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ВСТУП 

 

Педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти є 

складовою частиною системи професійної підготовки фахівців сфери 

фізичної культури і спорту. 

Педагогічна практика є однією з активних форм навчання в якій 

програма педагогічної практики засвоюється студентами під керівництвом 

викладача – методиста університету та вчителя фізичної культури школи, а 

також шляхом цілеспрямованої самостійної роботи. 

Метою педагогічної практики є втілення теоретичних знань у практику 

таких дисциплін : «Теорія і методика фізичного виховання», «Медико-

біологічні дисципліни», «Спортивно-педагогічні дисципліни», «Гігієна», 

«Педагогіка», «Психологія» та ін. 

Методичне керівництво педагогічною практикою здійснюється 

кафедрою «Здоров’я людини та фізичної культури».  Програма складена 

відповідно до освітньої програми і навчального плану підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з урахуванням досвіду 

організації та проведення практик і відповідної наукової та навчально-

виховної роботи викладачів кафедри «Здоров’я людини та фізичної 

культури».  
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1  МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Мета, завдання і нормативний зміст педагогічної практики з фізичної 

культури визначаються відповідною освітньо-професійною програмою 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі. 

Мета: педагогічна практика з фізичної культури спрямована на 

поглиблення, вдосконалення і закріплення практичних умінь і навичок, 

необхідних для професійної діяльності майбутніх вчителів фізичної культури 

у загальноосвітніх закладах.  

Завдання: 

– ознайомити із сучасним станом навчально-виховної роботи у 

школі, з передовим педагогічним досвідом у фізичному вихованні 

школярів; 

– сприяти формуванню професійно-педагогічних знань, умінь і 

навичок, необхідних для майбутньої роботи вчителя фізичної культури; 

 – поглибити і закріпити теоретичні знання і практичні вміння, 

навчитись використовувати їх у навчально-виховній роботі з учнями; 

– набути студентами навичок та вмінь для проведення різних 

модулів уроків з використанням різноманітних методів, які активізують 

пізнавальну діяльність учнів; 

         –  набуття студентами навичок організації, постановки і планування 

навчально-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 

роботи в загальноосвітніх закладах; 

        – оволодіння студентами технологією планування різних модулів 

уроків з фізичної культури  за розділами навчальної програми; 

       – закріплення студентами прийомів педагогічного аналізу уроку,  

озброєння вмінням спостереження за сторонами навчально-виховного 

процесу; 
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       – закріплення методів наукових досліджень, які застосовуються у 

фізичному вихованні (анкетування, педагогічні спостереження, тестування 

та ін.); 

      – озброєння студентів уміннями вести систематичний облік результатів 

своєї діяльності, аналізувати й оцінювати хід формування власного 

педагогічного досвіду та подальше його творче застосування у навчально-

виховній роботі; 

     – набуття студентами навичок ведення психолого-педагогічних  

спостережень з виявленням особистісних якостей учнів, складання 

документації класного керівника; 

     – оволодіння навичками спілкування з учнівським колективом і 

батьками у процесі вирішення питань, пов’язаних з фізичним вихованням; 

     – сприяння формуванню зацікавленості студентів педагогічною 

роботою з підростаючим поколінням до обраної професії. 

– ознайомлення студентів з видами, умовами та обставинами 

професійної діяльності в загальноосвітніх закладах;  

– розвиток і вдосконалення сукупності професійних практичних вмінь 

та навичок фахівця з фізичної культури;  

– формування, розвиток і закріплення комплексу морально-

психологічних якостей як невід’ємної частини професійної підготовки 

фахівців з фізичної культури для провадження ними майбутньої професійної 

діяльності;  

– забезпечення зростання рівня професійної компетентності бакалаврів;  

– сприяння вибору сфери майбутньої професійної діяльності.  

Для ефективного проходження практики студенти повинні  

знати:  

– понятійний апарат теорії та методики фізичного виховання; 

– принципи державної системи фізичного виховання; 
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– методи та принципи навчання; 

– основи методики розвитку фізичних якостей; 

– анатомо-фізіологічні та психологічні особливості розвитку дітей 

шкільного віку; 

–  особливості фізичного виховання школярів; 

– теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури; 

– технологію розробки основних документів планування і звітності 

з фізичного виховання  

вміти:  

– аналізувати літературу з проблем фізичного виховання різних груп 

населення; 

– використовувати навчальну програму, яка побудована за 

модульною системою навчання; 

– моделювати конспекти уроків з фізичної культури; 

– визначити навантаження на окремого учня під час уроку фізичної 

культури; 

– оцінювати рівні фізичної підготовленості учнів; 

– створювати проєкти, творчі роботи з метою реалізації 

патріотично–виховного впливу на особистість учня; 

– складати залікову документацію з виробничої педагогічної 

практики  аналізувати літературу з проблем фізичного виховання різних 

груп населення; 

–  складати залікову документацію з виробничої педагогічної практики. 
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2  БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

Базами практики є освітні заклади, які забезпечені високо-

кваліфікованими кадрами і відповідають вимогам програми практики.  

З базами практики університет завчасно укладає Договір на її 

проведення за встановленою формою. Ці угоди є юридичною підставою для 

проведення практики. Тривалість дії угоди погоджується договірними 

сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або 

на термін до п’яти років. У окремих випадках студенти за погодженням з 

кафедрою можуть самостійно підбирати для себе місце проходження 

практики і пропонувати його для укладання відповідної угоди, за умови 

відповідності установи всім вимогам програми практики. 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 

           Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики 

забезпечує кафедра здоров’я людини та фізичної культури. Розподіл 

студентів за базами практики готує керівник практики від кафедри. Для 

підготовки наказу по університету за два тижні до початку практики кафедра 

готує інформацію, у якій вказують термін проведення практики студентів, 

відомості про студентів (прізвище та ініціали, спеціальність, група, база 

проходження практики, керівники практики від кафедри).  

          Керівник практики від кафедри: розподіляє студентів по 

загальноосвітніх закладах; перед початком практики організовує і проводить 

настановчу консультацію з питань проходження практики;  вживає заходи з 

ліквідації недоліків у її організації та проведенні; перевіряє звітну 

документацію студентів за результатами проходження практики; бере участь 

в обговоренні проблемних питань щодо організації та проведення практики 

студентів та вживає заходів щодо її покращення; забезпечує навчально-

методичне керівництво практикою; здійснює контроль за виконанням 

програми практики; подає на базу практики списки студентів та узгоджує з 
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керівником практики від бази практики зміст завдань для кожного студента 

або групи студентів; приймає залік з практики; бере участь у засіданнях 

кафедри та вченої ради з питань обговорення результатів проходження 

студентами практики.  

          Обов’язки керівника практики від бази зазначені в угодах між 

університетом і базами практики.  

          Обов’язки студента-практиканта:  

          – взяти участь у настановній консультації з питань організації та 

проходження практики;  

          – своєчасно приступити до проходження практики;  

          – дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії та правил внутрішнього розпорядку бази практики;  

          – якісно та в повному обсязі виконувати усі завдання, передбачені 

програмою практики, нести відповідальність за виконану роботу;  

         – своєчасно оформити передбачену програмою звітну документацію про 

проходження практики, подати її на перевірку керівнику практики та скласти 

залік.  

         Права студента-практиканта:  

        – з усіх питань, що виникають у процесі практики, звертатись до 

керівників практики від університету, вносити пропозиції щодо 

удосконалення організації практики;  

       – брати участь в роботі у відповідних відділеннях та кабінетах 

лікувально- профілактичного закладу та науково-практичних конференціях, 

які проводяться на базі практики.  

 

4 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Організація діяльності практиканта:  

– проведення настановчої консультації: перед початком практики зі 

студентами проводять консультацію з питань проходження практики, у 
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процесі якої студентів знайомлять з наказом про їх розподіл між базами 

проходження практики, з керівниками практики від випускової кафедри. 

Обговорюють завдання і зміст практики, дають рекомендації щодо 

практичної роботи; 

– ознайомлення з документацією планування та звітності за 

результатами практики: керівник практики від кафедри доводить до відома 

студентів вимоги щодо складання плану-графіку проходження практики в 

закладі, вимоги щодо ведення щоденника практики, знайомить їх з переліком 

і змістом звітної документації, необхідної для захисту практики, перелік якої 

наведено нижче.  

Вивчення організації проведення фізичної культури на базі практики. 

 У перший день практики кожен керівник практики від кафедри 

знайомить практикантів з: методистами закладу, які будуть керувати ними 

під час проходження практики; структурою та організацією навчального 

процесу у  закладі проходження практики; правилами внутрішнього 

розпорядку роботи навчального закладу проходження практики;  

нормативною  документацією стосовно процесу навчання; методами та 

особливостями проведення навчального процесу у спортивних залах та 

стадіону закладу.  

Основні навчально-практичні завдання під час проходження практики:  

спостерігати за роботою вчителів фізичної культури, які працюють на базі 

практики; загальне ознайомлення з планом роботи школи на навчальний рік 

на основі короткої характеристики директором або його замісником 

(завучем, організатором). Ознайомлення з формою та структурою документів 

позакласної роботи з фізичної культури, вивчення їх змісту: календарним 

планом масових фізкультурно-оздоровчих заходів і спортивних змагань, 

положенням про спартакіаду та змаганнями з окремих видів спорту, 

сценаріями фізкультурних свят. Участь у методичних нарадах, які проводить 

керівник практики та обговорення виконаних студентами-практикантами 

конкретних завдань. Вивчення змісту документів планування роботи з 
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фізичної культури (робочих планів, планів-конспектів та ін.). Перегляд 

уроків фізичної культури, які проводять вчителі в молодших, середніх і 

старших класах з наступним їх обговоренням у присутності вчителя та 

методиста з фаху. 

Оформлення документації для захисту практики. 

Кожен студент оформляє звітну документацію згідно з наведеним 

нижче переліком. Керівник практики з боку освітнього  закладу пише 

характеристику на студента, у якій висвітлює його відношення до роботи, 

професійні якості, вміння застосувати на практиці знання, отриманні в 

університеті, та рекомендує оцінку за проходження практики. 

Характеристика повинна бути підписана керівником бази практики і завірена 

печаткою установи. 

 

5 ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

         У триденний термін після завершення практики, студенти повинні здати 

керівникові практики таку документацію.  

         1. Звіт щодо проходження практики (додаток А).  

         2. Щоденник практики, до якого у хронологічній послідовності 

практикант вносить дані про роботу, проведену особисто або беручи в ній 

участь (додаток Б).  

         Записи щоденно перевіряє та візує керівник практики в  закладі освіти і 

раз на тиждень – керівник від кафедри університету. Наприкінці практики в 

щоденник записують висновки за результатами проходження практики і 

характеристику роботи практиканта, яку підписує керівник від бази 

практики, і яку завіряють печаткою  установи.  

         3. Індивідуальне завдання у вигляді реферату або електронної 

презентації на одну із запропонованих тем. За погодженням з керівником 

практики, тему індивідуального завдання студент може обрати самостійно.  
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         4. Характеристика з місця проходження практики, завірена керівником  

закладу.  

 

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ І ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

ПРАКТИКИ 

 

Практика завершується диференційованим заліком. Загальна оцінка 

практики складається з оцінок за всі види діяльності студента-практиканта, 

яку виставляє керівник практики від кафедри з урахуванням оцінки, 

виставленої методистом навчального закладу. Оцінювання проводять за 100-

бальною шкалою. Сумарна оцінка (100 балів) включає в себе оцінку за зміст 

висвітленої у щоденнику проведеної роботи під час проходження практики, 

якість оформлення щоденника, виконання індивідуального завдання і захист 

практики у вигляді співбесіди з керівником практики.  

 

№ пор. Вид роботи Бали 

1 Оформлення щоденника практики 60 

2 Індивідуальне завдання 20 

3 Захист практики (співбесіда з кафедральним 

керівником практики) 

20 

 Загальна кількість балів 100 

 

Залежно від кількості отриманих балів, студентові виставляють 

диференційовану оцінку за результатами педагогічної практики, згідно з 

наведеною нижче таблицею. 

 

Таблиця відповідності оцінювання знань студентів 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового для заліку 
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проєкту (роботи), практики 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Результати  педагогічної практики з фізичної культури керівник 

практики заносить до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки 

студента за підписом голови комісії. 

    Студента, який не виконав програму практики без поважних причин, 

відраховують з університету.  

   Студента, який не виконав програму практики з поважної причини,  

отримав незадовільні відгуки керівників практики чи завідувачів кафедр або 

отримав незадовільну оцінку, направляють на проходження практики 

повторно, він здійснює перескладання практики за встановленою 

процедурою. 

          Підсумки кожної практики обговорюють на засіданні кафедри, а 

загальні підсумки практики підбивають на засіданнях факультету не менше 

одного разу протягом навчального року. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту з практики 

 

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

КАФЕДРА «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» 

 

 

 

 

 

 

З В І Т 

 

Про діяльність студента ___________________________________ 

                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

групи__________ зі спеціальності  014.11 – «Середня освіта  (фізична 

культура) » 

під час проходження навчальної практики   на  

__________________________________________________________________ 

(назва підприємства) 

 

 

 

 

  Початок практики __________ 

 

   Кінець практики    __________ 

      

 

 

 Керівник практики від  підприємства 

 

_________________________ 

 

Керівник практики від  університету 

_________________________ 

 

 

Кременчук 200___ 
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Додаток Б 

 

Зразок оформлення титульної сторінки щоденника практики 

 

 

 
Форма № Н-7.03у 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК   ПРАКТИКИ 

 

 

 

                 __________________ ______________________________ 

(вид і назва практики) 

студента                       _______________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Інститут, відділення ________________________________________ 

Кафедра                             ____________________________________ 

Освітній ступінь                            ___бакалавр___________________ 

  напрям (спецільність)___                                                  ___________ 

(назва) 

курс ________ _________,  група ___                   ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кременчук 

2001   р. 
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