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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основи професійної термінології» розроблені для полегшення оволодіння 

необхідними знаннями, уміннями і навичками для роботи вчителя фізичної 

культури.  

           Методичні вказівки мають на меті надати необхідну методичну допомогу 

під час освоєння навчальної дисципліни, яка базується на науковому підгрунті 

таких дисциплін: гімнастика, українська мова, анатомія, біомеханіка, теорія і 

методика фізичного виховання, педагогіка, психологія, фізіологія тощо.          

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Основи 

професійної термінології» є:   

– розширити використання професійного «слова» під час викладання 

гімнастики, ігор, туризму та спорту;  

– допомагати створювати повне уявлення про рух через пояснення 

професійної термінології; 

– унеможливити подвійне, потрійне тлумачення записаних або 

пояснюваних фізичних вправ; 

– учитися використовувати спеціальну своєрідну термінологію в різних 

напрямах і сферах фізичної культури. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 знати: – вимоги, які ставляться до професійної термінології; 

– правила та форми запису фізичних вправ; 

 – системи термінів і визначень, які точно описують форму, сенс і 

особливості застосовуваних вправ; 

 – закони мови щодо утворення нового терміна; 

 уміти:  

– використовувати у своїй професійній діяльності загальні та конкретні 

терміни; 

 – записувати комплекси фізичних вправ різної класифікації; 

– подавати команди щодо стройових вправ, шикування, перешикування та ін. 

       1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістові модулі та теми 

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 

 180 10 50   120       

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Значення, вимоги та правила гімнастичної термінології 

Тема 1 Правила гімнастичної 

термінології 

29 10 4   15       

Тема 2 Організаційні 

моменти проведення уроку 

професійною мовою. 

Подавання команд щодо 

виконання стройових вправ 

21  6   15       

Тема 3 Загальнорозвивальні 

вправи і професійна 

термінологія 

30  10   20       

Тема 4 Загальнорозвивальні 

вправи з предметами 

30  10   20       

Тема 5 Професійна 

термінологія в акробатичних 

вправах 

12  2   10       

Тема 6 Прикладні вправи і 

професійна термінологія 

16  6   10       

Тема 7 Професійна 

термінологія у різних видах 

спорту 

30  10   20       

Тема 8 Основні терміни на 

гімнастичних приладах 

12  2   10       

Усього за змістовим модулем 

1 

180 10 50   120       

 

 

 

 

 

 

  2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
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Змістовий модуль 1 Значення, вимоги та правила гімнастичної 

термінології 

Тема 1 Правила гімнастичної термінології 

Питання для самоперевірки 

1. Зміст і значення гімнастичної термінології. 

2. Основні вимоги до термінології. 

3. Правила користування гімнастичною термінологією. 

3. Правила скорочення у термінології. 

4. Правила уточнення запису. 

5. Правила записування і називання вправ. 

6. Форми запису гімнастичних вправ: загальний запис, конкретний запис, 

графічне записування вправ.  

Література: [1–6, 12, 17, 23, 24]. 

 

Тема 2 Організаційні моменти проведення уроку фізичної культури 

професійною мовою 

Питання для самоперевірки 

 1. Організаційні моменти проведення уроку фізичного виховання 

професійною мовою. 

2. Основні стройові поняття, прийоми і команди. 

3. Подавання команд під час шикування і перешикування. 

4. Команди за різних способах і напрямах пересування в гімнастичній 

залі. 

5. Команди під час здійснення розмикання та змикання різними 

способами. 

Література: [1–7, 12, 14, 17, 21, 23, 24]. 
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Тема 3 Загальнорозвивальні вправи і професійна термінологія 

Питання для самоперевірки 

 1. Загальнорозвивальні вправи і професійна термінологія. 

 2. Елементарні рухи, які виконуються у фронтальній, сагітальній та 

горизонтальній площинах за напрямом і один відносно одного.  

 3. Назви основних положень тіла і рухів. 

4. Класифікація загальнорозвивальних вправ за анатомічним принципом. 

5. Записування прикладів названих вправ.  

 6. Класифікація загальнорозвивальних вправ за методичною 

спрямованістю. 

 7. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. 

 8. Загальнорозвивальні вправи для розвитку фізичних якостей сили, 

спритності, витривалості, координації, гнучкості на професійній мові. 

 Література: [1–7, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 24]. 

 

Тема 4 Загальнорозвивальні вправи з предметами 

Питання для самоперевірки 

1. Загальнорозвивальні  вправи  з  предметами.  Складання  комплексів  та 

описування вправи з гімнастичною палицею. 

2. Описування вправ з гантелями. 

3. Описування вправ з набивним м’ячем. 

4. Описування вправ в опорі вдвох. 

 Література: [1–8, 12, 14, 16–18, 21, 23–25]. 

 

Тема 5 Професійна термінологія в акробатичних вправах 

Питання для самоперевірки 

 1. Професійна термінологія в акробатичних вправах. 

2. Групування. Перекати. 

3. Перекиди. 
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4. Стойки. 

5. Перевороти. 

6. «Міст». 

7. Напівшпагат, шпагат. 

8. Терміни акробатичних парних вправ. 

 Література: [1–7, 12, 14, 16–20, 21, 23, 24]. 

 

Тема 6 Прикладні вправи і професійна термінологія 

Питання для самоперевірки 

 1. Прикладні вправи і професійна термінологія. 

2. Ходьба. Біг. 

3. Вправи у рівновазі. 

4. Лазіння. 

5. Вправи у метанні та ловлі предметів. 

6. Переповзання. 

7. Піднімання та перенесення предметів, обладнання. 

8. Піднімання та перенесення партнера. 

 Література: [1–8, 12, 14, 16–20, 21, 23, 24]. 

 

Тема 7 Професійна термінологія у різних видах спорту 

Питання для самоперевірки 

1. Професійна термінологія в різних видах фізичної культури (гімнастика, 

ігри, туризм, спорт).  

2. Складання й описування вправ художньої гімнастики (кроки, біг, 

стрибки, повороти, музичні терміни). 

3. Складання й описування вправ легкої атлетики. 

4. Складання й описування вправ плавання. 

5. Складання й описування вправ ігор. 

6. Складання й описування вправ хореографії  та інших за власним 

вибором. 
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 Література: [1–9, 10–12, 14, 16–20, 21–25]. 

Тема 8 Основні терміни під час занять на гімнастичних приладах 

Питання для самоперевірки 

1. Основні терміни на гімнастичних приладах. 

2. Різновиди хвату за прилад. 

3. Положення особи відносно приладу і підлоги. 

4. Вісь робочої частини приладу. 

5. Виси. 

6. Упори.  

7. Сіди. 

8. Стійки. 

9. Махи, спади, підйоми. 

10. Наскоки, зіскоки та стрибки. 

11. Повороти, переходи, оберти.  

12. Вхід, перехід, вихід. 

Література: [1–6, 12, 17, 19–21, 23, 24]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Надати визначення терміна «професійна термінологія». 

2. Основні вимоги до термінологіі.  

 3. Чи є помилковим вислів: «кожний термін включає в себе ціле 

поняття»? 

 4. Надати три різні визначення поняття «фізична культура». 

 5. Надати визначення поняття «фізичне виховання». 

 6. Надати визначення поняття «фізичний розвиток». 

 7. Що таке фізична рекреація? 

8. Розповісти про фізичну реабілітацію. Надати визначення. 

9. Що означає поняття «фітнес»? Надати декілька визначень цього 

поняття. 
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10. Що таке фізична підготовленість? 

11. Надати визначення поняття «фізичне здоров’я». 

12.  Які слова і терміни, що часто зустрічаються, можна опускати без 

шкоди для точності тлумачення з метою стислого записування вправ? 

13. Що таке парадигма здорового способу життя? 

14. Розказати про антропометричний контроль. 

15. Що означає термін «диференціація» у фізичній культурі? 

16. Надати визначення поняття «аквааеробіка». 

17. Розказати, що таке морфологічний розвиток. 

18. Розтлумачити термін «кондиційне тренування». 

19. Розказати все про рухову активність. 

20. Визначити чіткий порядок слів у записуванні й називанні рухів у 

фізичній культурі. 

21. Шо таке мезоцикл? 

22. Правила гімнастичної термінології, що забезпечують її точність. 

23. Як положення рук і ніг визначають залежно від зміни положення тіла 

відносно лінії горизонта? 

24. Що означає термін «однойменні рухи»? 

25. Які вправи називають пліометричними? 

26. Пояснити термін «прийом Вальсальви». 

27. Розказати суть проби Штанге. 

28. Що таке гіпокінезія? 

29. Розкрити суть проби Генчі. 

30. Розказати про метод одного повторного максимуму. 

31. Розтлумачити термін «пасивна рекреація». 

32. Що таке стрес з огляду фізіології? 

33. Що ви розумієте під терміном «здоровий спосіб життя»? 

34. Що означає термін «упор»? 

35. Які терміни, що позначаються літерами,  застосовують у записі 

фізичних вправ для визначення зупинок у статичних положеннях? 
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36. Надати визначення поняття «стрій». 

37. У якому разі під час записування різних комбінацій вправ немає 

потреби щоразу називати вихідне положення для наступного елемента? 

38. Які слова не пишуть під час описування вихідного положення – 

основної стойки? 

39. З якою метою і як саме подаеться команда «Вільно!»? 

40. Розтлумачити термін «дистанція». 

41. Назвати десять термінів, що були знайдені й розтлумачені вами під 

час вивчення науково-методичної літератури з обраною професії. 

42. Назвати декілька елементів художньої гімнастики професійною 

термінологією. 

43. Назвати усі команди, які можуть подаватися у підготовчій частині 

уроку фізкультури (організаційний момент). 

44. Назвати команди щодо перешикування учнів, розташованих у 

шеренгу. 

45. Назвати основні й проміжні положення рук і ніг у фізичній культурі. 

Як у такому разі розташовані кисті рук? 

46. Назвати конкретну послідовність описування вправ, які необхідно 

виконати. 

47. Команди за різних способах і напрямках пересування у гімнастичній 

залі. 

49. Навести переконливі позитивні ефекти виконання фізичних вправ на 

розтягнення, використовуючи професійну термінологію. 

50. Які терміни, що позначають літерами,  застосовують у записі 

фізичних вправ для визначення зупинок у статичних положеннях? 
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4 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) 

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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Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид контролю Максимальний бал 

Лекції 

відвідування – 5 балів; 

конспект –  5 балів  

 

10 

Поточний і підсумковий контроль 

опитування – 5;  контрольна робота – 5  

 

10 

Робота студентів на практичних заняттях 

відвідування і підготовка до занять – 50;  

участь у підготовці індивідуальних завдань 

викладача – 10  

 

60 

Іспит 

теоретичні питання – 10;  

знання термінології у називанні фізичних вправ – 

10   

 

20 

Усього 100 
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