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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Кредит ECTS –3 

Кредит держ. –  

Галузь знань: 

 01 Освіта/педагогіка Нормативна 

   
(шифр і назва) 

Модулів – 1 
Спеціальність 

(професійне 

Спрямування): 014.11 – 

«Середня освіта 

(Фізична культура)» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  1-й – 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

2-й – 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«Бакалавр» 

 – – 

Практичні, 

семінарські 

  –   – 

Лабораторні 

–  – 

Самостійна робота 

90 год.  – 

Індивідуальні 

завдання:  
– 

Вид контролю: залік 

 

          Примітка.  

 Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної практики – ознайомлення студентів І курсу зі 

специфікою, структурою та змістом роботи різних ланок фізичного виховання, 

створення уявлення про спеціальність «Середня освіта (Фізична культура)», як 

сфери своєї майбутньої діяльності, формування стійкого професійного інтересу 

до обраної професії. 

Основними завданнями практики  є:   

– дати уявлення про сферу діяльності спеціалістів з фізичної культури; 

– сформувати у студентів комплексне уявлення про структуру профільної 

спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)»;  

– закріпити теоретичні знання, отримані в процесі вивчення навчальних 

дисциплін на І курсі; 

– теоретично підготувати до майбутньої навчальної практики в 

загальноосвітній школі;  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  

– складові частини основної форми занять з фізичного виховання;  

 – значення професійної термінології у фізичній культурі для запису та 

проведення фізичних вправ на заняттях; 

– методику складання комплексу вправ підготовчої частини уроку типу 

розминки;  

– основні рухи тіла та анатомічні площини, в яких відбуваються рухи; 

– теоретичні аспекти проведення хронометрування уроку та складання 

графіку ЧСС учня на уроці фізичної культури; 

вміти:  складати план-конспект уроку для учнів певного віку з фізичного 

виховання;  

– здійснювати контроль хронометрування та ЧСС учнів під час занять;   

– термінологічно правильно записувати фізичні вправи;  

– аналізувати літературу з проблем фізичного виховання; 
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– складати залікову документацію з ознайомчої практики з основ рухових 

дій. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Основи знань і рухових дій у сфері фізичної культури 

Змістовий модуль 1 Значення, вимоги та правила гімнастичної 

термінології 

 Тема 1 Ознайомлення зі структурою та змістом роботи вчителя 

фізичного виховання загальноосівтнього навчального закладу 

Планування підготовка і ведення робочих документів учителя фізичного 

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

спартакіадах школярів. Законодавчі і нормативні документи уряду і 

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

виховання. Варіативні модулі  

Тема 2 Термінологія щодо основних положень тіла і основних 

напрямків рухів 

Елементарні рухи, які виконуються у фронтальній, сагітальній і 

горизонтальній площинах. Етапи та методика навчання рухових дій 

Тема 3 Класифікація фізичних вправ  

Стройові вправи. Класифікація загальнорозвивальних вправ за 

анатомічним принципом і методичною спрямованістю. Загальнорозвивальні 

вправи для формування правильної постави і розвитку фізичних якостей. 

Загальнорозвивальні вправи з предметами. Складання комплексів фізичних 

вправ цільового спрямування 

Тема 4 Структура і завдання уроку фізичного виховання 

  Основні принципи, завдання і методи проведення уроку з фізичної 

культури у загальноосвітніх навчальних закладах. Структура уроку. Складання 

плану-конспекту уроку. Підготовча частина уроку (розминка). Стройові і 

загальнорозвивальні вправи на уроці фізичної культури. Заключна частина 

уроку (вправи на розлаблення, розтягування м’язів). 
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  Тема 5 Хронометрування та вимірювання показників ЧСС учня протягом 

уроку 

  Тема 6 Методичні рекомендації і заходи щодо попередження травматизму 

на уроках фізкультури 

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

цільовий. Акти дозвілу на проведення занять з фізичного виховання 

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів 

  Тема 7 Звітні документи ознайомчої практики з основ рухових дій 

  Індивідуальний план роботи практиканта 

Щоденник практиканта 

План-конспект уроку з фізичного виховання (зразок) 

Зразок педагогічного аналізу уроку фізичної культури у загальноосівтній школі 

(з хронометруванням та графіком показників ЧСС на уроці) 

Розроблені самостійно і описані три цільових комплекси фізичних вправ (12-15 

вправ) 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усьо-

го  
у тому числі усьо-

го  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р 

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

 90     90       

Модуль 1 Основи знань і рухових дій у сфері фізичної культури 

Змістовий модуль 1 Значення, вимоги та правила гімнастичної 

термінології 

Тема 1. Ознайомлення зі 

структурою та змістом 

роботи вчителя фізичного 

виховання 

загальноосівтнього 

навчального закладу 

6     6       

Тема 2. Термінологія щодо 

основних положень тіла і 

основних напрямків рухів. 

Елементарні рухи, які 

виконуються у 

10     10       
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фронтальній, сагітальній і 

горизонтальній площинах. 

Етапи та методика навчання 

рухових дій 

  

Тема 3. Класифікація 

фізичних вправ 

Стройові вправи. 

Класифікація 

загальнорозвивальних 

вправ. Складання 

комплексів фізичних вправ 

цільового спрямування 

30     30       

Тема 4. Структура і 

завдання уроку фізичної 

культури 

6     6       

Тема 5 Хронометрування та 

вимірювання показників 

ЧСС учня протягом уроку 

Загальна і моторна 

щільність уроку 

10     10       

Тема 6. Методичні 

рекомендації і заходи щодо 

попередження травматизму 

на уроках фізкультури 

8     8       

Тема 7. Звітні документи  

ознайомчої практики з 

основ рухових дій 

20     20       

Усього за змістовим 

модулем 1 

90     90       

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

 Усього   
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6. Теми практичних занять 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

 Усього  

 

 

 7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

 Усього    

  

 

 

8. Самостійна робота 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ознайомлення зі структурою та змістом роботи вчителя 

фізичного виховання загальноосівтнього навчального 

закладу 

6 

2 Термінологія щодо основних положень тіла і основних 

напрямків рухів. 

Елементарні рухи, які виконуються у фронтальній, 

сагітальній і горизонтальній площинах. Етапи та 

методика навчання рухових дій 

10 

3 Тема 3. Класифікація фізичних вправ 

Стройові вправи. Класифікація загальнорозвивальних 

вправ.  

20 

 Складання комплексів фізичних вправ цільового 

спрямування 

 

10 

4 Структура і завдання уроку фізичної культури 6 



9 

 

Вправи підготовчої частини. Вправи заключної частини 

5 Хронометрування та вимірювання показників ЧСС учня 

протягом уроку. Загальна і моторна щільність уроку. 

Протокол запису хронометрування 

Аналіз щільності уроку та показників ЧСС 

10 

6 Методичні рекомендації і заходи щодо попередження 

травматизму на уроках фізкультури 

8 

7 Звітні документи  

ознайомчої практики з основ рухових дій 

20 

 Усього 90 

 

 

9. Методи навчання 

 1. Словесні методи (лекції, розповідь, пояснення, тощо). 

 2. Наочні методи (демонстрування, показ). 

 3. Практичні методи (виконання завдань). 

 

10. Методи контролю 

Поточні види контролю: поточний та підсумковий контроль знань 

(індивідуальне опитування, контроль виконання завдань, оцінка якості 

підготовки та захисту індивідуальних завдань, що виконуються під час 

самостійної роботи); робота студентів на практичних заняттях (контроль 

відвідування і підготовки до заняття, оцінка активності студента на 

практичних заняттях). Підсумковий вид контролю: залік. 

 

 

Перелік питань, що виносяться на захист практики 

 

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

виховання в школі. 

2. Структура та зміст програми з фізичного виховання у загальноосвітній 

школі. 

3. Структура та зміст графіка навчального плану на рік. 

4. Структура та зміст поурочного робочого плану (графічно). 
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5. Структура плану-конспекту уроку. 

6. Формулювання завдань уроку. 

7. Особливості підготовчої, основної та заключної частин уроку. 

8. Організаційні та методичні вказівки у конспекті уроку. 

9. Педагогічні зауваження до змісту проведення уроку. 

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

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

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

13. Документи обліку роботи з фізичного виховання у школі. 

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

15. Використання засобів фізичного виховання у режимі подовженого дня 

у школі. 

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

школі. 

17. Структура та зміст педагогічного аналізу уроку фізичного виховання. 

18. Підготовка педагога до уроку. 

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

фізичного виховання у школі. 

20. Диференційований підхід у процесі проведення занять з фізичного 

виховання. 

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

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид контролю Максимальний бал 

Поточний і підсумковий контроль 

 конспект відповідей на питання до заліку 

 

40 

Самостійна робота студентів 

Складання цільових комплексів фізичних вправ 

Розробка плана-конспека та повного конспекта 

уроку  

 

20 
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Залік 

теоретичні питання – 10  

Оформлення звітної документації – 30  

 

40 

Усього 100 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з дисципліни 

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

спеціальності 014.11 «Середня освіта (фізична культура)» освітнього ступеня 

«бакалавр». – Кременчук: КрНУ. 2021р. 

 

 

13. Рекомендована література 

 

          1. Арєф’єв В. Г., Столітенко В.В. Фізичне виховання в школі. Київ: 

УЗМН, 1997. 
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          2. Богданов Г. Н. Школьникам – здоровый образ жизни (внеурочные 

занятия с учащимися по физкультуре). Москва: ФиС, 1989. 192 с. 

 3. Борисенко А. Ф., Цвек С. Ф. Руховий режим учнів початкових класів. 

Київ: Радянська школа, 1989. 193 с. 

 4. Велитченко В. К. Физкультура ослабленных детей. Москва: ФиС, 1989. 

106 с. 

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

освіти: навч. Посібник. Київ: Олімпійська література, 2006. 192 с. 

          6. Гімнастична термінологія: навч. посібник / Ю. М. Салямін та ін. Київ: 

Олімпійська література, 2010. 144 с. 

          7. Гуськов С. И., Кофман Л. Б.  Спорт и американская школа. Москва, 

1995. 160 с. 

 8. Давиденко О.В., Семененко П.Ф., Фандікова Л.О. Основи 

програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дитячим контингентом. Київ: 

Астон, 2003. 144 с. 

 9. Деминский А. Ц. Основы теории и методики  физического воспитания. 

Донецк, 1995. 

 10. Демчишин А. А., Мухин В. Н., Мозола Р. С. Спортивные и подвижные 

игры в физическом воспитании детей и подростков. Київ: Здоров’я, 1989. 165 с.  

         11. Зуев Е. И.  Волшебная сила растяжки. Москва: Советский спорт, 1990. 

64 с. 

12. Марченко Ю. П., Терещенко І. А. Стройові і загальнорозвиваючі 

вправи і методика їх навчання: метод. рекоменд. Київ: Олімп. л-ра, 1999. 62 с. 

          13. Матвеев А. П., Мельников С. Б. Методика физического воспитания с 

основами теории. Москва: Просвещение, 1991. 

14. Новосельский В. Ф. Методика урока физкультуры в старших классах. 

Київ: Здоров’я, 1989. 127 с. 

15. Основы здоровья и физическая культура / А. Б. Качеров, В. Г. 

Арефьев. Киев: Просвіта, 2003. 160 с. 
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16. Приступа Є. Н. Народна фізична культура українців. Львів: УСА, 

1995. 254 с.  

17. Приступа Є. Н., Пилат В. С. Традиції української національної 

фізичної культури. Львів: Троя, 1992. 104 с. 

          18. Рипа М. Д. та ін.  Занятия физической культурой со школьниками, 

отнесенными к специальной медицинской группе. Москва: Просвещение, 1988. 

175 с. 

          19. Спортивні ігри / За ред. А. В. Івайлова, В. А. Титаря. Харків: Основа, 

1993. 

 20. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої 

політики. Київ: «К.І.С», 2003. 296 с. 

          21. Теорія і методика фізичного виховання / За редак. Т.  Ю. Круцевич. 

Київ: Олімпійська література, 2012. Т.1. 392 с.; Т. 2. 424 с.  

22. Фізична культура.  Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів (5–12 класи). Київ: Перун, 2005. 272 с. 

23. Физкультура в режиме продленного дня школы / под ред. С. Б. 

Хрущева. Москва: Физкультура и спорт, 1986. 55 с. 

24. Цьось А. В., Довганюк В. М., Ковальчук Н. М. Планування навчальної 

роботи з фізичної культури в школах І – ІІІ ступенів. Луцьк: Надстир’я, 1998. 

 25. Шиян Б. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Тернопіль, 

2001. Ч.1. 272 с.; Ч. ІІ. 248 с. 

 26. Шушелда О. Є., Крімис Ю. О. Стройові та загальнорозвивальні вправи 

/ за ред. В. М. Афоніна. Львів, 1990. 

 27. Язловецкий В. С. Физическое воспитание детей и подростков с 

ослабленным здоровьем. Киев: Здоров’я, 1991. 230 с. 

 

 
14. Інформаційні ресурси 

 
1. Інтернет. 

2. ЕОМ класу PENTIUM 133 і вище. 


