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ВСТУП 

Педагогічна  практика студентів III – IV курсу зі спеціальності  014.11  – 

«СЕРЕДНЯ ОСВІТ (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) » проходить відповідно у шостому 

та восьмому семестрі. 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. Практика 

проводиться у загальноосвітніх закладах відповідно до навчального плану, 

«Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України» № 93, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

8 квітня 1993 року та «Положення про проведення практики студентів КрНУ» 

27 листопада 2018 року. Підготовку студентів до практики проводить кафедра 

«Здоров’я людини та фізична культура».  

Відповідно до державних вимог щодо змісту й рівня професійної підготовки 

випускника бакалаврату студент повинен: 

– розуміти практичні питання організації наукових досліджень у галузі 

фізичної культури; 

– знати основні методи і засоби досліджень, обробку отриманої 

статистичної інформації; 

– володіти знаннями курсу, достатніми для аналітичної оцінки, вибору й 

реалізації освітньої програми, що відповідає рівню підготовленості студентів, 

їхнім потребам, а також вимогам суспільства. 

Студент-практикант повинен знати: 

          – понятійний апарат теорії та методики фізичного виховання; 

– принципи державної системи фізичного виховання; 

– методи та принципи навчання; 

– основи методики розвитку фізичних якостей; 
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– 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  

Студент-практикант повинен уміти: 

– 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. 

          – морфо-функціональні особливості та адаптаційні реакції біологічних 

об’єктів; 

– фізіологічні, психофізіологічні зміни у осіб з особливими потребами; 

– розробки нових методик та засобів фізичної реабілітації та корекції; 

– оцінювання ефективності запропонованих заходів; 

– методи формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих 

здібностей і логічного мислення  студентів; 

– наукові основи курсу, історію й методологію відповідної науки. 
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1. Мета та завдання практики 

 

Мета педагогічної практики 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 практики: 

1. Ознайомити із сучасним станом навчально-виховної роботи у школі, з 

передовим педагогічним досвідом у фізичному вихованні школярів; 

2. Сприяти формуванню професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, 

необхідних для майбутньої роботи вчителя фізичної культури; 

3. Поглибити і закріпити теоретичні знання і практичні вміння, навчитись 

використовувати їх у навчально-виховній роботі з учнями; 

4. Набути студентами навичок та вмінь для проведення різних модулів уроків з 

використанням різноманітних методів, які активізують пізнавальну діяльність 

учнів; 

5. Набуття студентами навичок організації, постановки і планування 

навчально-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 

загальноосвітніх закладах; 

6. Оволодіння студентами технологією планування різних модулів уроків з 

фізичної культури  за розділами навчальної програми; 

7. Закріплення студентами прийомів педагогічного аналізу уроку,  озброєння 

вмінням спостереження за сторонами навчально-виховного процесу; 

8. Закріплення методів наукових досліджень, які застосовуються у фізичному 

вихованні (анкетування, педагогічні спостереження, тестування та ін.); 

9. 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; 
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10. Набуття студентами навичок ведення психолого-педагогічних  

спостережень з виявленням особистісних якостей учнів, складання 

документації класного керівника; 

11. Оволодіння навичками спілкування з учнівським колективом і батьками у 

процесі вирішення питань, пов’язаних з фізичним вихованням; 

12. Сприяння формуванню зацікавленості студентів педагогічною роботою з 

підростаючим поколінням до обраної професії. 

13. Ознайомлення студентів з видами, умовами та обставинами професійної 

діяльності в загальноосвітніх закладах;  

14. Розвиток і вдосконалення сукупності професійних практичних вмінь та 

навичок фахівця з фізичної культури;  

15. Формування, розвиток і закріплення комплексу морально-психологічних 

якостей як невід’ємної частини професійної підготовки фахівців з фізичної 

культури для провадження ними майбутньої професійної діяльності;  

16. Забезпечення зростання рівня професійної компетентності бакалаврів;  

17. Сприяння вибору сфери майбутньої професійної діяльності. 

2. Зміст практики 

І. Організаційно-методична установча конференція з педагогічної практики. 

Знайомство з історією та традиціями загальноосвітньої школи. Знайомство з 

вчителями фізичної культури. Знайомство з матеріально-технічною базою 

закладу загальної середньої освіти. Ознайомлення з документами планування та 

обліку навчально-виховної роботи з фізичного виховання закладу загальної 

середньої освіти.  Ознайомлення зі складом учнів  закріплених класів, рівнем 

їхнього фізичного розвитку, фізичної підготовленості та станом здоров’я. 

ІІ. Навчально-методична та виховна робота 

Перегляд уроків фізичної культури, які проводить вчитель фізичної культури. 

Проведення уроків фізичної культури помічником вчителя. Самостійне 

проведення уроків фізичної культури. Складання характеристик фізичної 

підготовленості, та стану здоров’я учнів. Складання поурочного робочого 
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плану на навчальну чверть (графічний). Складання планів-конспектів уроків 

фізичної культури для учнів закріплених класів (молодших, середніх, старших). 

Перегляд та аналіз уроків, які проводяться студентами-практикантами 

ІІІ. Фізкультурно-оздоровча робота 

Участь в організації та проведенні шкільних змагань з видів спорту. Участь в 

організації та проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів, які проводяться в 

закладі. Участь в організації та проведенні спортивного вечора в закладі. 

Складання комплексу ранкової гігієнічної гімнастики для учнів старших класів. 

Складання комплексу вправ на профілактику порушень постави для учнів 

молодших класів 

ІV. Науково-дослідна робота 

Складання графіка зайнятості та показників ЧСС на уроці фізичної культури, 

який проводиться студентом-практикантом 

Виконання індивідуальних завдань за планом кафедри «Здоров’я людини та 

фізична культура». 

На настановчих конференціях студент-практикант отримує вступний 

інструктаж з охорони праці, протягом практики – поетапний інструктаж щодо 

правил роботи на уроках з фізичної культури і правил протипожежної безпеки. 

Після закінчення практики проводиться заключна конференція, на якій 

студенти звітують про проведену роботу, висловлюють пропозиції щодо 

організації практики.  

2.1  Методичні рекомендації студентам 

Перед початком педагогічної практики проводиться настановча 

конференція, на якій завідувач кафедри та керівник практики розкривають 

перед студентами мету практики, знайомлять їх з основними завданнями, 

порядком проходження практики й оформлення звітної документації. 

У період проходження педагогічної практики студенти виконують 

наступні види робіт: 

– ознайомлення з організацією наукової роботи кафедри; 
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– ознайомлення з ресурсами мережі Інтернет, які можуть бути 

використані в науковій та практичній діяльності майбутнього фахівця; 

– виконання внутрішнього розпорядку закладу загальної середньої 

освіти; 

– беруть участь у організаційно-методичних заходах, нарадах і 

конференціях; 

– виконують на відповідальному і якісному рівні в повному обсязі всі 

вимоги програми практики; 

– своєчасно складають документи програми практики; 

–  беруть активну участь в громадському житті шкільного колективу; 

– підготовка звіту про проходження педагогічної практики.  

Порядок виконання названих видів робіт визначається груповим 

керівником педагогічної практики за узгодженням із завідувачем випускової 

кафедри.  

2.2 Індивідуальні завдання  

1. Скласти індивідуальний план на період практики   

2. Відвідати та переглянути уроки фізичної культури, які проводить 

вчитель фізичної культури   

3.  Провести уроки фізичної культури в якості помічника вчителя  

 4. Скласти характеристики фізичної підготовленості і стану здоров’я  

учнів закріплених класів  

         5. Скласти плани-конспекти уроків фізичної культури для учнів 

закріплених класів   

6. Самостійно провести уроки фізичної культури в закріплених класах 

7. Скласти поурочний робочий план  на навчальну чверть (графічний) для        

класів   

8. Прийняти участь в організації та проведенні шкільних змагань з видів 

спорту 
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       9.  Прийняти участь в організації та проведенні фізкультурно-оздоровчих 

заходів, які проводяться у школі 

      10. Скласти комплекс ранкової гігієнічної гімнастики для учнів закріплених   

класів.  

      11. Скласти комплекс вправ на профілактику порушень постави для учнів 

закріплених   класів.   

     12.  Скласти графік зайнятості та показників ЧСС учня  класу на уроці 

фізичної культури, який проводив студент-практикант. 

Індивідуальний план роботи є документом планування та контролю роботи 

студента під час  практики. Складається з метою раціонального розподілення 

всіх видів роботи на період практики та обліку їх виконання. 

Перевіряється та затверджується викладачами  кафедри ЗЛФ 

   

                                                     Етапи здійснення 

 

№ 

пор. 
Розділ та зміст роботи 

Термін 

виконання 
Форма звіту 

1 2 3 4 

І. Ознайомлення з об’єктом практики 

1. Організаційно-методична 

установча конференція з 

педагогічної практики 

1-й тиждень Індивідуальний план 

роботи 

2. Знайомство з історією та 

традиціями загальноосвітньої 

школи 

1-й тиждень Індивідуальний план 

роботи 

3. Знайомство з вчителями 

фізичної культури 

1-й тиждень 

 

Індивідуальний план 

роботи 

4. Знайомство з матеріально-

технічною базою закладу 

загальної середньої освіти 

1-й тиждень 

 

Індивідуальний план 

роботи 

5. Ознайомлення з документами 

планування та обліку 

навчально-виховної роботи з 

фізичного виховання закладу 

загальної середньої освіти  

1-й тиждень 

 

Індивідуальний план 

роботи 
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6. Ознайомлення зі складом учнів  

закріплених класів, рівнем 

їхнього фізичного розвитку, 

фізичної підготовленості та 

станом здоров’я 

1-й тиждень 

 

Характеристики 

фізичної 

підготовленості, та 

стану здоров’я учнів  

ІІ. Навчально-методична та виховна робота 

1. Перегляд уроків фізичної 

культури, які проводить вчитель 

фізичної культури 

1-й тиждень 

 

Індивідуальний план 

роботи 

2. Проведення уроків фізичної 

культури помічником вчителя  

1-2 тижні Індивідуальний план 

роботи 

3 Самостійне проведення уроків 

фізичної культури 

2-5 тижні План-конспект уроку 

4. Складання характеристик 

фізичної підготовленості, та 

стану здоров’я учнів 

1-й тиждень Характеристики 

фізичної 

підготовленості, та 

стану здоров’я учнів 

5. Складання поурочного 

робочого плану на навчальну 

чверть (графічний) 

4-й тиждень Графічний робочий 

план 

6. Складання планів-конспектів 

уроків фізичної культури для 

учнів закріплених класів 

(молодшого, середнього, 

старшого) 

1-5 тижні Плани-конспекти 

уроків з оцінками 

7. Перегляд та аналіз уроків, які 

проводяться студентами-

практикантами 

3-4 тижні Індивідуальний план 

роботи 

ІІІ. Фізкультурно-оздоровча робота 

1. Участь в організації та 

проведенні шкільних змагань з 

видів спорту 

2-5 тижні індивідуальний план 

роботи 

2. Участь в організації та 

проведенні фізкультурно-

оздоровчих заходів, які 

проводяться в закладі 

2-5 тижні Індивідуальний план 

роботи 

3. Участь в організації та 

проведенні спортивного вечора 

в закладі 

2-5 тижні Індивідуальний план 

роботи 

4. Складання комплексу ранкової 

гігієнічної гімнастики для учнів 

старших класів 

3-4 тижні Комплекси РГГ з 

оцінкою 
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5. Складання комплексу вправ на 

профілактику порушень 

постави для учнів молодших 

класів 

3-4 тижні Комплекси РГГ з 

оцінкою 

ІV. Науково-дослідна робота 

1. Складання графіка зайнятості та 

показників ЧСС на уроці 

фізичної культури, який 

проводиться студентом-

практикантом 

4-й тиждень Графік, протокол, 

план-конспект уроку 

фізичної культури 

2. Виконання індивідуальних 

завдань за планом кафедри 

«Здоров’я людини та фізична 

культура». 

3-4 тижні Звіт 

 

                                                     2.3  Навчальні посібники: 
Готуючись до залікових занять студенти-практиканти повинні 

використовувати навчальні посібники, підручники, довідники і практикуми з   

дисциплін, які зазначені в робочих програмах відповідних навчальних 

дисциплін. 

З метою правильного структурування навчального заняття доцільно 

використовувати методичні матеріали: 

1. Ареф’єв В. Г., В. В. Столітенко Фізичне виховання у школі  – Київ. : 

УЗМН, 1997.  290 с. 

2. Воробйов М. І. , Т. Ю. Круцевич.  Практика в системі фізкультурної 

освіти Київ. : «Олімпійська література», 2006. 190 с. 

3. Воробйов М. І., Т. Ю. Круцевич.  Педагогічна практика в системі 

фізкультурної освіти Київ. : Олімпійська література, 2006. 192 с. 

4. Герцик М.С. , О. М. Вацеба.  Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне 

виховання і спорт»: Навчальний посібник. Львів: Українські технології, 2002.  

232 с. 

           5. Теория и методика физического воспитания ; под ред. Т. Ю. Круцевич.  

Київ. : Олимпийская литература, 2003.  125 с. 

3. Форми та методи контролю 
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Містить проведення поточного та підсумкового контролю, виконання 

питань змісту практики. Студент-практикант висвітлює всі види діяльності та 

їх зміст у щоденнику практики, де зафіксовані звітні заходи та щоденна робота 

з реалізації програми педагогічної практики. Усі види діяльності студента-

практиканта оцінюються  керівником.  

4.  Вимоги до звіту  

Заключним етапом проходження практики є складання кожним 

студентом бакалаврату та подання на кафедру здоров’я людини та фізичної 

культури письмового звіту про проходження педагогічної практики. До звіту 

додається індивідуальний план про проходження педагогічної практики та 

завірені керівником практики індивідуальні завдання, які використовувались в 

якості практичного матеріалу. Звіт про практику є основним документом для 

зарахування практики. Він повинен містити короткий та конкретний 

узагальнений опис роботи, особисто виконаної студентом. Форма 

представлення звіту є довільною, однак в ньому мають бути відображені 

результати виконання усіх індивідуальних завдань, отриманих під час 

проходження практики. Звіт повинен бути написаний на стандартних аркушах 

паперу А4, обсягом до 5 сторінок. Структура звіту має такі елементи: 

1. Вступ. 

2. Основна частина. 

3. Висновки. 

У вступі вказують скільки всього занять з  фізичної культури,  підготував 

та провів студент. 

Основна частина повинна відображати роботу, яка була проведена під 

час практики, стислий зміст використаних методик. 

У висновках повинен бути наведений основний перелік використаної 

навчальної та методичної літератури, яка використовувалась студентом під час 

проходження педагогічної практики. 

Звіт про виконану під час практики роботу студенти-практиканти 

подають комісії, що складається з викладачів кафедри, які керували роботою 
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студентів (у складі не менше трьох осіб). Під час захисту студент розповідає 

комісії про проходження практики, формулює завдання практики 

Комісія заслуховує звіт, оцінює роботу студентів, згідно розроблених 

критеріїв оцінювання за кредитно-модульною системою і виставляє відповідну 

оцінку. 

5.  Підведення підсумків практики 

Під час проходження практики кожен студент виконує завдання, які 

оцінюються відповідною кількістю балів. Підсумки підводяться у процесі 

складання студентом заліку комісії. Диференційна оцінка з практики 

враховується нарівні з іншими оцінками, які характеризують успішність 

студента. Результати складання заліків з практики заносяться у відомість 

диференційного заліку, проставляються у заліковій книжці.  

Таблиця відповідності оцінювання знань студентів 

Оцінка у 

балах 

ECTS Визначення Оцінка за практику 

 (національна шкала) 

90–100 A Відмінно 

 

Відмінно 

81–89 B Дуже добре 

 

 

Добре 

 71–80 C Добре 

 

61–70 D Задовільно 

 

 

Задовільно 

 51–60 E Достатньо 

 

 

      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. 
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6.  Методичне забезпечення  

1. Ареф’єв В. Г., В. В. Столітенко Фізичне виховання у школі  – Київ. : УЗМН, 

1997.  290 с. 

2. Воробйов М. І. , Т. Ю. Круцевич.  Практика в системі фізкультурної освіти 

Київ. : «Олімпійська література», 2006. 190 с. 

3. Воробйов М. І., Т. Ю. Круцевич.  Педагогічна практика в системі 

фізкультурної освіти Київ. : Олімпійська література, 2006. 192 с. 

4. Герцик М.С. , О. М. Вацеба.  Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне 

виховання і спорт»: Навчальний посібник. Львів: Українські технології, 2002.  

232 с. 

5. Теория и методика физического воспитания ; под ред. Т. Ю. Круцевич.  Київ. 

: Олимпийская литература, 2003.  125 с. 

7. Інформаційні ресурси 
 

1.  Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України / Електронний 

ресурс -Режим доступу: (http://www.mon. gov.ua). 

2.  Офіційний веб-сайт Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 

/Електронний ресурс  Режим доступу : ((http://iitzo.gov.ua). 

3. Офіційний веб-сайт Національної академії педагогічних наук України 

/Електронний ресурс – (http://www.ipv.org. ua). 

 


