіхів, задоволення та довіри між учасниками процесу); 

 систематичність колективних занять (кожен із тих, кого навчають повинен знати і 
вміти робити те, що знає й вміє робити той, хто його навчає, тобто досягається завершеність у 
навчанні та вихованні); 

 обов'язкова і безперервна передача знань (усі учасники занять повинні викладати 
навчальний матеріал один одному: чому навчився сам — навчи іншого); 

 врахування різноманітності навчального колективу (навчання залежно від психо-
фізичних можливостей, здібностей кожного учасника занять); 

 раціоналізація педагогічного процесу (розподіл матеріалу між студентами, одночас-
не вивчення різних тем). 

Реалізація технологічного процесу взаємонавчання студентів у фізичному вихованні 
сприяла переорієнтації навчання з предметного аспекту в мотиваційний і процесуальний та 
була поділена на такі етапи:  

- ознайомлювальний – знайомство з новою формою організації навчального процесу; 
повідомлення цільових установок; добір навчального матеріалу; чіткий розподіл праці, функ-
цій, обов'язків; 

- підготовчий – діагностика рівня знань і вмінь студентів з фізичного виховання; ство-
рення комфортних міжособистісних стосунків між учасниками взаємодії; формування умінь 
діалогового спілкування: висловлюватися конкретно, коротко, інформативно, точно по суті 
формулювати запитання, вислуховувати й розуміти співрозмовника, вести конструктивний 
діалог, допомагати один одному в вирішенні проблем, знаходити потрібну інформацію. Ці 
вміння відпрацьовувалися в процесі як практичних, так і методичних занять з фізичного ви-
ховання; 

- основний – формування вміння вчитися як в учня, так і викладача; створення відпові-
дальності за свої дії і вчинки; засвоєння інформації із запропонованих тем; застосування ак-
тивних, ігрових та змагальних методів вирішення завдань; творчий вибір характеру опрацьо-
вування матеріалів; постійний самоконтроль і взаємоконтроль; 

- оцінювально-коригувальний – здійснення обліку результатів навчання, аналіз ре-
зультатів та виявлення недоліків; внесення корективів та розробка рекомендацій. 

У процесі формування теоретико-методичних знань студентів, окрім практичних занять, 
згідно з розробленою технологією, було розроблено й проведено систему заходів для методи-
чних і семінарських занять. Вони були спрямовані на засвоєння студентами методик визна-
чення фізичного стану, здоров’я та проведення взаємоконтролю теоретичних знань. На прак-
тичних заняттях ми також активно залучали студентів до виявлення методичних умінь: про-
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ведення частин занять, комплексів вправ, добору дозування. Для цього студенти налаштову-
валися на вирішення завдань різної складності, використовувалися завдання пошукового ха-
рактеру, змагальні та ігрові методи.  

Експериментальна група працювала в різних за складом і кількістю учасників підгрупах 
в постійній взаємодії, суть якої полягає в тому, щоб спрямувати студентів на творчу і продук-
тивну роботу, пробудити їх активність і максимально залучити до озброєння необхідним ба-
гажем знань для застосування повсякденної фізичної активності. Залежно від характеру зав-
дання, студентів комплектували в різні за чисельністю мікрогрупи (пари, трійки, п’ятірки, сім-
ки). Як показали результати дослідження, найбільш оптимальною і продуктивною робота бу-
ла в мікрогрупах по 3–5 осіб. Це пояснюється тим, що, наприклад, при складанні програми 
занять у двійках виникала невелика кількість думок, проте при складанні конспекту чи здій-
снення перевірки один одного, якіснішими були результати, досягнуті саме з такою кількістю 
учасників. У групі 5–7 осіб не було можливості вислухати думку кожного, оскільки це займа-
ло багато часу, проте для пошуку матеріалу більша кількість студентів у групі дозволяла ви-
конати завдання швидше й ефективніше.  

Групування учасників у мікрогрупи може базуватися на різних підходах: студенти з од-
наковими навчальними можливостями, з різними, за уподобаннями та інтересами [2, 7, 12]. 
Згідно з даними нашого експерименту, встановлено, що комплектування груп із різним рі-
внем підготовленості активізує студентів, оскільки в цьому випадку завжди менше підготов-
лений студент може проконсультуватись у більше підготовленого. При цьому важливо було 
правильно розподілити функції учасників мікрогрупи: генератор ідей та його помічники; 
«технічний» лідер, який координує групу; «емоційний» лідер, який відповідає за між особи-
стісне спілкування. 

Ще одним важливим моментом при виборі методів було врахування стадії вивчення на-
вчального матеріалу. Відповідно при вивченні нового матеріалу особливо цілеспрямованою 
була диференційовано-групова робота студентів, яка передбачала розподіл завдань між учас-
никами групи для вирішення спільної мети (наприклад, підготовка реферату чи групової пре-
зентації за обраною темою). Навчальний матеріал подавав як викладач, так і студенти у ви-
гляді проблемно-дискусійних лекцій, повідомлень, бесід і супровідних пояснень, тобто самим 
студентам надавалась можливість побувати у ролі «лектора». Використання цих форм на-
вчання сприяло ліпшому осмисленню й усвідомленню студентами матеріалу, розуміння його 
необхідності та прагнення до вивчення. 

Закріплення навчального матеріалу сприймалося студентами як найменш цікава частина 
заняття, тому ми пропонували активізувати студентів, використовуючи на практичних занят-
тях з фізичного виховання ігрові та змагальні методи навчання, а на семінарських і методич-
них заняттях – інтерактивні методи навчання такі як «мозаїка», «мозковий штурм», «семінар-
аукціон». Особлива увага приділялася взаємоаналізу та взаємооцінюванню теоретико-методи-
чних знань студентів із фізичного виховання.  

Результати нашого дослідження підтверджують дані психологів [1, 10], що навіть найгі-
рше організована дискусія в групі дає набагато більше знань змісту предмета тим, що навча-
ються, ніж односторонній виклад матеріалу лектором. Під час проведення експерименту сис-
тематично проводились індивідуальні та групові консультації з одногрупниками й виклада-
чем. Такі заняття дозволили більшою мірою керувати процесом формування педагогічних 
умінь і навичок студентів, проводити аналіз та оцінювання виконання як окремих заходів, так 
і результатів власних досягнень.  

Процес навчання під час експерименту був побудований таким чином, щоб поступово 
перетворити навчання у само- та взаємонавчання. Студенти постійно обмінювалися знаннями 
під час творчої спільної роботи, шукаючи найефективніший спосіб вирішення завдання, актив-
но (у співпраці з одногрупниками) опрацьовували матеріал для отримання необхідних виснов-
ків зумовлених навчальним завданням. 

Розвиток такої навчальної автономії потребував розроблення та проектування цілого 
ланцюга технологічного процесу реалізації, зокрема забезпечення навчальними матеріалами 
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та методичною літературою для самостійної роботи і доступу до постійного користування 
студентами інформаційними технологіями, розміщених у всесвітній мережі Інтернет. Для 
цього ми уклали електронний посібник, в якому чітко окреслено завдання (як самостійного, 
так і групового характеру) і алгоритм його виконання для освоєння навчального матеріалу.  

На початку формувального педагогічного експерименту (табл. 1) суттєвих розбіжно-
стей між показниками студентів двох груп не було виявлено (р>0,05). Після проведеного екс-
периментального дослідження, прослідковується чітке поліпшення рівня теоретико-методич-
ної підготовленості студентів ЕГ з оцінки «задовільно» на «добре», а в КГ – змін після експе-
рименту не було виявлено. Це свідчить про високу ефективність нашої технології порівняно з 
традиційною.  

Таблиця 1 
Зміни оцінок студентів педагогічних факультетів  

із теоретико-методичної підготовленості в умовах педагогічного експерименту  
 

 
 

Теоретичні знання з фізичного виховання до експерименту були дещо вищими у КГ ніж 
ЕГ, проте після експерименту в ЕГ результати суттєво поліпшились (р<0,001). А в КГ дещо 
знизилися, ми припускаємо що в цьому випадку зіграв роль емоційний фактор. 

Експериментально встановлено, що технологія взаємонавчання в найбільшою мірою 
вплинула на методичну підготовленість студентів ЕГ, оскільки до початку дослідження було 
виявлено надзвичайно низькі бали в рівні методичної підготовленості студентів КГ (2,20±0,53 
бала) та ЕГ (2,04±0,74 бала). Після експерименту в студентів ЕГ виявлено суттєве зростання 
середнього бала (до 3,81±0,80 бала), тоді як у КГ середній бал залишився без змін. 

Аналіз рівня теоретичної підготовленості студентів педагогічних спеціальностей по роз-
ділах свідчить про високе зростання результатів після впровадження технології взаємона-
вчання (рис. 1). Найбільш статистично значущі зміни було зафіксовано у розділі «Загальні ві-
домості про види спорту» саме завдяки розробці нами навчально-методичних карт із взаємо-
навчання студентів основам техніки, які містили відеоролики правильного виконання вправ 
(р<0,001).  

Рівень знань студентів із розділу «Медико-біологічні аспекти фізичного виховання» є 
відносно вищим порівняно з іншими розділами, але не є достатнім. На початку експерименту 
в студентів КГ встановлено середній рівень (3,18±1,22 бала), а у ЕГ – 3,52±1,31 бала. Після 
застосування експериментальної технології відзначено достовірне поліпшення знань з розділу 
«Медико-білогічні аспекти фізичного виховання» у студентів ЕГ до 3,95±1,19 бала (р<0,05).  

Що стосується розділу «Понятійний апарат з фізичного виховання» вихідний рівень, як 
у студентів ЕГ, так КГ знаходився в межах оцінки «задовільно». Після експерименту в КГ 
практично не було виявлено змін, а в студентів ЕГ відбулись вірогідні зміни (р<0,01) і серед-
ній бал зріс до 3,52±0,81 бала.  
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Варто відзначити, що до експерименту загальний рівень теоретико-методичної підготов-
леності студентів відповідав оцінці «незадовільно» як в КГ, так ЕГ. В умовах педагогічного 
експерименту в експериментальній групі спостерігалося достовірне поліпшення рівня знань 
студентів як з теоретичного, так і з методичного розділу знань.  
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Рис.1. Теоретична підготовленість студентів (в балах за 5-ти бальною системою) 
 

Висновки.  
1. Обґрунтовано ефективність технології взаємонавчання у фізичному вихованні сту-

дентів (змінна кількість учасників групи при виконанні різних завдань, три етапи, завдання 
різного рівня складності, формування груп з різних за рівнем підготовленості студентів, під-
готовка і впровадження електронного посібника). Доведено, що використання взаємонавчан-
ня студентів у мікрогрупах сприяє формуванню міцних знань з теоретико-методичних основ 
фізичної культури та створенню позитивного мікроклімату та продуктивної співпраці у про-
цесі занять з фізичного виховання.  

2. Установлено високе зростання результатів теоретичної підготовленості студентів 
після впровадження технології; найбільші зміни було зафіксовано в розділі «Загальні відомо-
сті про види спорту» (р<0,001). Експериментально встановлено позитивний вплив технології 
взаємонавчання на методичну підготовленість студентів ЕГ, оскільки виявлено суттєве зро-
стання середнього балу з 2,04±0,74 бала до 3,81±0,80 бала, тоді як у КГ середній бал практич-
но не змінився (р>0,05). 
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Аннотация. В статье раскрыты различные подходы к применению взаимообучения в педагогических нау-
ках. Обоснована эффективность технологии взаимообучения в физическом воспитании студентов, освещены 
этапы и основные положения реализации технологии взаимообучения. Представлены результаты формирующего 
эксперимента. Установлено, что в условиях педагогического эксперимента наблюдалось достоверное улучшение 
уровня знаний студентов как с теоретической, так и с методического разделов физического воспитания.  
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Abstract. In article reveals different approaches to application mutual teaching in pedagogical sciences. The effi-
ciency technology of mutual teaching in physical education of students, describe the stages and guidelines to 
implementing the technology of mutual teaching. Prestned the results of the formative experiment. Found that in a 
teaching experiment there was likely to improve the level of knowledge of students with both theoretical and methodical 
sections of physical education.  
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