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ВСТУП 

 

 Гімнастика посідає провідне місце в усіх ланках системи фізичного 

виховання і є 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 навчальної дисципліни студент повинен знати: 

теоретико-методичні засади навчання руховим навичкам, організаційну 

структуру викладання гімнастики; методику організації та проведення 

навчально-виховного процесу у загальноосвітній і дитячо-юнацькій спортивній 

школах; основи планування, педагогічного контролю та обліку навчально-

виховного процесу;  вміти: показувати, пояснювати і навчати основ техніки 

виконання гімнастичних вправ; надавати потрібну допомогу і страховку під час 

навчання вправ; визначати помилки при навчанні 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. 

 Методичні рекомендації складено відповідно до освітньо-професійних 

програм і навчальних програм з курсу «Гімнастика та методика її викладання» 

для вищих навчальних закладів. 
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1 ТЕМЕТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назви змістових модулів 

 і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Гімнастика в системі фізичного виховання 

Тема 1  Гімнастика в 

системі фізичного 

виховання. Історія 

гімнастики 

10 4  

 

  6       

Тема 2 Заходи 

попередження травм на 

заняттях з гімнастики 

6 2 

 

 

 

  4       

Тема 3 Стройові вправи 24  12   12       

Тема 4 Загальнорозвивальні  

вправи з предметами 

22  

 

10   12       

Вправи на розвиток 

гнучкості 

6  2   4       

Тема 5 Акробатичні вправи 16  6   10       

Тема 6 Методика навчання  

основ техніки гімнастичних 

вправ 

8  2   6       

Тема 7 Вправи на 

гімнастичних приладах 

24  6   18       

Тема 8 Гімнастична 

термінологія 

16 4 2   10       

Тема 9  Фізична підготовка 

в гімнастиці 

14  4   10       

Тема 10 Урок гімнастики та 

методика його проведення 

6  2   4       

Тема 11  Вправи ритмічної 

гімнастики. Хореографічні 

вправи 

16  4   12       

Тема 12 Організація  і 

проведення спортивних 

змагань і свят 

12     12       

Усього годин 180 10 50   120       
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Гімнастика в системі фізичного виховання 

Історія розвитку гімнастики. Місце гімнастики в системі фізичного 

виховання. Характерні особливості гімнастики. Зміст і засоби гімнастики.  Види 

гімнастики. Характеристика окремих груп гімнастичних вправ. Види 

гімнастики та їх характеристика. 

Питання для самоперевірки 

 1. Назвати методичні особливості гімнастики. 

 2. У чому особливість гімнастичних вправ? 

 3. На які умовні групи поділяють гімнастичні вправи? 

 4. Які існують види гімнастики? 

 5. Дати визначення вільних, стройових, загальнорозвиваючих, 

прикладних вправ. 

 6. Для чого використовують професійно-прикладну гімнастику? 

Охарактеризувати гімнастику як навчально-наукову і педагогічну дисципліну. 

 Література: [3; 4, с. 7–49; 6; 11; 12; 13; 15; 19, c. 6–65; 20]. 

 

Тема 2 Заходи попередження травм на заняттях з гімнастики 

 Характеристика травм на заняттях з гімнастики і надання першої 

допомоги. Причини травматизму. Правильна організація і методика проведення 

занять, додержання суворої дисципліни, журнал з техніки безпеки. Підготовка 

місць занять і спортивного устаткування та обладнання. 

Питання для самоперевірки 

 1. Значення боротьби зі спортивним травматизмом. 

 2. Назвати основні запобіжні заходи проти травматизму на заняттях з 

гімнастики. 

 3. Дати характеристику прийомів страхування і допомоги. 
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 4. У чому особливість розміщення спортивного устаткування та 

інвентарю при підготовці місць занять? 

 5. У чому особливості методики проведення занять з гімнастики? 

Література: [3; 4, с. 50–62; 6; 11; 12; 13; 15; 19, с. 94–107; 21]. 

 

Тема 3 Стройові вправи 

 Стройові прийоми і команди: «Ставай!», «Рівняйсь!», «Струнко!», 

«Вільно!», «Відставити!». Способи розрахунків, поворотів, пересувань. 

Способами шикування і перешикування. Способи розмикання і змикання. 

Подання команд для проведення стройових вправ у своїй навчальній групі. 

Питання для самоперевірки 

 1. Назвати 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; с. 80–87; 6; 11; 12; 13; 15; 19, с. 209–217; 20]. 

 

Тема 4 Загальнорозвиваючі вправи 

 Класифікація загальнорозвиваючних вправ за анатомічними ознаками і 

методичною спрямованістю. Загальнорозвиваючі вправи для формування 

правильної постави. Технологія проведення загальнорозвиваючих вправ 

роздільним, прохідним і потоковим способами. Прийоми виправлення помилок 

і надання допомоги при проведенні загальнорозвиваючих вправ. 

Питання для самоперевірки 

 1. Визначити класифікацію елементарних рухів і положень. 

 2. Навести приклади рухів у лицьовій площині. 

 3. Навести приклади рухів у бічній площині. 
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 4. Назвати положення із зігнутими руками. 

 5. Які основні стійки ви знаєте? 

 6. У яких видах гімнастики використовують вправи з предметами? 

 7. З якою метою використовують вправи з м’ячем (набивним)? 

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

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

 10. Розказати методику навчання вправ зі скакалкою. 

 Література: [3; 4; с. 89–95; 6; 8; 11; 12; 13; 15; 19, с. 218–224; 20]. 

 

Тема 5 Акробатичні вправи 

 Групування, перекати, перекиди вперед і назад, стійка на лопатках, міст, 

рівновага на одній, друга – назад. Страхування і допомога при виконанні 

акробатичних вправ. Методика навчання акробатичних вправ. 

Питання для самоперевірки 

 1. Розказати методику навчання перекиду вперед з упору присівши. 

 2. Розказати методику навчання перекиду назад з упору присівши. 

 3. Яка послідовність навчання перевороту вбік?  

 4. Які фізичні якості необхідні для виконання акробатичних вправ? 

 5. Які основні правила страхування і допомоги при навчанні 

акробатичних вправ? 

 Література: [3; 4, с. 108–110; 5; 6; 11; 13; 14; 15; 17; 19, с. 308–310; 20]. 

 

Тема 6  Методика навчання основ техніки гімнастичних вправ 

 Формування рухових навичок у гімнастиці. Основні фази становлення 

рухових навичок. Особливості методики навчання юних гімнастів. 

Питання для самоперевірки 

 1. Які методичні прийоми використовують при розучуванні гімнастичних 

вправ? 

 2. Що сприяє більш швидкому оволодінню руховими навичками? 

 3. Що створює уявлення про рух у свідомості учня? 
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 4. Що являють собою рухові навички з точки зору фізіології людини? 

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

перевага? 

 6. Для чого навчають самострахування під час розучування нових 

гімнастичних вправ? 

 7. Охарактеризувати принципи навчання гімнастичних вправ. 

 8. Етапи і завдання підготовки юних гімнастів. 

 Література: [3; 4, с. 253–269; 6; 13; 15; 17; 18; 19, с. 132–163; 20; 21]. 

 

Тема 7 Вправи на гімнастичних приладах 

 Опорні стрибки, вправи на гімнастичній колоді, вправи на брусах, вправи 

на перекладині (чоловіки). 

Питання для самоперевірки 

 1. Які фізичні якості необхідні гімнасту для виконання вправ на 

гімнастичних приладах? 

 2. Назвати спортивні снаряди жіночого і чоловічого гімнастичного 

багатоборства. 

 3. Назвати види багатоборства спортивної та художньої гімнастики. 

 Література: [3; 4, с. 110–151; 5; 6; 11; 13; 14; 15; 17; 19, с. 238–307; 20]. 

 

Тема 8  Гімнастична термінологія  

 Зміст, значення та основні вимоги до гімнастичної термінології. Основні 

терміни. Правила користування гімнастичною термінологією. Записування 

гімнастичних вправ.       

Питання для самоперевірки 

 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?  
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 5. Які існують форми запису гімнастичних вправ? 

 Література: [1; 2; 3; 4; с. 63–79; 6; 7; 15; 19, с. 66–93; 21]. 

 

Тема 9 Фізична підготовка в гімнастиці 

 Загальна та спеціальна фізична підготовка. Методика розвитку сили, 

гнучкості. Методика розвитку спритності. Методика розвитку витривалості. 

Питання для самоперевірки 

 1. Навести вправи щодо розвитку сили в гімнастиці. 

 2. Вправи щодо розвитку гнучкості. 

 3. Вправи щодо розвитку силової витривалості в гімнастиці. 

 4. Методики розвитку всіх фізичних якостей. 

 5. Підібрати вправи для м’язів різних частин тіла.  

 Література: [3; 4; с. 90–92; 5; 6; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 18, с. 323–366; 19, 

с. 126–130; 20; 21]. 

 

Тема 10 Урок гімнастики та методика його проведення 

 Урочні форми занять. Структура і методика проведення уроку 

гімнастики. Зміст уроку. Підготовка і проведення уроку. Фізіологічне 

навантаження на уроці гімнастики і методи його регулювання.  

Питання для самоперевірки 

 1. На які умовні частини поділяється урок? 

 2. Назвати основні вимоги до уроку. 

 3. Основні й допоміжні завдання уроку. 

 4. Особливості методики проведення уроків з гімнастики для дітей 

молодшого, середнього і старшого шкільного віку. 

 5. Розказати про секційний урок спортивної гімнастики, акробатики і 

художньої гімнастики. 

 6. Організація, зміст і методика проведення гімнастики в режимі 

навчального дня. 
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 7. Як визначити моторну щільність уроку? 

 Література: [1; 2; 3; 4, с. 293–315; 6; 7; 8; 12; 15; 16; 19, с. 358–375; 21]. 

 

Тема 11  Вправи ритмічної гімнастики. Хореографічні вправи 

 Ритмічна гімнастика як засіб проведення розминки і розвитку фізичних 

якостей тих, хто займається; нетрадиційні засоби гімнастики, нові напрями. 

Оволодіння технікою окремих танцювальних кроків: галопу, польки, 

приставного і перемінного кроків, вальсового кроку. Освоєння основних 

положень ніг і рук у хореографії. 

Питання для самоперевірки 

 1. Які особистісні й фізичні якості розвивають за допомогою комплексів 

вправ ритмічної гімнастики? 

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

популярними? 

 3. Які параметри потрібно враховувати, добираючи комплекс вправ для 

конкретної групи? 

 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; 19, с. 325–357].  

 

Тема 12  Організація і проведення спортивних свят  

і гімнастичних виступів 

 Керівні документи для проведення змагань: положення про змагання, 

правила змагань, класифікаційна програма. Права та обов’язки суддів і 

учасників змагань. 

Питання для самоперевірки 

 1. Назвати види змагань і їх особливості. 

 2. Вимоги до організації й проведення змагань. 
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 3. Підготовка суддів серед учнівського активу. 

 4. Техніка суддівства. 

 5. Як оформити заявку для участі в змаганнях? 

 Література: [3; 4, с. 174 – 194; 6; 9; 10; 15; 19, с. 384–394]. 

 

3 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.  Задачі, засоби і 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 при заняттях гімнастикою. Причини 

травматизму, профілактика. 

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

забезпечення  безпеки занять. Різновиди прийомів допомоги. 

 10. Залежність забезпечення безпеки занять від організації та методики 

проведення занять, від дисциплінованості тих, хто займається, основи допомоги 

при травмах до прибуття лікаря. 

 11. Характеристика оздоровчих видів гімнастики, їх спрямованості та 

завдань. Значення цих видів для фізичного вдосконалення людини. 

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

прикладах. 

 15. Правила і форми запису ЗРВ (приклади ЗРВ, записати двома 

формами). 

 16. Правила подачі команд при перешикуванні, розмиканні та змиканні 

(приклад). 

 17. Правила запису вільних вправ (показати на прикладах двома 

способами). 

 18. Правила запису вправ на гімнастичних снарядах (показати на 

прикладах двома способами). 

 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.  Визначення 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). 
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 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.  Завдання, засоби, чергування вправ у підготовчій частині уроку. 

 33. Методичні прийоми проведення підготовчої частини уроку. Прийоми 

регулювання навантаження при проведенні ЗРВ. 

 34. Структура процесу навчання гімнастичних вправ (етапи, методи, 

прийоми, умови). 

 35.  Технологія навчання гімнастичних вправ. 

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

гімнастичній лавці, на гімнастичній стінці, у парах. 

 37. Прийоми регулювання навантаження у підготовчій частині уроку і 

розподілу засобів. 

 38. Характеристика підготовчої частини уроку гімнастики (завдання, 

засоби, методика проведення, методичні прийоми). 

 39.  Техніка і технологія навчання перекиду вперед. 

 40.  Техніка і технологія навчання перекиду назад. 

 41.  Техніка і технологія навчання опорного стрибка зігнувши ноги через 

коня в ширину. 

 42.  Техніка і технологія навчання стійки на голові та руках. 

 43.  Техніка і технологія навчання перевороту вбік (колесо). 

 44.  Техніка і методика навчання перекатів (три види). 

 45.  Техніка і методика навчання стійки на руках (юнаки, дівчата). 

 46.  Гігієнічна гімнастика: завдання, засоби, форми занять. Принципи 

складання комплексів гігієнічної гімнастики (примірний комплекс гігієнічної 

гімнастики). 

 47.  Атлетична гімнастика: засоби, особливості методики занять. 

 48.  Характеристика прикладних вправ. Техніка і методика навчання 

вправ у рівновазі, у лазінні та  перелізаннях, вправи у перенесенні товариша. 
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 49.  Правила подачі команд при пересуваннях (змійкою, по колу, 

пересування з різним положенням рук і ніг). 

 50.  Загальнорозвиваючі вправи – засіб розвитку фізичних якостей. 

Методика розвитку сили, гнучкості. 

 51. Характеристика потокового, поточно-серійного, роздільного методів 

проведення ЗРВ і основні вимоги, що висуваються до них. 

 52.  Характеристика, класифікація акробатичних вправ. 

 53. Проведення змагань з гімнастики, елементарні правила суддівства. 

 54.  Урок гімнастики – основна форма занять гімнастикою в школі. 

Значення занять гімнастикою для формування рухової функції школярів. 

 55.  Прийоми регулювання навантаження при проведенні комплексу ЗРВ. 

 56.  Методичні прийоми, що застосовують у підготовчій частині уроку. 

Завдання, структура побудови підготовчої частини уроку. 

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

організація та методика проведення). 

 58. Характеристика заключної частини уроку гімнастики (завдання, 

засоби, методика проведення). 

 59. Загальна і моторна щільність, прийоми регулювання навантаження на 

заняттях гімнастикою. Засоби підвищення моторної щільності. 

 60. Техніка і технологія навчання підйому переворотом (дівчата), підйому 

розгином на перекладині (юнаки). 

 61. Техніка і технологія навчання опорного стрибка: в упор присівши і 

зіскоку прогином (дівчата), ноги нарізно через коня в довжину (юнаки). 

 62. Етапи навчання гімнастичних вправ. 

 63.  Види і засоби оздоровчої гімнастики. 

 64.  Види жіночого та чоловічого багатоборства у спортивній гімнастиці. 

Види багатоборства художньої гімнастики. 

 65.  Стандартне, нестандартне обладнання гімнастичних (універсальних) 

залів і майданчиків для занять гімнастикою. 
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 66.  Додаткове обладнання та інвентар для проведення занять з 

гімнастики. 

 67.  Види і засоби освітньо-розвивальної гімнастики. 

 68.  Обладнання, навчальний інвентар, прилади для занять гімнастикою. 

 69.  Гімнастичні площадки та їх обладнання. Нестандартне обладнання. 

 70.  Прикладне значення гімнастики. 

 71. Стройові вправи. Визначення термінів: «стрій», «фланг», «фронт», 

«інтервал», «дистанція», «шеренга», «колона», «направляючий», 

«замикаючий». 

 72.  Загальнорозвиваючі вправи, їх класифікація. 

 73.  Виникнення національних систем гімнастики. 

 74.  Значення загальнорозвиваючих вправ без предметів і з предметами; 

на гімнастичних снарядах; зі снарядами; на тренажерах. 

 

4 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 

 1. Історія гімнастики. 

 2. Методика силової підготовки гімнастів. 

 3. Методика розвитку гнучкості в гімнастів початківців. 

 4. Особливості формування рухових умінь та навичок у гімнастів 

дошкільного і молодшого шкільного віку. 

 5. Методика відбору дітей до спортивних секцій з гімнастики. 

 6. Засоби підвищення зацікавленості в учнів на уроках з гімнастики. 

 7. Значення, методика підготовки та проведення масових гімнастичних 

свят. 

 8. Значення та історія розвитку гімнастичної термінології. 

 9. Значення та методика застосування технічних засобів навчання на 

заняттях з гімнастики. 

 10. Батутна підготовка в гімнастиці. 
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 11. Спортивні змагання з гімнастики, їх класифікація, основні вимоги до 

організації та проведення. 

 12. Вплив гімнастики на естетичне виховання школярів. 

 13. Особливості реалізації принципів доступності та індивідуалізації на 

заняттях з гімнастики. 

 14. Хореографічна підготовка в гімнастиці. 

 15. Загальна і спеціальна фізична підготовка гімнастів. 

 16. Психологічна підготовка гімнастів. 

 17. Методика підготовки та проведення уроків з ритмічної гімнастики. 

 18. Силові вправи в гімнастиці. 

 19. Програмування при навчанні гімнастичних вправ. 

 20. Методика навчання танцювальних вправ на уроках з фізичної 

культури. 

 21. Методика навчання вправ з предметами при проведенні занять у 

секціях з художньої гімнастики. 

 22. Педагогічний контроль при проведенні занять з гімнастики. 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 90–100 відмінно (зараховано) 

Відповідь чітка, структурована, логічна; включає узагальнення та 

систематизовані поняття; побудована на підставі матеріалів лекцій, кількох 

підручників; аргументоване посилання на додаткові наукові джерела, схеми, 

спеціальну літературу, власні наукові доробки, наведення прикладів, 

порівняльний аналіз. 

ВС 75–89 добре (зараховано) 

Відповідь логічна, чітка, структурована; глибоке розуміння матеріалу, яке 

включає узагальнення та систематизацію понять; побудована на підставі лекцій 

і кількох підручників. 

DE 60–79 задовільно (зараховано) 

Відповідь послідовна, чітка, структурована; роз’яснення переважної 

більшості понять; глибоке пояснення позицій; використання лекційного 

матеріалу та одного підручника. 

FX 35–59 незадовільно (з можливістю повторного складання)  

не зараховано 

Послідовне, але не повне відтворення матеріалу; відповідь недостатньо 

структурована; роз’яснювання більшості позицій; знання 1/3 термінів. 

F 0–34 незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу)  

не зараховано 

Виступ поверхневий, базується на підставі прочитаної лекції; відповідь 

хаотична, фрагментарна; відтворення заученого матеріалу без усвідомлення 

його суті. Відповідь непослідовна, безструктурна; розуміння і розкриття тільки 

окремих понять. 
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 Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 
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