
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРАКТИКА З ОСНОВ РУХОВИХ ДІЙ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.11 – «СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

(ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

(ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2021 



2 

 

 Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Практика з основ рухових дій» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 014.11 – «Середня освіта (Фізична культура)» Освітньо-

професійної програми «Середня освіта (Фізична культура)» освітнього ступеня 

«Бакалавр»  

 

 

 

 

Укладач к. фіз. вих., старш. викл. О. О. Біліченко 

 

Рецензент к. б. н., доц.   О. І. Антонова 

 

Кафедра здоров’я людини та фізичної культури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол № ______від________________2021 року 

Голова методичної ради __________________ проф. В. В. Костін 

 

 



3 

 

ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП.................................................................................................................. 4 

1 Тематичний план вивчення навчальної 

дисципліни.................................. 

5 

2 Перелік тем і питань для самостійного 

опрацювання............................... 

7 

3 Перелік питань, які виносяться на захист 

практики................................... 

15 

4 Критерії оцінювання знань студентів......................................................... 16 

Список літератури ...............................................................................................    18 

Додаток А Зразок оформлення плана-конспекта уроку ..................................    20 

Додаток Б Зразок оформлення хронометрування уроку ..................................   21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

ВСТУП 

  

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Практика з основ рухових дій» розроблені для полегшення проходження 

ознайомчої практики та часткової підготовки студентів до педагогічної 

практики у школі в майбутньому. 

           Методичні вказівки мають на меті надати необхідну методичну допомогу 

під час освоєння навчальної дисципліни, яка базується на науковому підгрунті 

таких навчальних дисциплін: вікова фізіологія, теорія і методика фізичного 

виховання, гімнастика, педагогіка, психологія та ін.            

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– специфіку і зміст фізкультурно-оздоровчої роботи; 

– зміст і значення гімнастичної термінології; 

 – назви основних положень і рухів тіла людини; 

– методику проведення стройових і загальнорозвивальних вправ; 

– організаційні аспекти щодо проведення уроку фізичного виховання;     

уміти: 

– творчо застосовувати отримані знання, уміння та навички у різних 

аспектах практичної самостійної діяльності викладача фізичної культури; 

– професійною термінологією подавати команди учням під час 

проведення стройових і загальнорозвивальних вправ; 

– проводити хронометрування і вимірювання ЧСС учня під час уроку 

фізичного виховання; 

– складати і записувати комплекси фізичних вправ професійною 

термінологією; 

– складати план-конспект уроку фізичного виховання. 



5 

 

 

 

 

1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо-

го  

у тому числі усьо-

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 90     90       

Модуль 1 Основи знань і рухових дій у сфері фізичної культури 

Змістовий модуль 1 Значення, вимоги та правила гімнастичної 

термінології 

Тема 1 Ознайомлення зі 

структурою та змістом 

роботи вчителя 

фізичного виховання 

загальноосівтнього 

навчального закладу 

6     6       

Тема 2 Термінологія 

щодо основних положень 

тіла й основних 

напрямків рухів. 

Елементарні рухи, які 

виконуються у 

фронтальній, сагітальній 

і горизонтальній 

площинах. Етапи та 

методика навчання 

рухових дій 

10     10       

Тема 3 Класифікація 

фізичних вправ. 

Стройові вправи. 

Класифікація 

загальнорозвивальних 

вправ. Складання 

комплексів фізичних 

вправ цільового 

30     30       
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спрямування 

Тема 4 Структура і 

завдання уроку фізичної 

культури 

6     6       

Тема  5 

Хронометрування та 

вимірювання показників 

ЧСС учня протягом 

уроку 

Загальна і моторна 

щільність уроку 

10     10       

Тема 6  Методичні 

рекомендації і заходи 

щодо попередження 

травматизму на уроках 

фізкультури 

8     8       

Тема 7  Звітні документи  

ознайомчої практики з 

основ рухових дій 

20     20       

Усього за змістовим 

модулем 1 

90     90       
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     2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Модуль 1 Основи знань і рухових дій у сфері фізичної культури 

Змістовий модуль 1 Значення, вимоги та правила гімнастичної 

термінології 

 Тема 1 Ознайомлення зі структурою та змістом роботи вчителя 

фізичного виховання загальноосівтнього навчального закладу 

Планування, підготовка і ведення робочих документів учителя фізичного 

виховання. Урок фізичного виховання. Секційні заняття. Підготовка і участь у 

спартакіадах школярів. Законодавчі й нормативні документи уряду і 

Міністерства освіти і науки України, що визначають напрям роботи з фізичного 

виховання. Варіативні модулі. 

Короткі теоретичні відомості 

У сфері фізичного виховання й оздоровчої фізичної культури працюють 

фахівці такого профілю: 

– адміністративно-управлінського (голови райспорткомітетів, інструктори-

методисти управління освіти та ін.); 

– організаційного (викладачі-організатори, керівники фізкультурно-

оздоровчих клубів, центрів та ін.); 

– педагогічного (тренери-викладачі фізкультурно-оздоровчих груп, 

спеціалісти з фізичної культури дошкільних закладів та ін.); 

– медико-біологічного (кінезитерапевти, фахівці з нетрадиційних засобів 

оздоровлення); 

– науково-дослідного (діагности, науковці). 

Зміст професійної діяльності спеціаліста з оздоровчої фізичної культури 

(ОФК) визначається «Кваліфікаційними характеристиками спеціаліста». 
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Кваліфікаційна характеристика є нормативним документом, розробленим 

відповідно до державних законів України «Про освіту», «Про фізичну культуру 

та спорт», а також з урахуванням Української стандартної кваліфікації 

професій, розробленої Міністерством праці України. Цим документом 

установлюється професійне призначення спеціаліста з оздоровчої фізичної 

культури, кваліфікаційні вимоги до нього, основні завдання і структура його 

діяльності, вимоги до атестації, відповідальність за якість підготовки 

спеціаліста. 

Професійне презначення спеціаліста з ОФК. Спеціаліст такого профілю 

має бути підготовлений до професійної діяльності з оздоровлення осіб різних 

вікових і соціальних груп, до проведення комплексних заходів для формування 

здорового способу життя, відповідає за організацію дозвілля і культурного 

відпочинку, проведення фізкультурно-оздоровчих і розважальних заходів, свят, 

масових змагань з урахуванням національних традицій українського народу. 

Спеціаліст з ОФК призначений для роботи з дітьми різних вікових груп у 

різних навчальних та спортивних закладах, спортивних клубах, колективах 

фізичної культури, добровільних спортивних товариствах, будинках культури, 

палацах молоді та юнацтва, зонах масового відпочинку населення, у санаторіях, 

будинках відпочинку, пансіонатах, на курортах, туристично-оздоровчих базах, 

за місцем проживання населення. 

Кваліфікаційні вимоги до спеціаліста. Спеціаліст з ОФК повинен бути 

всебічно підготовлений до творчої професійно-педагогічної фізкультурно-

оздоровчої діяльності з різними соціальними групами населення. З цією метою 

він повинен оволодіти основами знань соціальних, гуманітарних, медико-

біологічних, спеціально-педагогічних дисциплін, які забезпечать його науково-

теоретичну, методичну і практичну підготовку. Для ефективного проведення 

фізкультурно-оздоровчої роботи необхідні знання анатомо-фізіологічних 

особливостей стану здоров’я різних вікових груп населення. З метою 

формування потреби у здоровому способі життя людини необхідно оволодіти 

методикою проведення комплексних заходів для оздоровчої, фізкультурно-
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пізнавальної та спортивної діяльності людей. У своїй професійній діяльності 

спеціаліст повинен чітко уявляти сучасні проблеми і тенденції суспільного 

розвитку країн, вільно володіти українською мовою та професійною 

термінологією, знати основи української та світової культури, економіки, вміти 

користуватися спеціальною літературою, засобами інформатики та 

обчислювальної техніки, володіти іноземною мовою. 

Для якісної підготовки спеціаліста навчальним планом передбачена 

ознайомча практика, загальна мета якої – сприяти підготовці спеціалістів 

високої кваліфікації, які вмітимуть творчо застосовувати отримані знання, 

уміння та навички в усіх аспектах практичної самостійної діяльності викладача 

фізичної культури. 

Питання для самоперевірки 

 1. Надати інформацію про сферу діяльності спеціалістів з оздоровчої 

фізичної культури. 

 2. Охарактеризувати структуру профільної спеціальності «Фізична 

культура». 

 3. Які робочі документи повинен вести вчитель з фізичного виховання? 

 4. Призначення календарного плану. 

 5. Значення плану-конспекту уроку в роботі вчтителя. 

 6. Інструктаж з охорони праці (техніки безпеки) на уроці фізичного 

виховання. 

 Література: [1–3; 5; 8–10; 13; 15; 20–23; 25]. 

 

Тема 2 Термінологія щодо основних положень тіла й основних 

напрямків рухів 

Елементарні рухи, які виконуються у фронтальній, сагітальній і 

горизонтальній площинах. Етапи та методика навчання рухових дій. 

Питання для самоперевірки 

 1. Навести приклади рухів у фронтальній площині. 

2. Приклади рухових дій у сагітальній площині тіла людини. 
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3. Рухові дії у горизонтальній площині тіла людини. 

4. Значення професійної термінології в роботі спеціаліста з оздоровчої 

фізичної культури. 

5. Назви основних положень і рухів тіла людини. 

6. Правила користування гімнастичною термінологією. 

7. Форми запису фізичних вправ. 

8. Правила уточнення запису вправ. 

Література: [1–3; 5; 6; 8–10; 13; 15; 20–23; 25; 26]. 

  

Тема 3 Класифікація фізичних вправ  

Стройові вправи. Класифікація загальнорозвивальних вправ за 

анатомічним принципом і методичною спрямованістю. Загальнорозвивальні 

вправи для формування правильної постави і розвитку фізичних якостей. 

Загальнорозвивальні вправи з предметами. Складання комплексів фізичних 

вправ цільового спрямування. 

Питання для самоперевірки 

 1. Призначення стройових вправ. 

2. Перелічити основні стройові команди і прийоми. 

 3. Стройові поняття. 

4. Способи шикування і перешикування. 

5. Способи розмикання. 

6. Призначення загальнорозвивальних вправ. 

7. Класифікація загальнорозвивальних вправ за анатомічним принципом; 

за принципом розвитку рухових якостей. 

8. Загальнорозвивальні вправи з предметами. 

9. Методичні поради щодо використання загальнорозвивальних вправ. 

10. Вправи удвох (з партнером). 

 Література: [6; 9, 11; 12; 20; 21; 25; 26]. 

 

Тема 4 Структура і завдання уроку фізичного виховання 
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  Основні принципи, завдання і методи проведення уроку з фізичного 

виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Структура уроку. 

Складання плану-конспекту уроку. Підготовча частина уроку (розминка). 

Стройові й загальнорозвивальні вправи на уроці фізичної культури. Заключна 

частина уроку (вправи на розслаблення і розтягування м’язів). 

Короткі теоретичні відомості 

  План-конспект уроку – це документ планування навчальної роботи, в 

якому визначається завдання, зміст, послідовність виконання і дозування вправ, 

організаційні та методичні особливості проведення уроку. 

  До складання плану-конспекту необхідно ознайомитися з робочим планом 

учителя фізичної культури, контингентом тих, хто займається (вік, рівень 

фізичного розвитку і фізичної підготовленості, стан здоров’я, успішності з 

фізичної культури), переконатися в наявності необхідного інвентарю та 

обладнання. 

  Структура уроку включає підготовчу, основну і заключну частини.  

Питання для самоперевірки 

 1. Урок як основна форма проведення занять з фізичної культури. 

 2. Завдання уроку. 

 3. Значення складових частин уроку фізичного виховання. 

 4. Розробити і записати робочий план-конспект уроку з фізичного 

виховання для певної вікової групи (школярів молодшого, середнього або 

старшого віку). (Див. Додаток А). 

 Література: [1; 9; 11–13; 18, 20–22; 24–26]. 

 

 Тема 5 Хронометрування та вимірювання показників ЧСС учня 

протягом уроку 

Короткі теоретичні відомості 

Для всебічного оцінювання уроку використовують його хронометрування 

і паралельно визначають реакції організму учнів на запропоноване 

навантаження (визначення частоти серцевих скорочень через відповідні 
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проміжки часу). Усі дії, що виконуються на уроці, можна поділити на 

педагогічно виправдані та недоцільні. Дії, які не сприяють розв’язанню завдань 

кроку, підвищенню його ефективності, належать до недоцільних (запізнення 

учителя на урок та передчасне його закінчення, недостатня кількість інвентарю, 

невідповідна підготовка до проведення уроку, непродуманість методичних і 

організаційних аспектів). 

Хронометрування уроку надає можливість визначити його щільність. 

Загальна щільність уроку визначається завдяки порівнянню часу, витраченого 

раціонально, із загальною тривалістю уроку за такою формулою: 

 

               Сума раціонально витраченого часу × 100 % . 

                                                   45 хв 

 

Моторна (рухова) щільність уроку визначається за формулою: 

 

            Сума часу, витраченого на виконання вправ × 100 % . 

                                                   45 хв 

 

Порівнюючи та аналізуючи дані загальної і моторної щільності уроку, 

можна знайти резерви поліпшення якості роботи вчителя. 

Хронометрування здійснюється так. 

1. «Хронометрист» за допомогою секундоміра фіксує час, витрачений на 

різні дії, і передає їх тому, хто веде запис. 

2. Поруч з одним учнем (об’єктом аналізу) знаходиться студент, який 

вимірює показники ЧСС перед та після виконання вправ і передає дані тому, 

хто записує. 

3. Уся інформація фіксується у протоколі. 

4. Хвилини, витрачені на доцільні дії, складаються. 

5. ЧСС, виміряне за 10 с, переводиться у ЧСС за хвилину (значення 

помножити на 6). 
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ПРОТОКОЛ 

запису хронометрування уроку фізкультури та показників ЧСС учня 

протягом 45 хв 

Час зайнятості ЧСС за 10 с  

Короткий зміст діяльності 

учнів на уроці 
Початок 

діяльності 

Закінчення 

діяльності 

Початок 

діяльності 

Закінчення 

діяльності 

     

 

За даними протоколу викреслюють графік, після чого проводяться 

необхідні розрахунки, аналіз щільності уроку та показників ЧСС. 

Питання для самоперевірки 

 1. Яку інформацію надає хронометрування уроку? 

 2. Загальна щільність уроку. 

 3. Моторна щільність уроку. 

4. Значення вимірювання показників ЧСС учня протягом уроку фізичного 

виховання. 

5. Як визначити, що навантаження для учня є адекватним його фізичним 

можливостям і віку? 

6. Скласти зразок протоколу хронометрування з графіком ЧСС. (Див. 

Додаток Б). 

 Література: [5; 20; 21; 25]. 

 

  Тема 6 Методичні рекомендації і заходи щодо попередження 

травматизму на уроках фізкультури 

  Інструктажі з безпеки: вступний, первинний, повторний, позаплановий, 

цільовий. Акти дозволу на проведення занять з фізичного виховання. Журнал 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів. 
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Питання для самоперевірки 

 1. Значення інструктажу з техніки безпеки щодо занять з фізичного 

виховання. 

 2. Зміст вступного інструктажу. 

 3. Зміст первинного інструктажу. 

 4. Мета позапланового та цільового інструктажів. 

5. Підготовка місць занять з фізичного виховання. 

6. Контроль за станом здоров’я під час проведення занять та різних 

заходів з оздоровчого фізичного виховання. 

 Література: [1–3; 17; 18; 20–22; 24; 25; 27]. 

 

 Тема 7 Звітні документи ознайомчої практики з основ рухових дій 

   Індивідуальний план роботи практиканта. 

   Щоденник практиканта. 

   План-конспект уроку з фізичного виховання (зразок). 

   Зразок хронометрування та графіку показників ЧСС уроку (заняття) з 

оздоровчої фізичної культури. 

   Розроблені самостійно й описані три цільових комплекси фізичних вправ 

(12–15 вправ). 

Питання для самоперевірки 

 1. Значення плану-конспекту уроку в роботі вчителя фізичного 

виховання. 

 2. Коли має бути розроблений план-коспект? 

 3. На який документ потрібно спиратись, розробляючи план-конспект 

уроку? 

 4. Які завдання розв’язуються на уроці фізичного виховання? 

 5. Від чого залежить якість проведення уроку оздоровчого фізичного 

виховання? 

 Література: [1–3; 8; 17; 18; 20–22; 24; 25]. 
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Перелік питань, що виносяться на захист практики 

 

1. Документи планування та обліку навчально-виховної роботи з фізичного 

виховання в школі. 

2. Структура та зміст програми з фізичного виховання в загальноосвітній 

школі. 

3. Структура та зміст графіка навчального плану на рік. 

4. Структура та зміст поурочного робочого плану (графічно). 

5. Структура плану-конспекту уроку. 

6. Формулювання завдань уроку. 

7. Особливості підготовчої, основної та заключної частин уроку. 

8. Організаційні та методичні вказівки у конспекті уроку. 

9. Педагогічні зауваження до змісту проведення уроку. 

10. Особливості занять з фізичного виховання з учнями 1–4-х класів. 

11. Особливості занять з фізичного виховання з учнями 5–9-х класів. 

12. Особливості занять з фізичного виховання з учнями 10–12-х класів. 

13. Документи обліку роботи з фізичного виховання у школі. 

14. Форми роботи з фізичного виховання в режимі подовженого дня. 

15. Використання засобів фізичного виховання у режимі подовженого дня 

у школі. 

16. Форми роботи з фізичного виховання в режимі навчального дня у 

школі. 

17. Структура та зміст педагогічного аналізу уроку фізичного виховання. 

18. Підготовка педагога до уроку. 

19. Нетрадиційні методи, які застосовують під час проведення занять з 

фізичного виховання у школі. 
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20. Диференційований підхід під час проведення занять з фізичного 

виховання. 

21. Функції та обов’язки вчителя з фізичного виховання. 

 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид контролю Максимальний бал 

Поточний і підсумковий контроль 

 конспект відповідей на питання до заліку 

 

40 

Самостійна робота студентів 

Складання цільових комплексів фізичних вправ 

Розробка плана-конспекта та розгорнутого 

конспекта уроку  

 

20 

Залік 

теоретичні питання – 10  

Оформлення звітної документації – 30  

 

40 

Усього 100 

 

 

 

5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 90–100 відмінно (зараховано) 

Відповідь чітка, структурована, логічна; передбачає узагальнення та 

систематизовані поняття; побудована на підставі матеріалів лекцій, кількох 

підручників; аргументоване посилання на додаткові наукові джерела, схеми, 

спеціальну літературу, власні наукові доробки, наведення прикладів, 

порівняльний аналіз. 

ВС 75–89 добре (зараховано) 
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Відповідь логічна, чітка, структурована; глибоке розуміння матеріалу, яке 

передбачає узагальнення та систематизацію понять; побудована на підставі 

лекцій і кількох підручників. 

 

 

DE 60–79 задовільно (зараховано) 

Відповідь послідовна, чітка, структурована; роз’яснення переважної 

більшості понять; глибоке пояснення позицій; використання лекційного 

матеріалу та одного підручника. 

FX 35–59 незадовільно (з можливістю повторного складання),  

не зараховано 

Послідовне, але не повне відтворення матеріалу; відповідь недостатньо 

структурована; роз’яснювання більшості позицій; знання 1/3 термінів. 

F 0–34 незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу),  

не зараховано 

Відповідь поверхнева, базується на підставі прочитаної лекції; відповідь 

хаотична, фрагментарна; відтворення заученого матеріалу без усвідомлення 

його суті. Відповідь непослідовна, безструктурна; розуміння і розкриття тільки 

окремих понять. 
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ДОДАТОК А 

«Затверджую» 

Методист_________________ 

Оцінка____________________ 

Дата______________________ 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ №____ 

ДАТА проведення уроку____________________ 

Для учнів ______класу______середньої школи  

 

Завдання уроку:  

1. Освітні. 

2. Розвивальні. 

3. Виховні. 

Необхідний іевентар:_______________________ 

 

№ 

пор. 

 

Зміст уроку 

Дозування 

Кількість разів, хв 

Організаційні та 

методичні 

вказівки 

1 Підготовча частина уроку 10–15 хв  
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ДАТА РОЗРОБКИ____________                                         

ПІДПИС______________ 

 

 

 

 

ДОДАТОК Б 

«Затверджую» 

Методист________________ 

Оцінка___________________ 

Дата________ 

ХРОНОМЕТРАЖ УРОКУ ТА ГРАФІК ЧСС 

учнів___ класу____ ЗОШ___________ 

який проводиться_____________ 

студентом-практикантом______________________ 

Час, 

хв 

ЧСС за 

10 с 

ЧСС за 

60 с 

Прос- 

тій 

Очіку-

вання 

черги 

Допо-

міжні 

дії 

Пояс-

нення 

Вико-

нання 

вправ 

Зміст 

уроку 

1 

2 

…. 

45 

        

         

         

         

 

Висновки і пропозиції_________________________________________________ 

Пульс вимірював _____________________________________________________ 
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Хронометрування проводив____________________________________________ 

Записував____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Практика з основ рухових дій» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 014.11 – «Середня освіта (Фізична культура)» освітнього ступеня 

«Бакалавр» 

 

 

 

 

Укладач к. фіз. вих., старш. викл. О. О. Біліченко 

Відповідальна за випуск зав. кафедри здоров’я людини та фізичної культури             

О. І. Антонова 

 

 

 

 

Підп. до др.____________. Формат  60х84  1/16.  Папір тип.  Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _______. Наклад          прим. Зам. № __________ . Безкоштовно. 
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