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ВСТУП 

 

 Гімнастика займає провідне місце в усіх ланках системи фізичного 

виховання і являється основним засобом і методом фізичного виховання 

людини. Оволодіння знаннями і навичками з гімнастики допоможе 

розв’язувати різні завдання з фізичного розвитку, зміцнення здоров’я, 

підвищення працездатності, швидкого одужання  від захворювань, усунення 

недоліків постави тощо. Гімнастика також є основним засобом формування 

складних рухових навичок і розвитку рухових здібностей.  

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студент повинен набути 

знань з: теоретико-методичних основ навчання руховим навичкам і 

організаційної структури викладання гімнастики; організації та проведення 

навчально-виховного процесу у загальноосвітній та дитячо-юнацькій 

спортивній школах; основ планування, педагогічного контролю та обліку 

навчально-виховного процесу. А також оволодіти уміннями і навичками: 

показувати, пояснювати і навчати основам техніки виконання гімнастичних 

вправ; надавати потрібну допомогу і страховку під час навчання вправ; 

визначати помилки під час навчання вправ і володіти способами усунення їх 

причин; підбирати найбільш ефективні гімнастичні вправи відповідно до 

певних завдань; ефективно використовувати засоби, що є у розпорядженні, для 

розв’язання певних завдань; термінологічно правильно записувати фізичні 

вправи; складати комплекси вправ для різних частин уроку і різних форм занять 

з гімнастики; оцінювати якість виконання гімнастичних вправ відповідно до 

правил змагань з гімнастики та підвищувати інтерес до занять. 

 Для кращого оволодіння вищевказаними знаннями, уміннями і навичками 

до методичних рекомендацій включено завдання  з детальними коментарями 

щодо методики їх навчання і виконання. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичні заняття № 1–3  

Тема. Стройові вправи 

 Мета: практично оволодіти і зрозуміти методичний смисл стройових 

вправ. 

Короткі теоретичні відомості 

 Стройові вправи є засобом організації та доцільного розміщення в залі й 

на спортивному майданчику тих, хто займається. Вони забезпечують набуття 

навичок колективних дій, виховання дисципліни й організованості, а також 

сприяють розвитку чуття ритму й формуванню правильної постави. Навчаючи 

стройових вправ, викладач сам має чітко дотримуватися стройової постави й 

бути взірцем. 

 Стройові вправи застосовують у всіх частинах заняття. У підготовчій 

частині їх використовують для організації початку занять, у основній – для 

організованого переходу до іншого виду вправ, у заключній – для організації 

закінчення заняття. Під час виконання стройових вправ подаються голосно і 

чітко попередня і виконавча команди.  

 Під час навчання стройових вправ користуються методами показу, 

пояснення й практичного виконання.  

 1. Існують стройові поняття: стрій, шеренга, колона, ряд, дистанція, 

інтервал, фланг, фронт, тил, направляючий, замикаючий. 

 2. Стройові прийоми та команди. Основні команди і способи їх 

виконання: «Ставай!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Відставити!», 

«Розійдись!», вихід із строю і повернення в стрій, розрахунки, повороти. 

Навчання стройових прийомів здійснюють за допомогою цілісного і 

розчленованого методів розучування. Наприклад, «Поворот направо роби –

раз!» (ті, хто навчаються, зберігаючи стійку «Струнко!», повертаються на 

лівому носку та правій п’ятці й витримують паузу), за командою «Роби – два!» 

приставляють ліву ногу до правої. 
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 3. Розрахунки: «По порядку – розрахуйсь!»; «На перший і другий – 

розрахуйсь!»; «По три (по чотири) – розрахуйсь!». 

 4. Повороти: направо, наліво, кругом, півповороту направо (наліво).  

 5. Пересування: рух кроком і бігом; зміна ноги під час руху; рух уперед з 

кроку на місці; повороти наліво і направо під час руху; поворот кругом під час 

руху; обхід; діагональ; протихід; «змійка»; рух по «точках» зали. Під час 

проведення шикувань на уроці гімнастики в спортивній залі умовно визначають 

точки – центр, різні середини і кути. Визначення цих точок залежить від того, 

де шикується група (клас) перед початком заняття. Зазвичай це одна з 

найдовших сторін у залі. Сторона зали, де вишикуваний клас, називається 

правою, протилежна – лівою. Сторона, де перебуває направляючий, є верхньою, 

а та, де перебуває замикаючий, – нижньою. 

 6. Шикування і перешикування: шикування в одну шеренгу; 

перешикування з однієї шеренги у дві та навпаки; перешикування поворотом 

під час руху з колони по одному в колону по два, три, чотири і т. д.; дроблення 

колони; зведення; розведення; злиття. 

 7. Способи розмикання: розмикання приставними кроками направо, 

наліво від середини; розмикання в колону по три, по чотири, по п’ять; 

розмикання і змикання за стройовим статутом. 

 Для змикання подається команда «Наліво (направо) до середини бігом 

зім-кнись!». Усі учні, крім того, до якого змикаються, повертаються в його бік, 

бігом підходять на встановлений для зімкнутого строю інтервал і, самостійно 

зупинившись, повертаються направо (наліво).  

Методика навчання стройових вправ 

 1. Під час вивчення стройових вправ викладач повинен вибрати для себе 

таке місце, щоб бачити всіх учнів. Подаючи будь-яку команду, треба стати в 

положення «струнко». Усі накази, команди, вказівки і роз’яснення слід 

подавати чітко і голосно, щоб добре чули всі учні. 

 2. Структурно команда поділяється на три частини: попередню, 

виконавчу і паузу між ними. Попередня частина команди вказує на майбутню 



7 

 

дію, організовує увагу тих, хто навчається, тому виконується гучно, чітко, дещо 

протяжно. Потім пауза (1,5–2 секунди). Її викладач може скоротити, або 

подовжити залежно від педагогічної ситуації. Виконавчу частину подають 

відривчасто, енергійно і з наголосом. Наприклад, у команді «Кроком руш!» 

попередня частина «Кроком», а виконавча «руш!».  

 Перед командою доцільно інколи додавати слова: «Увага!», «Група!», 

«Відділення!», «Колона!». Це підвищує увагу і мобілізує учнів.  

 3. Під час виконання стройових вправ для чіткого керівництва учнями 

викладач використовує команди і розпорядження. Виходячи із конкретної 

ситуації, викладач може використовувати, окрім команди,  розпорядження, 

котре теж вимагає виконання комплексу рухових дій, однак без суворої 

обумовленості. Наприклад: «Зімкніться вправо!», «Поверніться направо!», 

«Сідайте!» і т. д. Зловживання командами може призвести до їх знецінення. 

 4. Слід розрізняти команди «Наліво!» і «Вліво!». «Наліво!» – це рух з 

одночасним поворотом, а «Вліво!» – рух у зазначену сторону без повороту. 

 5. На початку навчання стройових вправ слід застосовувати 

розчленований метод, наприклад: «Роби – раз!», «Роби – два!» і т. д. 

 6. Для перешикування з одного строю в інший команда містить такі 

елементи: назва строю, напрям руху і спосіб пересування. Наприклад: під час 

перешикування з колони по одному в колону по чотири під час руху подають 

команду «У колону по чотири наліво бігом – руш!». 

 7. Щоб краще виконати шикування, перешикування і пересування, 

викладач та учні повинні добре знати всі кути, точки і межі зали; а викладач 

повинен уміти правильно подавати команди. 

 8. Під час виконання фігурного марширування важливе значення 

направляючого. З виховною метою доцільно частіше міняти направляючого, 

який відчуває себе відповідальним за успіх усього класу. Цю роль кожен раз 

може виконувати черговий, який повинен стояти на правому фланзі. 

 9. Навчання нових стройових вправ здійснюється з урахуванням вікових 

особливостей. Викладачеві треба чітко пояснити їх, а учням виконати за 
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розділами або із зупинками. Наприклад, під час  вивчення дроблення, зведення, 

розведення і злиття, коли направляючий підходить до місця, з якого 

починається вправа, слід подати команду «На місці!», а потім «У колону по 

одному направо і наліво в обхід – руш!». Під час руху попередню команду 

треба подавати заздалегідь. Під час розучування і вдосконалення різних видів 

ходи міняються темп, способи постановки ніг, положення голови, тулуба.  

 10. Для зручності керування групою під час виконання стройових вправ 

викладачеві краще стояти на нижній середині зали обличчям до верхньої. 

 11. Стройові вправи і марширування залежно від завдання уроку і його 

змісту можуть бути в будь-якій частині уроку; але найчастіше їх 

використовують на початку і в кінці занять. 

 12. Щоб урізноманітнити і підвищити емоційність, перешикування і 

пересування слід проводити в різних напрямках, по різних точках і кутах зали. 

 13. Застосовують таку послідовність навчання стройових вправ і 

фігурного марширування: спочатку – вправи в прямих напрямках, потім – у 

косих і, нарешті, вправи в колових напрямках. 

 14. Під час будь-яких пересувань і перешикувань слідкувати, щоб ті, хто 

навчаються, зберігали рівняння. 

 15. Під час виконання перешикувань треба чітко і голосно рахувати. 

Успіх у навчанні залежить від уміння викладача моделювати голосом. 

 16. Ширше застосовувати розмикання і змикання танцювальними 

кроками, акробатичними та іншими додатковими вправами, частіше міняти 

способи розмикання і змикання, шикування і перешикування, пересування та 

інші стройові вправи, використовувати ігровий метод. 

 17. Команда для розмикання повинна містити: 1) напрямок розмикання, 2) 

потрібний інтервал, 3) спосіб виконання. Наприклад: «Уліво на відстань прямих 

рук приставними кроками розім-кнись!». Під час розмикання слід дивитися в 

бік, протилежний розмиканню, щоб не відійти далі від визначеної відстані. 

 18. Під час виконання стройових вправ слід використовувати музичний 

супровід технічними засобами. 
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Завдання до теми 

 1. Вивчити стройові поняття практично.  

 2. Освоїти стройові прийоми і команди: «Ставай!», «Рівняйсь!», 

«Струнко!», «Вільно!», «Відставити!». 

 3. Оволодіти різними способами розрахунків, поворотів, пересувань. 

 4. Оволодіти різними способами шикування і перешикування. 

 5. Розібрати різні способи розмикання і змикання. 

 6. Учитися проводити стройові вправи у своїй навчальній групі. 

Контрольні питання 

 1. Назвіть межі, кути, точки, середини гімнастичної зали. 

 2. Від чого залежить успіх навчання стройових вправ?  

 3. У чому полягає різниця між командами «Наліво!» і «Вліво!»? 

 4. Як правильно подати команду: «Півповороту налі-во!» чи «Півобороту 

налі-во!»? 

 5. У якій частині уроку зазвичай використовують стройові вправи? 

 6. Яке практичне значення стройових вправ? 

 Література: [3, 4, 6, 11, 12, 13, 15, 18, 20]. 

 

Практичні заняття № 4–5 

Тема. Загальнорозвивальні вправи 

 Мета: оволодіти технологією проведення загальнорозвивальних вправ 

для розвитку фізичних якостей людини. Оволодіти методикою проведення прав 

на гімнастичній стінці та на гімнастичній лаві. 

Короткі теоретичні відомості 

 Загальнорозвивальні вправи (ЗРВ) – це рухи окремих частин тіла або їх 

поєднання, що виконуються з різною швидкістю, амплітудою та м’язовим 

напруженням. ЗРВ спрямовані на підготовку організму учнів до майбутньої 

роботи, оволодіння новими рухами, розвиток фізичних якостей, оздоровлення 

органів і систем організму, формування правильної постави. 
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 Загальнорозвивальні вправи мають низку особливостей: точно дозуються; 

можуть застосовуватися в різних варіантах і комбінаціях. Це дає можливість 

вибірково впливати на окремі м’язи, групи м’язів, певні системи організму 

(дихальну, серцево-судинну, нервову та ін.). 

 ЗРВ є універсальним засобом фізичного виховання, тому що їх 

використовують під час проведення уроків, ранкової гімнастики, 

фізкультхвилинок, лікувальної гімнастики, факультативних занять, спортивних 

свят тощо. Їх можна виконувати без предметів, із предметами (палицями, 

скакалками, гантелями, набивними м’ячами, обручами тощо), у парах. Щоб 

вправа була виконана якісно і мала високий фізіологічний вплив, учні повинні 

знати правильне вихідне положення і чітко їх виконувати. 

Загальнорозвивальні вправи класифікують: 

 1. За анатомічним принципом залежно від роботи певних м’язових груп 

(вправи для рук і плечового пояса; вправи для тулуба і шиї; вправи для нижніх 

кінцівок). 

 2. За переважним впливом або роботою м’язів у певному режимі (на силу, 

на гнучкість, швидкісно-силового характеру, на витривалість та інші рухові 

здібності людини). 

 3. За ознаками методологічної значущості вправ (на координацію рухів, 

на осанку, дихальні вправи). 

 4. За ознаками використання вправ: без предмета, з предметами (палка, 

гантелі, набивні м’ячі); на гімнастичних снарядах (перекладина, колода) і з 

обладнанням (гімнастична стінка, гімнастична лавка, канат, на тренажерах). 

 5. За ознакою організації групи (вправи, що виконуються у парах, удвох, 

утрьох, у колі, у зімкнутих колонах і шеренгах, під час руху). 

 6. За ознакою вихідних положень, з котрих виконуються вправи (із 

стійок, присідань, упорів, із положення сидячи або лежачи, висів тощо). 

Методика застосування гімнастичних вправ 

 1. Загальнорозвивальні вправи виконують у вигляді комплексів, до яких 

включають 6–12 вправ для різних м’язових груп і систем організму. 
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 2. Загальнорозвивальні вправи є найкращим засобом усебічного 

фізичного розвитку і підготовки опорно-м’язового апарату до виконання 

складних гімнастичних вправ. 

 3. Загальнорозвивальні вправи за характером і складністю мають 

відповідати особливостям контингенту учнів – їх віку, статі, рівню фізичного 

розвитку і технічної підготовленості.   

 4. Під час виконання комплексу роботу окремих м’язових груп треба 

чергувати, а також чергувати вправи, виконувані в швидкому темпі, з вправами 

повільними,  статичні вправи – з динамічними. 

 5. Найкраще виконувати загальнорозвивальні вправи потоковим методом. 

Для цього комплекси складають так, щоб кінцеве положення попередньої 

вправи було зручним вихідним положенням для наступної.  

 6. Кожну вправу потрібно будувати на 2–4 або 8 рахунків, що полегшує 

лічбу і виконання вправи під музичний супровід. 

 7. Слід дотримуватися певного дозування фізичного навантаження 

відповідно до завдань і особливостей контингенту учнів. 

 8. На початку виконання комплексу не можна давати вправи на 

розтягування, тому що м’язи не розігріті та не підготовлені до розтягування, а 

це може призвести до травмування. 

 9. Не можна відразу зупиняти учнів після стрибкових вправ і бігу, бо це 

шкодить серцево-судинній системі. Після стрибків і бігу слід подати команду: 

«На місці кроком – руш!». 

 10. Схема побудови комплексу ЗРВ: 

 а) вправи на потягування; 

 б) вправи   для  м’язів  рук,  тулуба  і  ніг  із  середньою   інтенсивністю 

(3–4 вправи); 

 в) вправи на розтягування (2–3 вправи); 

 г) вправи для цих самих м’язових груп, але з підвищеною інтенсивністю 

(3–4 вправи); 
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 д) вправи, що здійснюють загальний вплив на організм (ходьба, біг, 

стрибки); 

 ж) закінчувати комплекс слід вправами на розслаблення (повільна 

розслаблена ходьба, дихальні вправи, потрушування руками, ногами тощо). 

 11. ЗРВ виконують у підготовчій частині уроку після стройових вправ. 

Але інколи їх використовують і наприкінці занять для поглибленого розвитку 

певних рухових якостей: вправи на силу, гнучкість, витривалість. 

 Вправи на гімнастичній стінці належать до загальнорозвивальних; вони є 

важливим засобом зміцнення здоров’я, загального фізичного розвитку і 

формування правильної постави. В арсеналі засобів коригувальної і лікувальної 

гімнастики ці вправи займають значне місце. Вправи на гімнастичній стінці 

можна виконувати у висах, змішаних висах і змішаних упорах, поодинці та 

вдвох, у лазінні, біля стінки і на стінці. 

 Вправи можна виконувати на гімнастичній лаві і з лавою. Вправи з лавою 

дуже складні, тому їх використовують лише для добре підготовлених груп. На 

лавці вправи виконують поодинці або вдвох, а з лавою – групою (від 6 і більше 

чоловік). 

Вправи на гімнастичній стінці, у лазінні 

   Лазіння в змішаних висах і упорах 

 1. Лазіння вгору і вниз довільним, різнойменним, однойменним 

способами. 

 2. Лазіння вправо і вліво довільним способом, приставними кроками з 

одночасним і почерговим переступанням і перехопленням рукою, схресними 

кроками. 

 3. Лазіння вгору і вниз одночасним поштовхом ногами з наступним 

одночасним перехопленням обома руками (через 1, 2, 3 і більше щаблів і т. д.). 

 4. Лазіння вправо і вліво поштовхом обома ногами з одночасним 

перехопленням обома руками. 

 Майже всі вправи, описані вище, можна виконувати і у змішаних упорах. 
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 Лазіння в простих висах 

 1. Лазіння вгору і вниз з почерговим перехопленням руками. 

 2. Лазіння вправо і вліво з почерговим перехопленням руками, те ж саме з 

маятникоподібними коливаннями тощо. 

 3. Лазіння вгору і вниз з одночасним перехопленням руками. 

 4. Лазіння вправо і вліво з одночасним перехопленням руками. 

Вправи без пересування 

 1. В. п. – висячи спиною до стінки: почергове і одночасне згинання ніг; 

почергове і одночасне піднімання прямих ніг до кута 45
О
, 90

О
 і вище. 

 2. В. п. – те саме: піднімання правої ноги з поворотом направо (наліво), 

доторкання носком до стінки на рівні пояса. Те саме лівою ногою. 

 3. Те саме, піднімаючи обидві ноги. 

 4. З вису стоячи, руки зігнуті на рівні голови, випрямляючи руки і 

прогинаючись, праву ногу зігнути вперед. Те саме другою ногою. 

 5. Висячи обличчям до стінки, почергові й одночасні згинання та 

відведення ніг назад. 

 6. Маятникоподібні рухи тілом, висячи спиною або обличчям до стінки. 

 7. З вису стоячи боком до стінки, одна рука хватом біля плеча, друга над 

головою, випрямляючи руки – прогинання вбік. 

Методика проведення вправ на стінці й лаві 

 1. Виконуючи вправи на стінці та лаві, варто ширше застосовувати 

фронтальний і потоковий методи. Це збільшує рухову щільність і підвищує 

емоційний рівень заняття. 

 2. Підтримувати високий рівень навчальної дисципліни для запобігання 

нещасним випадкам. Під час виконання вправ з упором на лаву учні повинні 

знаходитись по обидва боки лави для запобігання її перевертання і зсуву.  

 3. Коли планують вправи з партнером, учнів треба розподілити на 1 і 2 

номери. Бажано, щоб учні мали приблизно однакові вагу і рівень фізичного 

розвитку. 
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 4. Пропонуючи вправи на лаві, треба враховувати рівень фізичної та 

технічної підготовленості. 

 5. Для жіночих груп не застосовують силові вправи, що потребують 

великого напруження. 

Завдання до теми 

 1. Практично вивчити класифікацію загальнорозвивальних вправ за 

різними ознаками. 

 2. Освоїти способи і методику проведення вправ без предметів. 

 3. Самостійно скласти комплекс загальнорозвивальних вправ без 

предметів.  

 4. Провести складений комплекс вправ у своїй навчальній групі. 

Контрольні питання 

 1. Визначте класифікацію елементарних рухів і положень. 

 2. Наведіть приклади рухів у лицьовій площині. 

 3. Дайте приклади рухів у бічній площині. 

 4. Назвіть положення із зігнутими руками. 

 5. Які основні стійки ніг ви знаєте? 

 Література: [3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 20]. 

 

Практичні заняття № 6–8  

Тема. Акробатичні вправи 

 Мета: практично оволодіти технікою виконання і методикою навчання 

акробатичних вправ. 

Короткі теоретичні відомості 

 Акробатичні вправи є важливим засобом фізичного виховання, їх широко 

використовують під час уроків фізкультури. Ці вправи розвивають силу, 

спритність, почуття простору  і сміливість. Для занять акробатикою потрібні 

спеціальні прилади: декілька гімнастичних матів; яма, наповнена поролоном. 

 Акробатика – самостійний вид спорту, але акробатичні вправи є 

невід’ємною частиною спортивної гімнастики. За допомогою гімнастичних 
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вправ розвиваються якості, які потрібні для виконання вправ на гімнастичних 

приладах, опорних стрибків, вони становлять основу вільних вправ. Під час 

навчання слід спочатку навчитися виконувати найпростіші елементи, які 

становлять основу акробатичних вправ, і поступово готуватися до виконання 

найскладніших переворотів, сальто тощо. Під час навчання акробатичних вправ 

треба суворо дотримуватися дидактичних принципів: послідовності, 

доступності тощо. 

Методика навчання акробатичних вправ 

 Групування – підготовча вправа для вивчення перекатів, перекидів, 

сальто. Її виконують із різних в. п. (основної стійки, упору присівши, сидячи, 

лежачи на спині). Із зазначених положень, зігнути ноги в колінах, узятися 

руками за гомілки, притиснути коліна до грудей і трохи розвести їх нарізно, 

щоб запобігти травмі. 

Методика навчання групування: 

 1. Із стойки руки вгору швидко присісти і згрупуватися. 

 2. З положення сидячи швидко зігнути ноги і згрупуватися. 

 3. Лежачи на спині, швидко зігнути ноги і згрупуватися, продовжуючи 

лежати на спині. 

 4. Лежачи на спині, швидко згрупуватися вперед у сід. 

 5. Лежачи на спині, швидко зігнути ноги і притиснути їх до грудей, 

одночасно перекатом назад зробити групування на лопатках. 

 Перекати використовуються як підготовчі вправи під час навчання 

перекидів, вони також виконують функцію з’єднувального елемента між 

різними вправами. Їх виконують вперед, назад, вліво, вправо. 

 Методика навчання перекатів 

 1. З упору присівши в групуванні, сідаючи і послідовно торкаючись 

підлоги сідницями, спиною і лопатками, перекотитися назад до положення 

групування в стійці на лопатках і, не затримуючись, перекотитися вперед у 

вихідне положення. 
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 2. З положення сидячи лягти на спину і перекотитися назад до положення 

лежачи на лопатках, носками ніг торкнутися підлоги за головою, зворотним 

рухом повернутись у вихідне положення. 

 3. З положення лежачи перекотитися вліво (вправо) до положення лежачи 

на животі, та навпаки. 

 4. З упору стоячи на колінах легким поштовхом лівою рукою і ногою 

надати тілу рух управо, м’яко перекотитися через спину на лівий бік у 

групуванні і, не затримуючись, повернутись у вихідне положення (те саме в 

лівий бік). 

 5. Із стійки на колінах прогнутися якомога більше, подаючи таз вперед, 

надати тілу рух уперед, послідовно торкаючись мата стегнами, животом, 

спираючись руками під час торкання грудьми. Сильно відштовхуючись руками, 

повернутись у вихідне положення. Те саме, але без допомоги руками. 

Методика навчання перекиду уперед з упору присівши:  

 1. Групування з різних вихідних положень. 

 2. Перекати з різних вихідних положень. 

 3. Перекид уперед з допомогою. 

 4. Перекид уперед самостійно. 

Методика навчання перекиду назад з упору присівши: 

 1. Навчитися групуватися з різних вихідних положень. 

 2. Добре засвоїти перекати вперед і назад. 

 3. Виконання перекиду з допомогою. 

 4. Самостійне виконання. 

 5. Звернути увагу на швидкий перехід через голову. 

Стійка на лопатках, методика навчання: 

 1. Перекати з різних вихідних положень. 

 2. Перекат у стійку на лопатках у групуванні. 

 3. Перекиди вперед і назад. 

 4. Стійка на лопатках з підтримкою. 

 5. Стійка на лопатках самостійно. 
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Методика навчання стійки на руках з підтримкою: 

 1. Стійка на лопатках. 

 2. Стійка на голові з упором руками. 

 3. Стійка на руках біля стінки з опорою однією або двома ногами. 

 4. Стійка на руках з допомогою. 

 Страхування і допомога здійснюється стоячи збоку від учня, 

підтримуючи його за гомілки, надаючи тілу потрібного положення. 

Методика навчання перевороту вбік: 

 1. Перекиди в сторони в групуванні. 

 2. Стійка на руках, ноги нарізно біля стіни з опорою. 

 3. Переворот убік з допомогою.  

 4. Стійка на руках з підтримкою і коливаннями в сторони, почергово 

переходячи в стійку на правій і лівій руці. 

 5. Самостійне виконання вправи. 

 Страхування і допомога. Стоячи позаду учня, узяти його за пояс 

схресним хватом і допомогти перевернутися через стійку на руках. 

Комбінація вільних вправ 

 1–3 – рівновага на правій – ліва назад, руки в сторони; 

 4 – приставляючи ліву, коло руками донизу; 

 5 – нахил; 

 6 – упор присівши; 

 7–9 – два перекиди вперед; 

 10 – перекид назад; 

 11–13 – перекатом назад стійка на лопатках, тримати; 

 14 – перекатом уперед упор присівши; 

 15–16 – устати – стрибок, прогинаючись у стійку приземлення. 

Завдання до теми 

 1. Практично оволодіти акробатичними вправами: групування, перекиди, 

стійка на лопатках, стійка на руках, переворот убік, «міст», рівновага на одній.  
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 2. Формувати вміння надавати допомогу і страховку під час навчання і 

виконання гімнастичних вправ. 

 3. Скласти і виконати комбінацію з акробатичних і вільних вправ на 

мікрозалік. 

 4. Учитися виявляти і виправляти технічні помилки один в одного під час 

виконання акробатичних вправ. 

Контрольні питання 

 1. Розкажіть методику навчання перекиду вперед з упору присівши. 

 2. Розкажіть методику навчання перекиду назад з упору присівши. 

 3. Яка послідовність навчання перевороту вбік?  

 4. Які фізичні якості необхідні для виконання акробатичних вправ? 

 Література: [3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема. Методика навчання гімнастичних вправ 

 Мета: практично оволодіти технологією формування рухових навичок.  

Короткі теоретичні відомості 

 Під час становлення рухових навичок можна виділити чотири самостійні 

фази, що тісно  між собою пов’язані: 

 1. Створення уявлень про рух, тобто програмування рухової дії. 

 2. Безпосереднє розучування вправ. 

 3. Удосконалення вправ і закріплення. 

 4. Збереження вивченого на певний період.  

 Під час створення уявлення треба зосередити увагу на тому, що робити, 

як робити і коли робити? 

 Як робити? Тут розглядається технічна основа руху: підготовча фаза, 

основна, завершальна; способи виконання вправ: розгином, махом, силою, 

поштовхом і т. д.; формуються просторові характеристики – напрямки рухів: 

угору, униз, уперед, назад, дугою, обертанням і т. д.; швидкісні – швидко, 

повільно, з прискоренням, «вибуховим способом» і т. д.; силові. 
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 Що робити? На початку навчання способом показу і розповіді у 

свідомості учня проектується зовнішня форма вправи в цілому і частинами, 

створюється уявлення. 

 Коли робити? Змістом цього параметра є часові особливості: тривалість, 

послідовність, одночасність, своєчасність, ритм, темп. 

 Такою є спрощена схема рухового уявлення, процес якого закінчується 

створенням у свідомості людини ідеального образу реальної дії. 

 Залежно від індивідуальних особливостей і умов, у яких проходить 

діяльність учнів, уявлення можуть бути зоровими, слуховими, руховими, 

тактильними, вестибулярними. Найчастіше вони бувають комплексними. 

 Функції рухових уявлень: програмувальна, коригувальна, тренувальна. 

 У першій фазі становлення рухових навичок уявлення виконує 

програмувальну функцію.  

 На етапі розучування вправ уявлення головним чином мають 

коригувальний характер. Під час розучування гімнастичних вправ широко 

використовують методичні прийоми цілісного і розчленованого розучування. 

 Перший метод використовують для розучування нескладних вправ. 

 Розчленований – коли вправами  в цілісному вигляді неможливо 

оволодіти без спеціальної рухової технічної підготовки (вправи підвищеної 

складності).  

 У процесі навчання гімнастичних вправ широко використовують підвідні 

та підготовчі вправи. Іноді доцільно вивчати вправу через складніший варіант 

вправи. Важливим питанням навчання є запобіжні заходи проти травматизму і 

навчання самострахування у зв’язку з великою складністю вправ. 

 На етапі удосконалення і закріплення гімнастичних вправ ставлять два 

головних завдання: оволодіння високою майстерністю виконання вправ; 

досягнення стабільності виконання вправ. Ці завдання розв’язують 

багаторазовим повторенням вправ підряд, не допускаючи зривів, невиконання 

завдання, і тривалим повторенням. Цей процес залежить від вольових 

особливостей учнів, їх психологічної підготовки. Тривалість збереження 



20 

 

навичок залежить від індивідуальних особливостей спортсмена, частоти їх 

повторень. Один з найкращих засобів – ідеомоторне тренування.  

 Особливості методики навчання. Перш за все викладач повинен 

ознайомити учнів з гімнастичною термінологією. 

 Обов’язково під час роботи з новачками треба демонструвати вправи в 

цілому. Показ має бути зразковим. Він супроводжується поясненням і 

зосередженням уваги на важливих моментах. Після показу подається аналіз 

техніки, звертається увага на те, де і як прикладати основні зусилля в момент 

виконання вправи тощо. На цьому етапі особливо ефективними є кіно, 

кінокільцівки, які значно пришвидшують процес оволодіння спеціальними 

руховими навичками. 

Завдання до теми 

 1. Засвоїти методику навчання гімнастичних вправ (фази становлення 

рухових навичок). 

 2. Учитися підбирати підвідні та підготовчі вправи під час навчання 

технічно і фізично складних гімнастичних вправ. 

 3. Учитися застосовувати допомогу і страховку під час розучування нових 

вправ. 

Контрольні питання 

 1. Які методичні прийоми використовують під час розучування 

гімнастичних вправ? 

 2. Що сприяє більш швидкому оволодінню руховими навичками? 

 3. Що створює уявлення про рух у свідомості учня? 

 4. Що являють собою рухові навички з точки зору фізіології людини? 

 5. Розкажіть про так званий методичний прийом «провід»? У чому його 

перевага? 

 6. Для чого навчають самострахуванню під час розучування нових 

гімнастичних вправ? 

 Література: [3, 6, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21]. 
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Практичні заняття № 10–11  

Тема. Вправи ритмічної гімнастики 

 Мета: практично вивчити і виконати окремі вправи ритмічної гімнастики, 

комплекс ритмічної гімнастики. Ознайомитися з хореографічними вправами. 

Короткі теоретичні відомості 

 Ритмічна гімнастика (РГ) містить різноманітні, прості за технікою 

виконання гімнастичні вправи (ходьба, біг, підскоки, стрибки, танцювальні 

елементи), які виконуються потоковим або фронтальним способом під 

емоційно-ритмічну музику різного характеру і темпу. 

 Одним із найважливіших завдань ритмічної гімнастики є розвиток 

музикально-ритмічних здібностей. Ці вправи підвищують рухову активність, 

покращують поставу, сприятливо впливають на серцево-судинну, дихальну та 

інші системи організму. Окрім цього, вправи ритмічної гімнастики є 

ефективним способом розвитку координації рухів, швидкості рухових дій, 

рухливості в суглобах, м’язової сили, загальної витривалості, гнучкості, 

фізичної та розумової працездатності, виразності та пластичності рухів. 

 Велика популярність ритмічної гімнастики сприяла виникненню різних її 

напрямів, які відрізняються добором засобів і розв’язують певні завдання: 

ритмопластика, танцювально-ритмічна, танцювально-ігрова, релаксаційна 

ритмічна гімнастика. 1985 року ритмічна гімнастика з’явилась у шкільній 

програмі. Під час проведення занять з ритмічної гімнастики провідну роль 

відіграє учитель фізичної культури, викладач або тренер. Він повинен володіти 

доброю руховою підготовкою, певними знаннями, педагогічними уміннями та 

навичками в забезпеченні правильного ефективного проведення всього 

навчально-виховного процесу не тільки з фізичної культури в цілому, але і з 

ритмічної гімнастики.  

 Зміст вправ: стройові вправи, вправи щодо узгодження рухів з музикою, 

загальнорозвивальні вправи, танцювальні вправи, вправи з художньої 

гімнастики, вправи з інших видів спорту. 
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Методика складання комплексів вправ з ритмічної гімнастики 

 Під час складання комплексів потрібно враховувати вікові особливості, 

стан здоров’я і фізичну підготовленість контингенту.  

 Для дітей шкільного і дошкільного віку підбирають прості, образні 

вправи. Під час складання комплексу вправ перш за все визначають його 

спрямованість, наприклад, на розвиток рухових здібностей. Через розвиток 

рухових здібностей досягають підвищення функціональних можливостей, 

загальної фізичної підготовленості, розвитку психічних і особистісних 

властивостей. Спеціальну увагу приділяють танцювальному характеру рухів, 

красі, грації, елегантності їх виконання, вихованню естетичного відчуття. 

 Для дітей найкраще складати комплекси, що створюють окрему 

композицію. При цьому слід дотримуватися такого плану: 

 1. Визначити завдання композиції. 

 2. Підібрати музику, прослухати її декілька разів та визначити характер 

музичного твору. 

 3. Визначити структуру музичного твору – частини, періоди, такти; 

позначити їх схематично. 

 4. Прорахувати всі частини музичного твору і нанести рахунок на його 

структурну схему. Визначити частини музичного твору з основною мелодією 

(куплети і приспів). 

 5. Підібрати основні рухи для створення вправи згідно з характером 

музичного твору та його структурними особливостями. Приступити до 

постановки вправи під музику. 

 6. Випробувати складений комплекс на невеликій групі учнів, зробити 

необхідні поправки.  

 Іншим прикладом складання комплексу може бути побудова його 

частинами. Частини комплексу складаються із серій вправ. Кожна серія 

складається із ланцюжка вправ. Серії розрізняються за зовнішньою формою (у 

положенні стоячи; в упорі; бігова серія; танцювальна серія; вправи на підлозі 

тощо). 
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 Під час складання такого комплексу необхідно: 

 1. Скласти загальну схему комплексу вправ. 

 2. Визначити кількість серій, їх вміст і завдання. 

 3. Визначити кількість і спрямованість вправ у кожній серії. 

 4. Підібрати вправи для кожної серії. 

 Виділяють підготовчу, основну і заключну частину комплексу вправ. 

Комплекс вправ може бути різної тривалості: від 15 до 20 хвилин для 

дошкільнят і 45–60 хв для старшого віку. Тривалість підготовчої частини 

складає 5–10 % від загального часу заняття, основної – 80–85 %,  заключної – 

5–15 %. 

 Підготовча частина 45-хвилинного комплексу може містити такі серії: 

 1.  Серія вправ у положенні стоячи з малою амплітудою рухів:  

 – згинання і розгинання, колові рухи у променево-зап’ясткових суглобах; 

 – згинання і розгинання, колові рухи у ліктьових суглобах; 

 – піднімання й опускання плечей, рухи ними вперед, назад; згинання і 

розгинання, колові рухи в плечових суглобах; 

 – нахили і повороти голови в різних напрямках, колові рухи головою; 

 – рухи верхньою частиною тулуба вперед–назад, управо–вліво, невеликі 

повороти, згинання і розгинання тулуба; 

 – рухи тазом уперед–назад, управо–вліво, невеликі повороти, колові рухи. 

 Усі вправи цієї серії можна виконувати з різними рухами ніг: підйоми на 

носки, напівприсідання, виставляння ноги на носок і п’яту, згинання її вперед–

назад, крокуючи, виконуючи танцювальні кроки. 

 2. Бігова серія складається із вправ бігового і стрибкового характеру: біг 

на місці, підскоки на двох і на одній, стрибки з ноги на ногу, крок з підскоком 

тощо.  

 Серії вправ підготовчої частини можливо виконувати, рухаючись в обхід 

по гімнастичній залі за направляючим. 

 Основна частина комплексу може складатися із п’яти серій. 1. Вправи в 

положенні стоячи, які виконуються з великою амплітудою: ривкові та колові 



24 

 

рухи руками; нахили, повороти і колові рухи тулубом; напівприсідання, 

присідання і випади; комбіновані вправи з цієї серії. 

 2.  Вправи в низьких вихідних положеннях (упорах, сидячи, лежачи), 

вправи типу шейпінга, спрямовані на розвиток сили різних м’язових груп. 

 3. Бігові або танцювальні вправи стрибкового характеру. 

 4. Вправи для розвитку рухливості в суглобах, еластичності м’язів. 

 5. Танцювально-бігові вправи. 

 У заключній частині комплексу проводяться такі вправи: 

 1. Дихальні вправи (глибоке дихання) і на розслаблення. 

 2. Вправи на розвиток плавності, м’якості, хвилеподібного характеру 

рухів. 

 3. Ходьба, танцювальні кроки у спокійному темпі. 

 Можливі й інші варіанти складання комплексу вправ.  

 Після бігової серії завжди виконують вправи у глибокому диханні та на 

розслаблення. 

Завдання до теми 

 1. Ознайомитися зі структурою та практичним значенням виконання 

комплексів вправ з ритмічної гімнастики. 

 2. Вивчити вправи художньої гімнастики, що можуть входити до 

комплексів вправ ритмічної гімнастики. 

 3. Скласти самостійно комплекси вправ для окремих частин заняття або 

цілого заняття з ритмічної гімнастики. 

 4. Спробувати провести частину заняття (на вибір) або заняття в цілому у 

своїй навчальній групі. 

Контрольні питання 

 1. Які особистісні та фізичні якості розвивають комплексами вправ РГ? 

 2. Чому серед дітей і дорослих (особливо жінок) ці вправи є дуже 

популярними? 

 3. Які параметри потрібно враховувати, добираючи комплекс вправ для 

конкретної групи? 
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 4. З яких частин складається комплекс ритмічної гімнастики, які вправи 

використовують у кожній з них переважно? 

 5. Як здійснити контроль величини навантаження під час заняття 

ритмічною гімнастикою? 

 Література: [3, 4, 6, 9, 10, 15].  

 

Практичне заняття № 12 

Тема. Вправи для розвитку гнучкості 

 Мета: Ознайомитися з вправами для розвитку гнучкості та на 

розтягнення, вивчити їх значення. 

 Гнучкість – це здатність виконувати рухи з великою амплітудою. Вона 

залежить від стану певної групи м’язів і їх антагоністів, форми та будови 

суглобових сумок. Недоліки в цій фізичній якості усувають розтягненням і 

розслабленням м’язів і зв’язок за допомогою різних вправ на гнучкість. 

Гнучкість треба розвивати в оптимальних співвідношеннях з розвитком 

м’язової сили. 

 Для розвитку гнучкості застосовують: повторні пружні рухи (нахили, 

присідання, похитування); рухи з якнайбільшою амплітудою; інерції руху 

окремих частин тіла; обтяження, додатковий опір, активну допомогу партнера; 

тривале перебування в розтягнутому положенні. 

Завдання до теми 

 1. Оволодіти теоретичними знаннями з теми. 

 2. Вивчити прийоми  розвитку гнучкості. 

 3. Засвоїти методи розвитку гнучкості. 

 4. Упровадити отримані знання в практику. 

Контрольні питання 

 1. Вказати мету розвитку гнучкості у фізичному вихованні людини. 

 2. Визначити вплив розтягування на психоемоційний стан особи. 

 3. Назвати методичні рекомендації щодо проведення занять з 

розтягування з партнерами. 
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 4. Визначити правила розтягування.  

 5. Яка частина заняття найкраще підходить для розвитку гнучкості? 

 6. У який час доби доцільніше займатися вправами на розтягування? 

 7. Як виявити та розвинути гнучкість? 

 Література: [3, 4, 6, 10, 11, 14, 15]. 

 

Практичне заняття № 13 

Тема. Гімнастична термінологія 

 Мета: вивчити практично назви основних і проміжних гімнастичних 

положень, правила запису вправ. 

Короткі теоретичні відомості 

 Термінологія – це професійна мова спеціалістів з фізичної культури. 

Переважна більшість гімнастичних вправ має штучний і абстрактний характер, 

через що пояснити їх дуже важко, тому, описуючи вправи з гімнастики, 

користуються умовними позначеннями – термінами, що дає змогу складні рухи 

визначати одним або кількома словами. Термінологія дозволяє ширше 

використовувати слово, тому є універсальним показником для створення 

повного уявлення про рух, сприяє створенню готовності спортсменів до 

усвідомленого виконання рухових завдань, кращому запам’ятовуванню техніки 

вправ.  

 Гімнастична термінологія полегшує викладання та спілкування між 

фахівцями з гімнастики й усіма, хто до неї причетний, а також допомагає у 

стислому, компактному вигляді подавати різний матеріал: програми, 

підручники й інші документи, які необхідні для теорії та спортивної практики. 

Короткі слова-терміни сприяють кращому розумінню спортивних вправ, 

скорочують час їх опанування та роблять навчально-тренувальний процес 

більш компактним і цілеспрямованим. 

 До термінів висуваються певні вимоги: доступність, точність, стислість. 

 Правила запису гімнастичних вправ. У записі окремого руху слід 

указувати: 
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 – вихідне положення, з якого починається рух (скорочено – в. п.); 

 – назву (нахил, мах, упор); 

 – напрямок (уперед, назад, уліво, управо, кругом); 

 – кінцеве положення (за необхідності). 

 Якщо рух починається з основної стійки, то вправу записують з першого 

рахунку. Наприклад: 1 – Присідання, руки вперед. 2 – В. п.  3 –  …  

 Якщо рух виконується різними частинами тіла, то спочатку вказується 

положення ніг, потім тулуба і потім – рук. 

 Правила запису вправ на гімнастичних снарядах. У записі вправ на 

гімнастичному снаряді, окрім назви самого снаряду, слід указувати: 

 – вихідне положення (із вису, упору, з розбігу, зі стрибка), або рух, який 

передував вправі (розмахування, розмахування в упорі); 

 – назву руху – основний термін (підйом, спад, оберт, переліт, викрут); 

 – спосіб виконання – допоміжний термін (розгином, викрутом, дугою, 

махом назад); 

 – напрямок руху – допоміжний термін (уліво, управо, назад, угору); 

 – кінцеве положення (у вис, у стійку на руках). Кінцеве положення 

вказують у тому випадку, якщо сам рух не дає про нього ясного уявлення. 

 Якщо рух виконується повільно, на кілька рахунків, то між ними 

(рахунками) слід ставити тире. Наприклад: 1–3. Стійка на носках, дугами 

назовні руки вгору. 4. – Дугами назовні руки вниз у в. п. 

 Якщо рух виконується пружинно, то вказують кількість пружинних рухів. 

Наприклад: В. п. – випад лівою, руки на стегні: 1–3 – три пружинних 

напівприсідання; 4 – стрибком зміна положення ніг. 

 Якщо необхідно підкреслити злитість елементів, що виконуються один за 

одним, то їх з’єднують сполучником «і». Наприклад: на перекладині: підйом 

розгином і оберт уперед (хватом знизу) у стійку на руках. В іншому випадку 

ставлять кому. Для визначення зупинок у статичних положеннях застосовують 

терміни: «позначити» (скорочено «П»), «тримати» (скорочено «Т»). Ці букви 

записують одразу після елемента, до якого вони належать. 
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Положення прямих рук 

 Руки вниз – руки опущені вниз, притиснуті до стегон, пальці разом, 

долоні всередину. 

 Руки вперед – прямі руки знаходяться на рівні та на ширині плечей, 

паралельно одна одній, кисті – продовження передпліччя, пальці разом, долоні 

всередину. Інше положення долонь указують додатково. 

 Руки в сторони – прямі руки підняті до рівня плечей, пальці разом 

напружені, долоні донизу. Інше положення долонь указують додатково. 

 Руки вгору – руки підняті вгору на ширині плечей, паралельно одна одній, 

пальці разом, долоні всередину. 

 Руки назад – прямі руки, максимально відведені назад, долоні всередину. 

 Руки вліво (управо) – прямі руки відведені вліво (управо) та підняті до 

рівня плечей, паралельно одна одній, пальці разом, долоні донизу. 

 Руки вперед–перехресно – прямі руки підняті вперед до рівня плечей, 

перехрещені на рівні ліктьових суглобів, долоні донизу. 

 Руки вперед–назовні – прямі руки підняті вперед до рівня плечей, 

відведені вбік на 45
О 

відносно основних положень (уперед, в боки), пальці 

разом, долоні донизу. Руки вгору–назовні – прямі руки підняті вгору, відведені в 

боки на 45
О 

відносно основних положень (угору, у сторони), пальці разом, 

долоні всередину. 

 Руки вниз–назовні – прямі руки відведені від стегон у сторони на 45
О 

 

відносно основних положень (униз, у сторони), пальці разом, долоні всередину. 

Положення ніг у стійках  

 Основна стійка – п’яти разом, носки розведені назовні, руки донизу 

долонями всередину, пальці зігнуті. 

 Зімкнута стійка – ступні зімкнуті, положення рук не обмежене. 

 Стійка ноги нарізно – ноги на ширині плечей, положення рук не 

обмежене. 

 Вузька стійка – стійка, за якої ноги у положенні нарізно на відстані у два 

рази меншій, ніж у стійці ноги нарізно. 
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 Широка стійка ноги нарізно – ноги у положенні ширше плечей, 

положення рук не обмежене. 

 Стійка перехресно лівою (правою) – положення, за якого одна нога 

знаходиться перед іншою перехресно і торкається коліна опорної, ступні 

паралельні на відстані 10–15 см. 

 Стійка на носках – піднятися на носки прямих ніг, тіло вертикальне, 

положення рук не обмежене. 

 Стійка ноги нарізно лівою (правою) – ліва виставлена вперед на один 

крок. 

 Стійка на колінах – стійка, у якій коліна, гомілки й носки витягнуті та 

спираються на підлогу. 

 Стійка на правому (лівому) коліні – коліно, гомілка й носок правої на 

підлозі, ліва зігнута в колінному суглобі так, щоб гомілка була паралельна до 

стегна лівої ноги, тулуб – вертикально, положення рук не обмежене. 

 Стійка на правій (лівій), ліву (праву) уперед (назад, убік) – пряму ліву 

підняти вперед до кута 90
О 

(відносно тулуба), носок відтягнути та вивернути 

назовні, тулуб тримати вертикально, положення рук не обмежене. 

 Стійка на лівій (правій), праву (ліву) зігнути вперед – праву зігнути в 

колінному суглобі та підняти вперед до кута 90
О 

(відносно тулуба), носок 

відтягнути, тулуб тримати вертикально. 

Терміни основних положень 

 Нахил – термін  для визначення згинання  тулуба  у  кульшових суглобах 

уперед, назад або вбік з повною амплітудою руху. У разі виконання нахилу 

вперед указівку про напрямок руху можна не давати. 

 Нахил із захватом – нахил уперед, під час якого обхоплюють стегна та 

підтягують їх до грудей; голову тримати прямо. 

 Нахил назад – тулуб нахилити назад (до певної можливості), прогнутися в 

грудній частині хребта, плечі відвести назад, таз трохи подати вперед. Можна 

виконати нахил назад, торкаючись однією або двома руками підлоги. 
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 Нахил управо (уліво) – тулуб максимально нахилений управо (уліво), таз 

трохи поданий убік, протилежний нахилу, голову тримати прямо, положення 

рук і ніг не обмежене. 

Упори 

 Упор – положення тіла, за якого плечі знаходяться вище точок опори 

руками. 

 Упор присівши – присісти на носках, п’яти та коліна разом, руками 

спиратися на опору лінії носків, голову тримати прямо. 

 Упор стоячи – максимально нахилити тулуб уперед, долоні поставити на 

підлогу перед носками, ноги прямі, голову тримати прямо. Виконується у 

різних стійках, що вказуються додатково. 

 Упор лежачи – упор на руках, тіло обличчям до підлоги під кутом 35–40
О
, 

голова, тулуб, ноги утворюють пряму лінію. 

 Упор лежачи ззаду – тіло у горизонтальному положенні під кутом 35– 40
О
 

спиною до підлоги, голова, тулуб, ноги утворюють пряму лінію, носки і п’яти 

разом, голова прямо. 

 Упор лежачи на зігнутих руках – випростане тіло на підлозі обличчям 

донизу, руки зігнуті, кисті на підлозі біля плечей, носки і п’яти разом. 

 Упор лежачи на стегнах – прогнуте положення тіла обличчям до підлоги, 

руки випрямлені, голова прямо, ноги разом, стегна лежать на підлозі. 

 Упор стоячи на колінах – у стійці на колінах нахилити тулуб уперед, 

поставити руки на підлогу таким чином, щоб вони були паралельно стегнам, 

голову тримати прямо, п’яти та носки разом. 

 Упор лежачи боком – тіло боком до підлоги з опорою на одну руку й 

ногу, друга рука витягнута вздовж тіла (убік), голова, тулуб, ноги на одній лінії.  

 Упор присівши ззаду на лівій, праву вперед – із упору лежачи ззаду, 

згинаючи ліву, подати таз уперед, праву підняти вгору. 

 Упор лежачи ззаду праву (ліву) вперед – із упору лежачи виконати мах 

правою (лівою) уперед–угору. 
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Сіди та положення лежачи 

 Сід – положення сидячи на опорі з прямими ногами, носки і п’ятки разом, 

тулуб у вертикальному положенні, голова прямо, руки на опорі. 

 Сід зігнувши ноги – зігнути ноги у кульшових і колінних суглобах, 

максимально наблизити до тазу, ступні ніг знаходяться на підлозі.  

 Сід кутом – прямі ноги з відтягнутими носками підняті вгору на 45
О 

, 

голову тримати прямо, прямі руки позаду на підлозі кистями назад. 

 Сід у групуванні – у сіді максимально зігнути ноги, руками обхопити 

гомілки ніг, голову нахилити на груди. 

 Сід кутом ноги нарізно лівою (правою) – прямі ноги підняті вгору на 45
О 

і 

розведені так, що ліва нога знаходиться над правою, носки відтягнуті, голова 

прямо. 

 Сід з нахилом уперед–вліво (управо) – сід із максимально розведеними 

ногами, тулуб нахилений уперед–вліво (до лівої ноги), руки торкаються носка 

лівої ноги. Сід на правому (лівому) стегні – зі стійки на колінах опуститися на 

праве (ліве) стегно і перенести на нього вагу тіла; ноги зігнути, руки на пояс 

або підняті у різні боки. 

 Лежачи на спині – ноги прямі, носки відтягнуті, руки вздовж тіла і 

притиснуті до нього, голову тримати прямо. Інше положення ніг і рук указувати 

додатково. 

 Лежачи на животі – зімкнені та випрямлені ноги вільно витягнуті на 

підлозі, руки зігнуті в ліктьових суглобах долонями спираються на підлогу біля 

плечей. 

 Лежачи на боці – лягти на правий (лівий) бік з опорою на праве (ліве) 

передпліччя, ліва (права) рука вздовж тулуба, ноги тримати разом одна на 

одній, носки відтягнуті, голову прямо. 

Завдання до теми 

 1. Учити термінологію на практиці. 

 2. Розглянути правила запису окремих гімнастичних вправ. Записати 

комплекс із 3–4 вправ самостійно. 
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 3. Розглянути правила запису вправ на гімнастичних снарядах. 

 4. Вивчити основні та проміжні положення рук, ніг, тіла в гімнастиці. 

 5. Закріпити отримані знання щодо правил скорочення запису вправ. 

Контрольні питання 

 1. Які положення рук належать до основних, які до проміжних? 

 2. Які бувають положення ніг у гімнастиці? 

 3. Які основні правила запису окремих вправ і вправ на гімнастичних 

снарядах і приладах? 

 4. Які скорочення можливі при запису вправ?  

 Література: [1, 2, 3, 4, 6, 7, 15, 18, 21]. 

 

Практичні заняття № 14–16 

Тема. Стройові вправи 

 Мета: навчитися практично методично правильно проводити стройові 

вправи у своїй академічній групі.  Див. практичні заняття № 1–3.  

 

Практичне заняття № 17 

Тема. Форми організації занять з гімнастики. Урок як основна форма  

та методика його проведення 

 Мета: практично ознайомитися зі структурою та методикою планування і 

проведення уроку з гімнастики.  

 Короткі теоретичні відомості. Урок є основною, найбільш ефективною 

та доцільною формою організації занять у системі фізичного виховання. 

Основні властивості урочної форми: керівна роль педагога, сталий склад учнів, 

визначений розкладом час занять, планове вивчення матеріалу навчальної 

програми тощо. 

 Сучасний урок умовно поділяють на три частини: підготовчу, основну та 

заключну. Це обумовлено фізіологічними процесами, які відбуваються в 

організмі під впливом вправ. 
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 У підготовчій частині треба оголосити завдання уроку, сконцентрувати 

увагу учнів на наступній діяльності, створити бадьорий настрій, позитивні 

емоції та бажання до занять, пришвидшити роботу органів кровообігу та 

дихання, підготувати опорно-руховий апарат. 

 Завдання основної частини уроку: 

 – формування спеціальних знань, рухових умінь і навичок, потрібних у 

житті, побуті та військовій справі; 

 – загальний фізичний розвиток, формування правильної постави, 

профілактика плоскостопості, удосконалення координації рухів; 

 – оволодіння технікою гімнастичних вправ і підвищення спортивної 

майстерності; 

 – виховання рухових і морально-вольових якостей; 

 – виховання навичок застосовувати у повсякденному житті набуті на 

заняттях знання та вміння. 

 Заключна частина уроку повинна бути його логічним завершенням. 

Основним завданням є: зниження діяльності серцево-судинної та дихальної 

систем, підготовка учнів до подальшої роботи або відпочинку та підбиття 

підсумків уроку. Засобами для розв’язання цих завдань є повільна ходьба, 

вправи на розслаблення м’язів, дихальні вправи, завдання, які потребують 

концентрації уваги. 

 Основні вимоги до проведення уроку. Основним документом, яким 

користується педагог у проведенні заняття, є конспект уроку, складений на 

підставі робочого плану. По суті конспект є деталізацією робочого поурочного 

плану. Під час складання конспекту дуже важливо правильно визначити зміст 

організаційно-методичних вказівок щодо проведення окремих частин уроку, 

вправ, їх дозування, добір методів навчання тощо. Вказівки мають бути якомога 

коротшими і змістовними. Урок повинен бути добре продуманим та 

організованим, забезпечена постійна керівна роль учителя. Уроки за 

педагогічними завданнями розділяються на ввідні; вивчення нового матеріалу; 
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уроки вдосконалення та повторення вивченого; комбіновані (змішані) уроки; 

контрольні уроки. 

Форма конспекту, яка найчастіше застосовується на практиці 

Конспект уроку №_______клас (група)__________ 

                                 Дата і час проведення_______________ 

 Завдання (визначити освітні, оздоровчі та виховні завдання, визначити, 

що потрібно вивчити, закріпити, на виховання яких якостей звертається увага) 

Місце проведення__________________ (зала, майданчик тощо) 

Інвентар__________________ (перелік усього, що потрібно на  занятті) 

Частина 

уроку 

Зміст уроку Дозування Організаційно-

методичні вказівки 

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

Назвати все, що включено 

в урок по його частинах: 

стройові вправи,  

загальнорозвивальні 

вправи; види вправ, які 

включені до основної 

частини уроку і т. д. 

 

Визначити 

час 

виконання 

вправи у 

хвилинах 

або 

кількість 

повторень 

вправ 

З’ясувати всі питання 

організації учнів, 

використання певних 

методів навчання та все 

те, на що треба звернути 

особливу увагу, 

послідовність вивчення 

вправ, дистанція тощо  

  

 Виконання завдань на уроці може бути організоване фронтальним, 

груповим, коловим та індивідуальним способами. 

 Організація уроку складається з підготовки до нього вчителя та учнів, 

інвентарю й обладнання; своєчасного початку і закінчення уроку. 

 Керування учнями складається з уміння використовувати команди, 

розпорядження, прохання, особистий приклад.  

 Ефективність уроку залежить від:  

 – здійснення принципу виховного навчання (поєднання процесу навчання 

з розв’язанням виховних завдань); 

 – відповідність методів навчання контингенту учнів, їх віку, статі, 

фізичній підготовленості, фізичному розвитку, конкретним умовам проведення 

уроку, меті, завданням уроку, змісту навчального матеріалу тощо; 
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 – чіткість мети і завдання уроку, які ставить педагог; 

 – зв’язок уроку з пройденим раніше матеріалом і створення умов для 

оволодіння новим, складнішим завданням; 

 – цікавість урочного матеріалу, збудження позитивних емоцій; 

 – висока рухова насиченість уроку, яка забезпечує його ефективність. 

 Місце вчителя на уроці повинно бути таким, щоб дозволяло: бачити всіх 

учнів, спостерігати за діями кожного з них, учням бачити і чути свого педагога 

і не заважати один одному під час виконання вправ. 

 Щільність уроку визначається відношенням корисно витраченого часу до 

всього часу уроку: 

                Р = t : Т × 100 %, 

де  Р – щільність уроку; t – корисно витрачений час; Т – загальний час уроку. 

 Можна вирахувати моторну щільність – час, витрачений на активні 

корисні рухи: 

                        Р мот = t : Т × 100 %, 

де Р мот – моторна щільність уроку; t – час, витрачений на корисні активні рухи; 

Т – загальний час уроку. 

 Активність учнів залежить від обсягу та чергування видів вправ, 

запланованих педагогом. 

Завдання до теми 

 1. Розглянути основні вимоги та завдання щодо уроку гімнастики.  

 2. Учитися складати конспект окремих частин уроку та уроку загалом. 

 3. Тренуватися проводити частини уроку у своїй навчальній групі. 

 4. Ознайомитися з методикою хронометражу окремої частини уроку. 

 5. Розглянути поняття «щільність» і «моторна щільність уроку». 

 6. Засвоїти техніку безпеки під час проведення уроку. 

Контрольні питання 

 1. За допомогою яких методів здійснюється керівництво класом, групою? 

 2. Яке фізіологічне навантаження доцільне на уроці гімнастики? Методи 

його регулювання. 
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 3. Що таке щільність уроку і як її обчислити? Способи її підвищення.  

 4. Які методичні особливості проведення уроку з гімнастики з дітьми 

різного віку? 

 5. Як під час виконання вправ перевірити адекватність навантаження на 

організм учнів? 

 6. Скласти конспект частини уроку, цілого уроку. 

 Література: [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 21]. 

 

Практичні заняття № 18–22 

Тема. Загальнорозвивальні вправи з предметами  

та методика їх проведення 

 Мета: оволодіти методикою проведення вправ з предметами. 

 Короткі теоретичні відомості. Вправи з предметами мають велике 

значення в арсеналі засобів різних видів гімнастики: основної, лікувальної, 

атлетичної, спортивних видів та ін. Вони доступні, емоційні, за їх допомогою 

розвивають силу, спритність, координацію рухів. Вправи є дійовим засобом 

більш поглибленого та вибіркового впливу на окремі м’язові групи, виховання 

тонкого відчуття та здатності диференціювати м’язові  напруження та 

просторові параметри, що має першочергове значення в оволодінні 

спортивними, професійними та побутовими руховими навичками. 

Вправи з набивними м’ячами 

 М’ячі бувають різних розмірів і різної ваги (від 1 до 6 кг). Їх 

використовують як обтяження для збільшення навантаження і як предмет для 

вправ удвох або групою. Вправи містять різні дії з м’ячем, не випускаючи його 

з рук (згинання та розгинання рук, махові та колові рухи руками та ногами з 

м’ячем, нахили тулуба, передавання м’яча з однієї руки в другу і стрибки з 

м’ячем). Виконують також вправи з підкиданням і ловінням м’яча поодинці та в 

парах (підкидання, перекидання, перекочування та різноманітні способи 

ловіння). 
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Методика проведення  

 Застосовуючи вправи з м’ячем, слід дотримуватися таких правил: 

 1. Вивчення потрібно починати з простих вправ з поступовим їх 

ускладненням. Особливо це стосується вправ з перекиданням і ловінням. 

Кидання, перекидання і ловіння спочатку виконують обома руками, а потім 

однією. 

 2. Кидання і ловіння треба здійснювати з різних вихідних і в різні кінцеві 

положення. 

 3. Щоб запобігти травмам суглобів пальців під час ловіння м’яча, 

потрібно спочатку навчити учнів різних способів ловіння (руки не напружені, 

пальці тримати розставленими та розведеними в сторони), застосовуючи 

індивідуальні завдання. 

 4. Величина та вага м’ячів залежить від контингенту учнів (їх віку, рівня 

фізичної та технічної підготовленості). Для учнів 1–3 класів вага м’яча – 1–2 кг; 

4–8 класів – 2–4 кг;  9–11 класів – 4–6 кг; для жіночих груп – до 3 кг. 

 5. Для чіткого проведення занять велике значення має правильна 

організація роздавання та збирання м’ячів. Чергові заздалегідь кладуть м’ячі в 

якийсь ящик або в куточок залу. Під час руху в обхід кожний бере собі м’яча та 

продовжує рухатись, не зупиняючись. Збирають м’ячі в зворотному порядку. 

 6. Під час кидків і ловіння можливі пошкодження суглобів пальців, забої 

м’ячем, тому необхідно слідкувати за дисципліною і з перших занять учити 

правильно кидати та ловити м’яч. 

 Вправи з гімнастичними палицями. Гімнастичні палиці виготовляють з 

дерева, пластмаси або металу. Їх діаметр – 25–30 мм, а довжина – від 90–110см. 

Вправи з гімнастичними палицями сприяють точному фіксуванню різних 

положень рук, тулуба, голови та ніг. Вони є ефективним засобом виховання 

правильної постави й усунення її недоліків. Вправи з палицями займають 

важливе місце в арсеналі засобів лікувальної та коригуючої гімнастики. 

 Металеві палиці використовують як засіб обтяження для підвищення 

ефективності вправ (вага металевих палиць – 1,5–3,0 кг). Положення та рухи з 
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палицями можна виконувати в усіх площинах і напрямках, як і без палиць. 

Вихідні положення також різні: стоячи, лежачи та під час руху. Ці вправи 

можна поділити на групи: 

 а) статичні положення з палицею, тримаючи обома й однією рукою (униз, 

уперед, угору, на груди, за голову, до плеча, до стегна та ін.); статичні 

положення в проміжних площинах; 

 б) рухи руками, тулубом і ногами з палицею – дугами, колові, згинання та 

розгинання, нахили та повороти; 

 в) балансування, підкидання та ловіння палиці. 

Методика проведення вправ з гімнастичними палицями 

 1. Ознайомлення учнів з основними способами тримання палиці (основне 

положення палицю вниз, потім уперед, угору, за голову, на груди, за спину, 

палиця до плеча виконується під час пересування). 

 2. Рухи прямими руками з палицею в усіх напрямках. 

 3. Згинання та розгинання рук з палицею із різних вихідних положень. 

 4. Поєднання рухів руками з палицею (спочатку горизонтально) з 

нахилом тулуба вперед, назад, вправо, вліво. 

 5. Поєднання рухів руками з палицею (палиця горизонтально) з 

поворотом тулуба направо, наліво. 

 6. Нахили тулуба вперед, назад, вправо, вліво (палиця за головою, на 

лопатках, за спиною, на ліктьових згинах). 

 7. Повороти тулуба наліво, направо – палиця за головою, на лопатках, за 

спиною, на ліктьових згинах. Усі вправи виконують у різних стойках: основній, 

ноги нарізно та ін. 

 8. Згинання та розгинання рук з палицею – палиця горизонтально – з 

одночасною зміною положення ніг. 

 9. Поєднання рухів руками з палицею з нахилами і поворотами тулуба та 

рухами ногами. 

 10. Колові рухи руками з палицею з одночасними нахилами тулуба 

вправо та вліво. 
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 11. Вертикальні положення палиці та їх поєднання з різними рухами рук, 

тулуба та ніг. 

 12. Переступання через палицю, тримаючи її внизу. 

 13. Підкидання та ловіння палиці в горизонтальному положенні однією 

рукою й обома. 

 14. Балансування палицею, тримаючи її вертикально на долоні, на пальці 

правої або лівої руки. 

 15. Виконання різноманітних вправ з палицею в стрибках і в русі. 

Вправи зі скакалкою 

 Вправи зі скакалкою є цінним засобом виховання спритності, відчуття 

просторових параметрів, розвитку стрибучості та зміцнення серцево-судинної 

та дихальної систем. Їх поділяють на вправи з короткою скакалкою (2–2,5 м) і 

довгою скакалкою (4–5 м). Вправи з короткою скакалкою поділяють на вправи 

без обертання та з обертанням скакалки. Для виконання вправ без обертання 

скакалку складають удвоє або вчетверо і виконують вправи з точним 

фіксуванням положення рук, тулуба і ніг, як з гімнастичною палицею. Вправи з 

обертанням потребують певної координації рухів і спритності.  

Методика проведення вправ зі скакалкою: 

 1. Вправи зі скакалкою дають велике навантаження на серцево-судинну і 

дихальну системи, тому потребують правильного дозування (кількістю 

стрибків і вихідними положеннями, темпом стрибків і додатковими рухами 

ногами та тулубом). 

 2. Після стрибків треба давати відпочинок у вигляді ходьби, або вправ: на 

увагу, на розслаблення, дихальні вправи тощо. 

 3. Для виконання вправ зі скакалкою учнів шикують у коло або в колони, 

але при цьому інтервал і дистанція мають бути достатньо великими, щоб учні 

не заважали та не травмували один одного.  

 4. Для зручності виконання вправ необхідно правильно визначити 

довжину скакалки. Для цього учень стає однією ногою на середину скакалки, 

кінці скакалки в руках повинні бути на рівні грудей (під пахвами). 
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 5. Стрибки слід виконувати м’яко на носках, скакалку обертати кистями і 

передпліччями.  

Різновиди вправ зі скакалкою 

 1. Переступання через скакалку вперед і назад. 

 2. Обертання скакалки в лицьовій площині правою (лівою) рукою. 

 3. Обертання скакалки в бічній площині вперед і назад. 

 4. Обертання скакалки справа і зліва вісімкою. 

 5. Обертання переліченими способами з одночасним виконанням стрибків 

на двох ногах і на одній. На кожний оберт скакалки – один стрибок. 

 6. Обертання скакалки вперед і стрибки через неї з міжскоком на двох 

ногах, на одній нозі. 

 7. Стрибки з обертанням скакалки назад. 

 8. Обертання скакалки вперед (назад) схресно зі стрибками через неї. 

 9. Подвійне обертання скакалки вперед (назад) на один стрибок. 

 10. Обертання скакалки в горизонтальній площині над підлогою і стрибки 

через неї. 

 11. Обертання скакалки вперед (назад) і стрибки через неї вдвох, партнер 

стоїть спереду або ззаду. 

Вправи з довгою скакалкою 

 1. Стрибки або стрибки з міжскоком через скакалку, яку обертають. 

 2. Пробігання під скакалкою по ходу її обертання (по одному, удвох, 

утрьох і т. д.). 

 3. Те саме під скакалкою, що обертається в протилежний бік. 

 4. Вбігання під скакалку, що обертається, і стрибки без міжскоків і з 

міжскоками. 

 Вправи з гантелями є ефективним засобом для розвитку м’язової сили, 

витривалості до м’язової роботи та підвищення функціональних можливостей. 

Вправи з гантелями належать до засобів атлетичної, гігієнічної та спортивної 

гімнастики, фітнесу, аквааеробіки та ін. Гантелі кулясті та розбірні 

виготовляють з металу вагою від 0,5 до 8 кг.  
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Методика проведення вправ з гантелями  

 1. Вправи з гантелями виконують лише чоловіки. Жіночі групи проходять 

їх як ознайомлення і з невеликою вагою. 

 2. Вправи з гантелями проводять у підготовчій частині уроку після 

ходьби та бігу. Для їх виконання група розташовується з дещо більшим 

інтервалом і дистанцією. 

 3. Вага гантелей має відповідати віку і підготовленості учнів. Для учнів 

4–6 класів – 0,5–2 кг; 7–8 класів – 2–3 кг; 9–11 класів – 3–4 кг. Дітям і дорослим 

із слабкою фізичною підготовленістю рекомендуються вправи з гантелями 

вагою 1 кг, молодим здоровим людям – до 2–3 кг. 

 4. На перших заняттях кожна вправа виконується не більше 10–12 разів і 

далі, з підвищенням фізичної підготовленості кількість повторень збільшується 

до 20–30 разів і більше. 

 5. Вправи з гантелями повинні охоплювати різні м’язові групи. 

 6. Вправи на силу слід чергувати з вправами на розслаблення. Після 

кожної вправи дається відпочинок (10–20 с) або вправи у глибокому диханні. 

Під час пауз гантелі кладуть на підлогу хрестоподібно одна на одну, щоб не 

розкочувались. 

 5. Слід правильно дозувати фізичне навантаження, змінюючи вагу 

гантелей, кількість повторень, темп виконання вправ та ін.  

 6. Навантаження на обидві руки має бути пропорційним (однаковим). 

Завдання до теми 

 1. Практично ознайомитися з особливостями проведення комплексів 

вправ з різними предметами (палицями, м’ячами, скакалками, гантелями). 

 2. Методично правильно самостійно скласти комплекс вправ з 

предметами (за вибором). 

 3. Провести складений комплекс вправ у своїй навчальній групі. 

 4. Виконати вправи на гімнастичних і з гімнастичними приладами 

(гімнастична стінка, лавка тощо). 

 5. Самостійно скласти комплекси вправ на гімнастичній лаві та з лавою. 
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 6. Провести складений комплекс вправ у своїй навчальній групі. 

Контрольні питання 

 1. У яких видах гімнастики використовують вправи з предметами? 

 2. З якою метою використовують вправи з набивним м’ячем? 

 3. У чому полягає практична цінність використання вправ зі скакалкою? 

 4. Які якості виховують за допомогою вправ з гімнастичними палицями? 

 5. Розкажіть методику навчання вправ зі скакалкою. 

 6. Які існують протипоказання під час використання вправ з гантелями? 

 7. У яких видах гімнастики використовують гімнастичну стінку? Яке її 

практичне значення? 

 8. Які якості розвивають за допомогою гімнастичної лави? 

 Література: [3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 20]. 

 

Практичні заняття № 23–25 

Тема. Вправи на гімнастичних приладах 

 Мета: практично навчитися виконувати окремі вправи та комбінації 

гімнастичного багатоборства. 

Короткі теоретичні відомості 

 Виси й упори є основним елементом виконання вправ на гімнастичних 

приладах (бруси, перекладина). Виконання вправ в упорах і висах пов’язане з 

утриманням поз, які вимагають від учнів уміння добре координувати роботу 

багатьох м’язових груп. Значення м’язового відчуття важливе для збереження 

рівноваги тіла й для розвитку швидкісно-силових якостей. Різні положення тіла 

позитивно впливають на роботу серцево-судинної та дихальної систем. Вправи 

на перекладині містять: виси, махи, перемахи, підйоми, оберти, що 

виконуються в різних хватах і напрямках, з малою і великою амплітудою. Рухи 

на перекладині є динамічними і більшість їх має обертальний характер. Вправи 

на перекладині технічно складні й успіх їх виконання великою мірою залежить 

від раціонального використання різноманітних сил і законів біомеханіки.  
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 Колода – один з основних приладів жіночого гімнастичного 

багатоборства, за допомогою якого виховується почуття рівноваги, 

орієнтування в просторі, сміливість і рішучість, м’якість і пластичність рухів. 

 Бруси різної висоти застосовують лише для жіночого гімнастичного 

багатоборства. До вправ на брусах різної висоти належать прості та змішані 

виси й упори, махові й обертальні рухи, статичні положення та підйоми на 

нижній і верхній жердинах, спади, перельоти з нижньої жердини на верхню і 

навпаки, різноманітні повороти, викрути і зіскоки. Спеціальними вимогами 

щодо складання композиції комбінацій для вищих розрядів передбачено 

усунення будь-яких статичних положень і зупинок під час виконання вправ.  

Практичний матеріал і методика оволодіння ним 

 Перекладина: вис, вис зігнувшись позаду, попереду, упор, упор однією, 

упор позаду, перемахи в упорі. Із вису стоячи підйом переворотом махом 

однією і поштовхом другою, із вису підйом переворотом силою в упор, із упору 

правою (лівою) оберт уперед, розмахування у висі, зіскок махом назад. 

  Залікова комбінація. Із вису підйом переворотом силою в упор; перемах 

правою в упор правою; оберт правою; з поворотом направо, перемах лівою в 

упор; мах дугою; два вільні махи і махом назад зіскок у стійку приземлення. 

 Бруси р/в: упор на н/ж і в/ж; вис стоячи на н/ж зігнувши руки; вис на в/ж; 

вис кутом; вис присівши на н/ж; вис лежачи; розмахування згинаннями; із вису 

стоячи зігнувши руки махом однієї та поштовхом другої підйом переворотом в 

упор на н/ж; в упорі на н/ж перемах правою (лівою). 

 Залікова комбінація: із вису стоячи назовні брусів обличчям до н/ж 

поштовхом однієї та махом іншої підйом переворотом в упор на н/ж; упор 

тримати; перемах правою (лівою) і почергово перехоплюючись руками за в/ж з 

поворотом наліво (направо) – вис лежачи на н/ж; вис кутом; розмахування 

розгинами; зіскок у стійку приземлення. 

 Послідовність навчання: 1) розмахування у висі згинанням; 2) у висі на 

в/перекладині, піднімаючи ноги вгору, розвести нарізно і, з’єднавши, опустити 

вниз; 3) виконання вправ на брусах з допомогою і без допомоги. 
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 Бруси паралельні: упори на передпліччях, руках, упор, вис зігнувшись, 

прогинаючись; розмахування в упорі, в упорі на передпліччях; зіскок махом 

назад; упор кутом; підйом махом назад із упору на передпліччях. 

 Залікова комбінація: розмахування в упорі на передпліччях; підйом 

махом назад; упор кутом тримати; розмахування і зіскок махом уперед з 

поворотом на 180
О
 назовні в стійку приземлення. 

 Для успішного оволодіння вправами на брусах слід розпочинати заняття з 

простих упорів, розмахувань, простих висів, підйомів, перекидів і т. д. 

Особливу увагу потрібно приділити страхуванню під час занять. 

 Колода: ходьба на носках з різними положеннями рук; приставний, 

перехресний, перемінний кроки; кроки польки; повороти на 180
О
 у стійці на 

носках і у напівприсіді; зіскок, прогинаючись махом однієї та поштовхом іншої. 

 Залікова комбінація: стоячи на відстані 1/3 від краю колоди обличчям до 

неї, поштовхом двома упор з перемахом правою і поворотом наліво – сід 

поперек ноги нарізно, руки в сторони, упор сидячи позаду кутом – упор лежачи 

на зігнутих руках – упор лежачи – стрибком упор присівши – стійка руки на 

поясі – 2 перемінних кроки – поворот на 180
О
 у стійці на носках – кроком 

правою рівновага, ліва назад – із стійки поздовжньо поштовхом двома зіскок, 

прогинаючись у стійку приземлення. 

 Специфічні методичні прийоми навчання вправ на колоді: 

 1) широко застосовувати загальорозвивальні вправи та вправи з 

хореографічної підготовки; 

 2) навчати вправам спочатку на підлозі, гімнастичній лаві, низькій колоді, 

а потім – на колоді звичайної висоти. Для виховання сміливості та впевненості 

доцільно інколи збільшувати висоту та зменшувати ширину опорної площини; 

 3) виконувати вправи потоковим методом. 

 Страхування та допомога. На початку навчання можна тримати ученицю 

за руку, а потім, стоячи збоку, підтримувати за тулуб. 

 Опорні стрибки: стійка приземлення (після стрибка у висоту, довжину, 

глибину); з розбігу наскок на місток – відштовхування ногами – стійка 
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приземлення; з розбігу наскок на місток – відштовхування ногами – стрибок 

прогинаючись – стійка приземлення, стрибок на коня в присід і зіскок 

прогинаючись у стійку приземлення. 

Завдання до теми 

 1. Формувати вміння здійснювати зразковий показ і пояснення техніки 

гімнастичних вправ з багатоборства. 

 3. Формувати вміння надавати допомогу і страховку під час оволодіння 

вправами на гімнастичних снарядах, приладах. 

 4. Розвивати фізичні якості, необхідні для оволодіння складними 

технічними елементами. 

 5. Підготуватися до здачі практичного мікрозаліку з гімнастичного 

багатоборства. 

Контрольні питання 

 1. Які фізичні якості необхідні гімнасту для виконання вправ на 

гімнастичних приладах? 

 2. Яка методика розвитку сили, гнучкості? 

 3. Назвіть види багатоборства спортивної та художньої гімнастики. 

 Література: [3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21]. 
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2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1.  Місце і значення гімнастики у системі фізичного виховання. 

2.  Гімнастика як навчальна і наукова дисципліна. 

3.  Історія розвитку гімнастики (коротка). 

4.  Завдання, засоби та методичні особливості гімнастики. 

5.  Види гімнастики. 

6. Основні гігієнічні вимоги до місць занять (освітлення, вентиляція, 

температура, норми вмісту та ін.). 

7.  Снаряди для занять гімнастикою та їх значення. Підготовка, раціональне 

розміщення для занять і прибирання снарядів. 

8. Характеристика травм, можливих під час занять гімнастикою. Причини 

травматизму, профілактика. 

9. Поняття: страховка, допомога. Значення допомоги та страховки для 

забезпечення  безпеки занять. Різновиди прийомів допомоги. 

10.  Забезпечення безпеки проведення занять. Допомога у разі травм до 

прибуття лікаря. 

11. Характеристика оздоровчих видів гімнастики, їх спрямованості та завдань.  

12.  Визначення понять «термін», «термінологія». Правила створення термінів 

для рухів і статичних положень. 

13. Характеристика основних і додаткових термінів; значення термінології в 

гімнастиці. Правила створення термінів і їх застосування (показати на 

прикладах). 

14.  Основні вимоги щодо гімнастичної термінології. Розкрити на прикладах. 

15.  Правила та форми запису ЗРВ (приклади ЗРВ, записати двома формами). 

16. Правила подачі команд під час перешикування, розмикання та змикання 

(приклад). 

17.  Правила запису  вільних вправ (показати на прикладах двома способами). 

18.  Правила запису вправ на гімнастичних снарядах (показати на прикладах 

двома способами). 
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19.  Визначення термінів: сід, мах, нахил, присід, випад, поворот. 

20.  Визначення термінів: розмахування, кач, спад, підйом. 

21.  Визначення термінів: мах дугою, наскок, зіскок, упор. 

22. Дати тлумачення термінів: рівновага, групування, перекат, перекид, 

переворот, сальто, міст, шпагат, стійка. 

23. Техніка виконання висів: змішаних і простих, приклади висів на 

гімнастичній стінці, брусах р/в, перекладині.  

24. Техніка виконання упорів: змішаних, простих, на колоді, брусах, 

перекладині. 

25.  Призначення ЗРВ, їх класифікація. 

26. Коротка характеристика вправ без предметів і з предметами, вправ на 

гімнастичній стіні, лавці. 

27. Вплив ЗРВ на організм тих, хто займається. Відмінні особливості ЗРВ від 

інших видів вправ. 

28. Значення ЗРВ для підготовки до наступної діяльності. Схема складання 

комплексів ЗРВ. 

29.  Характеристика стройових вправ та їх класифікація. 

30.  Педагогічне значення стройових вправ, їх класифікація і значення в 

організації тих, хто займається на уроці (приклади). 

31. Основні вимоги до викладача (учителя): зовнішній вигляд, уміння 

триматися перед строєм, вибір місця, знання команд, уміння подавати команди, 

уміння показувати вправи, знання техніки та вміння виправляти помилки. 

32. Методичні прийоми проведення підготовчої частини уроку. Прийоми 

регулювання навантаження під час проведення ЗРВ. 

33. Структура процесу навчання гімнастичним вправам (етапи, методи, 

прийоми, умови). 

34.  Технологія навчання гімнастичним вправам. 

35.  Правила запису вправ з предметами: приклад ЗРВ з м’ячем, на гімнастичній 

лаві, на гімнастичній стінці, у парах. 
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36. Характеристика підготовчої частини уроку гімнастики (завдання, засоби, 

методика проведення, методичні прийоми). 

37.  Техніка та технологія навчання перекиду вперед. 

38.  Техніка та технологія навчання перекиду назад. 

39.  Техніка та технологія навчання опорного стрибка зігнувши ноги через 

козла в ширину. 

40.  Техніка та технологія навчання перевороту вбік (колесо). 

41.  Техніка та методика навчання перекатів (3 види). 

42.  Гігієнічна гімнастика: завдання, засоби, форми занять. Принципи складання 

комплексів гігієнічної гімнастики (скласти приблизний комплекс). 

43.  Атлетична гімнастика: засоби, особливості методики занять. 

44.  Характеристика прикладних вправ. Техніка та методика навчання вправам 

у рівновазі, у лазінні та  перелізаннях, вправи у перенесенні товариша. 

45.  Правила подачі команд під час пересувань (змійкою, по колу, пересування з 

різним положенням рук і ніг). 

46.  Загальнорозвивальні вправи – засіб розвитку фізичних якостей. Методика 

розвитку сили, гнучкості. 

47. Характеристика потокового, потоково-серійного, роздільного методів 

проведення ЗРВ та основні вимоги, що висуваються до них. 

48. Проведення змагань з гімнастики. Елементарні правила суддівства. 

49.  Урок гімнастики – основна форма занять з гімнастики в школі. Значення 

занять гімнастикою для формування рухової функції школярів. 

50.  Структура основної частини уроку гімнастики (завдання, засоби, 

організація та методика проведення). 

51. Характеристика заключної частини уроку гімнастики (завдання, засоби, 

методика проведення). 

52. Загальна та моторна щільність уроку, прийоми регулювання навантаження. 

53.  Види та засоби оздоровчої гімнастики. 

54. Техніка та технологія навчання опорному стрибку: в упор присівши та 

зіскоку прогином (дівчата), ноги нарізно через коня в довжину (юнаки). 
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55. Етапи навчання гімнастичним вправам. 

56.  Види жіночого та чоловічого багатоборства у спортивній гімнастиці. Види 

багатоборства художньої гімнастики. 

57.  Стандартне  і  нестандартне обладнання гімнастичних (універсальних) залів 

і майданчиків для занять гімнастикою. 

58.  Додаткове обладнання й інвентар для проведення занять з гімнастики. 

59.  Види та засоби освітньо-розвивальної гімнастики. 

60.  Гімнастичні майданчики та їх обладнання. Нестандартне обладнання. 

61.  Прикладне значення гімнастики. 

62.  Стройові вправи. Визначення понять: стрій, фланг, фронт, інтервал, 

дистанція, шеренга, колона, направляючий, замикаючий. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

Вид контролю Максимальний бал 

Лекції : 

відвідування – 3 бали 

конспект – 3 бали  

 

6 

Поточний і підсумковий контроль : 

опитування – 10  

контрольна робота – 10  

 

20 

Робота студентів на практичних заняттях : 

відвідування і підготовка до занять – 30  

виконання залікових комбінацій – 20  

 

50 

Залік : 

теоретичні питання – 12  

рівень оволодіння гімнастичними вправами – 12   

 

24 

Усього : 100 
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