
ЗВІТ 

про проходження педагогічної практики 

практики студента Налісної Діани Віталіївни. 

3 курсу СОФ17-1 групи у період  

з 30.03 по 30.04 2020 р. 

Прізвище, ім’я, по батькові: Налісна Діана Віталіївна. 

Кількість відпрацьованих годин: 30. 

Характеристика об’єктів практики:   ЗОШ № 31 І-ІІІ ступенів у кількості   

чоловіка, за заняттями у якій я спостерігала. Заняття у группі проводяться 

у понеділок, середу та п’ятницю.  

Пропозиції щодо подальшого удосконалення практики: проведення 

досліджень зі шкільної гігієни та фізиної культури. 

 

«30» квітня 20 20 р.                          ____________________________ 

                                         (підпис студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Затверджую» 

  Методист _______________ О.С. Сорокіна 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН  

Роботи студента-практиканта 3 курсу  групи СОФ-17-1 

Налісної Діани Віталіївни 

(прізвище, ім‟я, по батькові) 

під час педагогічної практики з 30 березня по 30 квітня 2020р. 

 

у ЗОШ № 31 І-ІІІ ступенів м. Кременчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Характеристика фізичної підготовленості 

                                               ЗОШ № 31 І-ІІІ ступенів 

                                                            11 клас 

1. Кількість учнів: хлопців___________15______ дівчат__________17_______ 

2. Кількість унів, які займаються спортом: хлопців_____7___ дівчат_____8_____ 

3. Розрядників ______2____________ 

4. Кількість учнів____32_________ 

 які не виконують програму з фізичного виховання____1_______________ 

 які мають відставання в рівні розвитку основних рухових якостей: сила ___10___, 

швидкість __12____, витривалість ____9__. 

 які мають відхилення у фізичному розвитку: ріст ______, вага ____1__, постава 

________. 

5. Особливості планування і проведення уроку відповідно до характеристики 

класу: 

 заходи покращення постави (вправи, індивідуальні завдання)  

- Стоячи рівно, руки опустіть по швах. Потім підніміть обидві руки 

долонями вгору і потягніться. Далі опустіть руки, якомога сильніше 

потягнувши вниз лопатки. Повторювати вправу слід 15-20 разів. 

- Стоячи рівно, розслабте шию і нахиліть голову максимально вниз, начебто 

хочете підборіддям дотягнутися до грудей. Потім підніміть голову, 

відведіть її максимально назад і знову розслабтеся. Те ж саме по черзі 

виконайте праворуч і ліворуч. У кожному положенні затримуйтеся на 5 

секунд. 

- Стоячи рівно, із зусиллям притисніть до себе зігнуті в ліктях руки, 

поклавши долоні на плечі. Затримайтеся в такому положенні на 5 секунд, 

потім повільно опустіть руки вниз. Повторіть 5 разів. 

 заходи щодо розвитку рухових якостей (вправи, індивідуальні завдання)  

 Сила: 

- віджимання від лавки, від підлоги, ноги на підлозі, на лавці 

- присідання на одній нозі; 

- пружинисті похитування в випаді зі зміною ніг - попереду то ліва, то 

права; 

 швидкість:  

- біг на місці = 10 с; 

- біг на 3,6,10,15 м 

 витривалість: 



- спортивні ігри (модифіковані): баскетбол, футбол, гандбол; 

- біг рівномірний і перемінний; 

 заходи щодо до дітей, які мають відхилення у фізичному розвитку 

(диференційовані навантаження) 

1. Звільнення учнів від занять фізичними вправами на уроках фізичної культури. 

Причиною такого рішення є довідка від лікаря, в якій рекомендується звільнити 

дитину від виконання фізичних вправ у зв’язку з хворобою. 

2. Спільні заняття учнів спеціальної, підготовчої та основної медичної групи під 

керівництвом одного вчителя. 

3. Спільні заняття учнів спеціальної та підготовчої медичної групи під керівництвом 

одного вчителя. 

4. Заняття учнів спеціальної медичної групи, що проводяться окремою підгрупою, за 

розкладом уроків основної медичної групи. 

6. Кількість учнів, які відносяться до підготовчої групи____________12__________ 

7. Список учнів, які відносяться до спеціальної медичної групи __1_____ 

 

- Тимошенко Назар Воодимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Характеристика фізичної підготовленості 

                                               ЗОШ № 31 І-ІІІ ступенів 

                                                            6 клас 

5. Кількість учнів: хлопців___________14______ дівчат__________14_______ 

6. Кількість унів, які займаються спортом: хлопців_____5___ дівчат_____10_____ 

7. Розрядників ______-____________ 

8. Кількість учнів____28_________ 

 які не виконують програму з фізичного виховання____2_______________ 

 які мають відставання в рівні розвитку основних рухових якостей: сила ___8___, 

швидкість __8____, витривалість ____10__. 

 які мають відхилення у фізичному розвитку: ріст ______, вага ______, постава 

________. 

6. Особливості планування і проведення уроку відповідно до характеристики 

класу: 

 заходи щодо розвитку рухових якостей (вправи, індивідуальні завдання)  

- В.п. – о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегна зберігаючи 

правильну поставу (спину випрямити, трохи підняти голову, дивитися 

вперед). Виконувати продовж 1-2 хвилини.  

-  В.п.-о.с. – спиною до стіни на відстані від 30-40 см. Стати щільно спиною 

до стіни, 1-4 – напружуючи м’язи спини і плечового поясу випрямити спину 

так, щоб стіни торкалися потилиця, лопатки і поперек, 5-8 – в.п. стояти 

не напружуючись. Повторити 6-8 разів.  

-  В.п. – вузька стійка, руки перед тулубом. 1 – відвести зігнуті руки назад із 

силою до зближення лопаток, 2 – відведення прямих рук назад. Повторити 

4-6 разів 

 Сила: 

- Віджимання (згинання і розгинання рук) в упорі лежачи. 

- Підняття тулуба і ніг в сід кутом з положення лежачи на спні . 

-  Підняття тулуба з положення лежачи на спині. 

 швидкість:  

- Біг з високим підніманням стегна. 2-3 підходи зі зниженням швидкості. 

- Біг з високим підніманням стегна з опорою руками на бар’єр. 2-3 рази зі 

значним зниженням швидкості. 

- Лежачи на спині, ноги вгору, рухи ногами як при бігу. 2-3 рази зі зниженням 

швидкості рухів. 

 витривалість: 



- Біг в різних напрямках по піску на 60-100 м з різною швидкістю. 

- Біг вгору по похилій доріжці з різним кутом підйому, виконувати 3-5 разів 

«під зав‟язку». 

 

 заходи щодо до дітей, які мають відхилення у фізичному розвитку 

(диференційовані навантаження) 

5. Звільнення учнів від занять фізичними вправами на уроках фізичної культури. 

Причиною такого рішення є довідка від лікаря, в якій рекомендується звільнити 

дитину від виконання фізичних вправ у зв’язку з хворобою. 

6. Спільні заняття учнів спеціальної, підготовчої та основної медичної групи під 

керівництвом одного вчителя. 

7. Спільні заняття учнів спеціальної та підготовчої медичної групи під керівництвом 

одного вчителя. 

8. Заняття учнів спеціальної медичної групи, що проводяться окремою підгрупою, за 

розкладом уроків основної медичної групи. 

8. Кількість учнів, які відносяться до підготовчої групи____________15__________ 

9. Список учнів, які відносяться до спеціальної медичної групи __2_____ 

- Дрога Діана Максимівна 

- Бейгул Артем Іванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Характеристика фізичної підготовленості 

                                               ЗОШ № 31 І-ІІІ ступенів 

                                                              3  клас 

9. Кількість учнів: хлопців___________13______ дівчат__________13_______ 

10. Кількість унів, які займаються спортом: хлопців_____8___ дівчат_____10_____ 

11. Розрядників ______-____________ 

12. Кількість учнів____25_________ 

 які не виконують програму з фізичного виховання____1_______________ 

 які мають відставання в рівні розвитку основних рухових якостей: сила ___5___, 

швидкість __5____, витривалість ____5__. 

 які мають відхилення у фізичному розвитку: ріст ______, вага ______, постава 

________. 

7. Особливості планування і проведення уроку відповідно до характеристики 

класу: 

 заходи щодо розвитку рухових якостей (вправи, індивідуальні завдання)  

- Сидячи на п’ятах, руки на колінах. Піднімаючись на коліна, підняти обидві 

руки через сторони вгору, долоні дивляться  вгору. Повернутися у в.п. (5-6 

разів) 

- Сидячи на п’ятах. Встати  на  коліна, руки  через  сторони  підняти  вгору 

повільно, з напругою. Витягати  себе  вгору, прогинаючись  назад (4 рази). 

- Стоячи на колінах. Відхилитися назад, руками дістати п’яти, прогнутися 

всім корпусом (1-2 рази). 

 Сила: 

- Віджимання (згинання і розгинання рук) в упорі лежачи. 

- Підняття тулуба і ніг в сід кутом з положення лежачи на спні . 

-  Підняття тулуба з положення лежачи на спині. 

 швидкість:  

- Імітація бігу однією ногою на місці. Проносячи махову ногу назад, ступнею 

швидко і енергійно торкатися землі. 10-15 разів кожною ногою, 2-3 підходи. 

- Біг малими стрибками з повним відштовхуванням ступні. Приземлятися на 

випрямлену ногу. 3-5 разів по 50 м. 

 витривалість: 

- Біг в різних напрямках по піску на 60-100 м з різною швидкістю. 

- Біг вгору по похилій доріжці з різним кутом підйому, виконувати 3-5 разів 

«під зав‟язку». 



 

 заходи щодо до дітей, які мають відхилення у фізичному розвитку 

(диференційовані навантаження) 

9. Звільнення учнів від занять фізичними вправами на уроках фізичної культури. 

Причиною такого рішення є довідка від лікаря, в якій рекомендується звільнити 

дитину від виконання фізичних вправ у зв’язку з хворобою. 

10. Спільні заняття учнів спеціальної, підготовчої та основної медичної групи під 

керівництвом одного вчителя. 

11. Спільні заняття учнів спеціальної та підготовчої медичної групи під керівництвом 

одного вчителя. 

12. Заняття учнів спеціальної медичної групи, що проводяться окремою підгрупою, за 

розкладом уроків основної медичної групи. 

10. Кількість учнів, які відносяться до підготовчої групи____________13__________ 

11. Список учнів, які відносяться до спеціальної медичної групи __1_____ 

- Зверєв Михайло Сергійович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  5 клас 

                                                         Легка атлетика 

 

Зміст навчального 

матеріалу 

Дата проведення/ № уроку 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       

Теоретична 

підготовка: 

Правила безпеки на 

уроках легкої 

атлетики. 

 

Протягом року на всіх уроках 

Історія розвитку 

легкої атлетики. 

+                    

Легкоатлетичні 

види. 

 + +                  

Загальна 

характеристика 

здорового способу 

життя. 

+ +                   

Фізичне виховання 

у Стародавній 

Греції. 

 +                   

ЗФП: Стройові 

вправи, ходьба, біг, 

стрибки, 

загальнорозвивальні 

вправи; 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ВПРАВИ ДЛЯ 

РОЗВИТКУ: 

швидкості 

+ +   +     + + + +    +    

швидкісно-силових 

якостей 

 +  + + + +      + +  +  +   

витривалості  + + +    + + +    + + +   + + 

СФП: спец. бігові 

впр., стрибкові впр., 

спец. впр. для 

метань 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Технічна 

підготовка: 

                    

БІГ: +                    

Старт та стартовий 

розбіг. 

  + + +                

Біг 30 м,    + + + +               

Біг 60 м.        + + + +          

Прискорення 10–30 

м, повторний біг 4

30, 2 60 м. 

   +   +      + +       

Рівномірний біг до   +       +           



1000 м (без 

урахування часу). 

СТРИБКИ:  

 

                                          І семестр  
Стрибки в довжину 

з місця.  

Багатоскоки. 

Стрибки в довжину 

з розбігу способом 

«зігнувши ноги». 

Стрибки у висоту з 

розбігу способом 

«переступання». 

МЕТАННЯ:                     

Метання малого 

м‟яча на дальність з 

місця.  

            + +       

Метання в 

горизонтальну та 

вертикальну ціль. 

                    

Навчальні 

нормативи: 

                    

Біг 30 м       +              

Біг 60 м            +         

Стрибок у довжину 

з місця 
  

                           І семестр Стрибок у довжину 

з розбігу способом 

«зігнувши ноги» 

Метання малого 

м‟яча на дальність. 

                    

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План ― конспект 

уроку фізичної культури 

для учнів 5  класу. 

Урок №1 

Тема. Легка атлетика 

Мета: навчальна - навчити учнів правильно виконувати низький старт;  біг по дистанції та 

фінішування; розвивати швидкісні здібності у бігу на 30м; формувати в учнів уміння і 

навички самостійно займатися фізичною культурою і спортом. 

розвиваюча - розвивати загальну витривалість та спритність; 

виховна - виховувати наполегливість, дисциплінованість. 

Місце проведення: спортивний майданчик. 

Інвентар: свисток, прапорці, дощечки, м‟ячі,секундомір. 

 

№ 

п/п 
Зміст уроку Дозування 

Організаційно-методичні 

вказівки 

Підготовча частина (11 – 13 хв.) 

1. Організаційна частина 

 
1 хв. 

 

2. Шикування учнів в одну шеренгу 

Здача рапорту, повідомлення завдань 

уроку 

Правила поведінки і техніка безпеки 

під час уроку з легкої атлетики. 

Вимірювання частоти сердечних 

скорочень (ЧСС) за 10 с, візуальний 

контроль та опитування 

 

2 хв. 

Звернути увагу на наявність 

спортивної форми в учнів 

 

Перевірка стану здоров‟я 

дітей. 

У нормі 80-90 уд/хв. 

 

3. 

Перешикування та повороти на місці 

в шерензі 1 хв. 

Звернути увагу на чітке та 

правильне виконання 

команд. 

4. 

Різновиди ходьби (звичайним кроком, 

на носках, на п’ятах, із високим 

підніманням колін), біг (звичайний; 

приставним кроком лівим (правим) 

боком; спиною вперед) 

4 хв. 

По колу в колону по одному, 

дистанція 2 кроки, не 

обганяти одне одного. 

Звернути увагу на темп та 

частоту рухів. 

5. Комплекс ЗРВ на місці: на увагу, 

координацію рухів, гнучкість, 

дихання та розслаблення. 

 

В.п. – о.с 

1- права кисть до правого плеча 

2- ліва кість до лівого плеча 

3-права рука вверх 

4- ліва рука вверх 

5-права рука до плеча 

6- ліва рука до плеча 

4-5 хв. 

 

 

Чітке виконання, лінія рук, 

спина рівна, підборіддя 

підняте 

 

 

 

 

 

 



7 – права рука вниз 

8 – ліва рука вниз 

В.п. – руки в замок перед грудьми 

1 – руки вперед, піднятись на носки, 

вдох 

2 –В.п. видох 

3- руки вверх в замок – вдох 

4- В.п. – видох 

 

В.п. – руки в замок за голову 

1- поворот тулуба вліво, ліва рука 

ривком назад за спину 

2 – В.п. 

3- поворот тулуба вправо, права рука 

ривком назад за спину 

4- В.п. 

 

В.п. – стійка ноги нарізно, руки на 

пояс 

1-нахил вперед прогнутись, руки в 

сторони 

2 – В.п. 

3 – нахил назад 

4 – В.п. 

 

В.п. – стійка, руки в сторони 

1-3 – нахил вниз, дістати руками 

підлогу(складка)  

 

В.п. – стійка, руки вперед-вверх 

1 – мах лівою ногою вперед 

2 – В.п. 

3 – мах правою ногою вперед 

4 – В.п. 

 

В.п. – сід ноги нарізно, руки в 

сторони 

1 – нахил до лівої ноги 

2 - нахил вперед 

3 – нахил до правої ноги 

4 – в.п. 

 

В.п. - о.с. 

1-2 – повільно присісти, руки вперед 

3-4- повільно встати у в.п. 

 

В.п. – о.с. 

1-3 – стрибки вверх 

4 – стрибок вверх з поворотом на 360º 

 

В.п. – о.с. 

1-2 – руки через сторону вверх- вдох 

 

 

Не згинати колін 

 

 

 

 

 

 

Максимально відвести руку 

за спину назад 

 

 

 

 

 

 

Максимально прогнутися 

вперед, назад 

 

 

 

 

 

 

Не згинати колін 

 

 

 

Тримати правильно поставу 

 

 

 

 

 

Спина рівна, руки чітко в 

сторони 

 

 

 

 

 

Вправа на поставу, спину 

тримати рівно 

 

 

Руки притиснуті до грудей 

 

 

 

Вдох – через ніс, видох – 

через рот 



3-4- руки через сторони вниз – видох  

 

6. Вимірювання ЧСС за 10 с до 30 сек. 

Звернути увагу на учнів, у 

яких ЧСС більше ніж 140 

уд/хв. 

Основна частина (27 хв.) 

1. Спеціальні бігові вправи: 

- біг з високим підніманням 

стегна; 

- дріботливий біг; 

- біг із закиданням гомілки 

назад; 

- біг з підскоком 

6 хв. 

Фронтально – потоковий 

метод організації учнів. 

Пояснити, показати. 

Виправляти помилки: 

повторним поясненням, 

зауваженням, вказівкою. 

2. Низький старт,біг по дистанції, 

фінішування 

- виконання команди: «На 

старт!», «Увага!», «Руш!»; 

- вибігання з низького старту, 

зберігаючи нахил тулуба 

уперед; 

- біг зі старту, по розміченому 

відрізку; 

- індивідуальний (некомандний) 

біг з низького старту; 

- пробігання повторних відрізків 

6-8 разів 15 – 20 м; 

- фінішування 

10 хв. 

Парний метод організації 

діяльності учнів. 

Навчати переходу від 

стартового розбігу до бігу по 

дистанції та фінішуванню. 

Дотримуватися правил 

техніки безпеки 

3. Рухливі ігри та естафети: 

 „ Переправа ” – (2 дощечки) 

Біг між кеглями „ Змійкою ” з 

м‟ячами. 

4 хв. 

Дотримуватися правил 

техніки безпеки під час ігор 

та естафет 

4. Рівномірний біг до 1000 м. 7 хв. Ознайомити з правилами     

бігу на середні дистанції 

Заключна частина (4-5 хв.) 

1. Шикування в одну шеренгу. Вправи 

на відновлення дихання 
1 хв. 

У повільному темпі, на місці 

2. 

Вимірювання ЧСС за 10 с. 

до30 сек. 

У нормі – 80-90 уд./хв. 

Звернути увагу на учнів з 

підвищеним пульсом. 

3. 
Підбиття підсумків уроку 

1 хв. 
Оцінити діяльність учнів на 

уроці. 

4. 
Домашнє завдання 

1 хв. 
Повільно - рівномірний біг 

до 700 м 

5. 
Організоване залишення місця 

заняття 
1 хв. 

У колону по одному 

  

 

 

 

 



План ― конспект 

уроку фізичної культури 

для учнів 5  класу.  

Урок №2 

 Тема уроку: Легка атлетика 

  Завдання уроку: 

    1.Вчити техніці  кидкових  кроків у метанні малого м‟ячика . 

    2.Вчити техніці відштовхування в поєднанні з «вильотом в кроці». 

    3. Розвивати рухову активність, сприяти фізичному розвитку; 

    4. Виховувати  культуру. 

Обладнання: м‘ячики для метання,свисток. 

 

 

Хід уроку 
 

 

 

Дозування 

 

Організаційно-

методичні 

вказівки 

                                        Підготовча частина   12 хв. 
1. Шикування учнів в одну шеренгу 

2. Здача рапорту, повідомлення завдань уроку 

3. Правила поведінки і техніка безпеки під час 

уроку з легкої атлетики. 

4. Вимірювання частоти сердечних скорочень 

(ЧСС) за 10 с, візуальний контроль та 

опитування 

30 сек. 

 
 

Фронтальний 

метод 

Звернути увагу  на 

зовнішній вигляд 

учнів і  

самопочуття. 

 
 

5. Ходьба: 

- на носках; 

- на п„ятках; 

- з перекатом з носки на п‟ятку; 

- навприсядки; 

- стрибками; 

    4. Повільний біг 

    5. Загальнорозвиваючі вправи в русі: 

 біг із закиданням гомілок назад; 

 біг із високим підніманням стегна; 

 біг схресно  правим боком (лівим); 

 вистрибування на кожен крок з коловими 

рухами руками; 

 стрибки на правій, лівій нозі; 

 прискорення на відрізках до 20-25м.; 

    6. Загальнорозвиваючі  вправи на місці: 

 В.п. обличчям один до одного, руки на 

плечі партнеру: 

1 хв. 

 

 

 

 

 

 

2 хв. 

15-20м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тулуб прямий 

руки за голову 

плавна ходьба 

 

Біг в повільному 

темпі 

Виконувати 

якомога частіше 

Вистрибувати як 

найвище 

Руки на пояс, 

спина пряма 

З максимальною 

шв. з різних в.п. 

Старатися 

виконувати 

глибший нахил. 



1-3 нахили вперед; 

4- в.п.; 

 В.п. спиною один до одного, руки в замок 

вгору: 

1-2 випади  правою; 

3-4 теж лівою; 

 В.п. стійка ноги нарізно, обличчям один 

до одного, руки в замок перед собою: 

1-3 ліва пряма, права зігнута; 

2-4 права пряма, ліва зігнута; 

 В.п. спиною один до одного,права рука в 

замок вгору: 

1-2 випади  правою; 

3-4 теж лівою; 

 В.п.сід на правій, обличчям один до 

одного, взятися за руки: 

1-4 змінити положення ніг; 

 

4р. 

 

 

 

4р. 

 

 

 

4р. 

 

 

 

4р. 

 

 

 

4р. 

 

Руки вверху, і 

прогнутися в 

спині. 

 

Руки прямі, ноги 

не згинаються в 

колінах. 

 

Старатися 

потягнути руку 

партнера на себе 

Плавні нахили 

вперед. 

 

 

 

                                                   Основна частина 25хв.   

МЕТАННЯ МАЛОГО М'ЯЧИКА 

 1. Відведення снаряду в ходьбі. 

 2.Імітація  схресного  кроку. 

 3. Імітація схресного кроку в поєднанні з 

метанням. 

   4. Імітація відведення снаряда у поєднанні з    

схресним кроком і метанням. 

    5. Те ж саме під час повільного бігу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівномірний біг до 1000 м. 

 

ЕСТАФЕТА:  

“Хто швидше ” 

 

2 хв. 

1 хв. 

      2 хв. 

 

3 хв. 

 

3 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9хв 

 

хв. 

Відведення 

снаряду дугою 

вперед-вниз-назад 

Виконувати в 

повільному темпі, 

Прослідкувати за 

правильністю 

відведення 

снаряду під час 

схресного кроку. 

Перша відмітка 

знаходиться 7-10м 

від лінії старту. 

Перемагає та 

команда, яка 

швидше виконає 

естафету і 

найбільше закине 

м‟ячів. 



Учні утворюють три колони. На відстані 25-30м 

стоїть корзина, а на за 3 м. до неї м‟ячі для 

метання. Направляючий колони скаче «по 

жаб‟ячи» до першої відмітки, потім 

прискорюється до м‟ячів для метання і 

старається їх закинути в корзину, після того 

біжить в колону і передає естафету іншому 

учаснику гри.    

                                                Заключна частина         3 хв. 

 

1.  Шикування в одну шеренгу. Вправи на 

відновлення дихання 

2. Вимірювання ЧСС за 10 с. 

3. Підбиття підсумків уроку 

 

 

4. Домашнє завдання 

5. Організоване залишення місця заняття 

1 хв. 

 

1 хв. 

1 хв. 

 

В повільному 

темпі 

В одну шеренгу 

Виставлення 

оцінок 

 

Стрибки зі  

скакало 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План ― конспект 

уроку фізичної культури 

для учнів 5  класу. 

Урок №3 

Тема. Легка атлетика 

Мета: навчальна – Вивчення техніки бігу на короткій дистанції. Біг 30 м. 

Вдосконалення техніки стрибків у довжину з місця. Рухлива гра. 

розвиваюча - розвивати загальну витривалість та спритність; 

виховна - виховувати наполегливість, дисциплінованість. 

Місце проведення: спортивний майданчик. 

Інвентар: свисток, м‟ячі,секундомір. 

 

№ 

п/п 
Зміст уроку Дозування 

Організаційно-методичні 

вказівки 

Підготовча частина (11 – 13 хв.) 

1. Організаційна частина 

 
1 хв. 

 

2. Шикування учнів в одну шеренгу 

Здача рапорту, повідомлення завдань 

уроку 

Правила поведінки і техніка безпеки 

під час уроку з легкої атлетики. 

Вимірювання частоти сердечних 

скорочень (ЧСС) за 10 с, візуальний 

контроль та опитування 

 

2 хв. 

Звернути увагу на наявність 

спортивної форми в учнів 

 

Перевірка стану здоров‟я 

дітей. 

У нормі 80-90 уд/хв. 

 

3. 
Перешикування та повороти на місці в 

шерензі 
1 хв. 

Звернути увагу на чітке та 

правильне виконання команд. 

4. 

Різновиди ходьби (звичайним кроком, 

на носках, на п’ятах, із високим 

підніманням колін), біг (звичайний; 

приставним кроком лівим (правим) 

боком; спиною вперед) 

4 хв. 

По колу в колону по одному, 

дистанція 2 кроки, не 

обганяти одне одного. 

Звернути увагу на темп та 

частоту рухів. 

5. Комплекс ЗРВ на місці: на увагу, 

координацію рухів, гнучкість, дихання 

та розслаблення. 

 

1. В.п. – основна стійка. На 1- руки 

в сторону, на 2 – вгору, 3 – в 

сторни, 4 – вихідне положення 

2. В.п. – руки в перед в сторони. 
На раз – махом правої ноги 

дістали пальців лівої руки; 2 – 

вихідне положення; на 3 – 

махом лівої ноги дістали пальці 

правої руки; 4 – вихідне 

положення 

3. Вихідне положення – основна 

4-5 хв. 

 

 

 

 

Чітке виконання, лінія рук, 

спина рівна, підборіддя 

підняте 

 

 

Лінія рук 

 

 

Чітке виконання , слідкувати 

за рівними ногами 

 

 

 

 

 

 



стійка; 

      На 1 – упор присівши, 2 – упор 

лежачи, 3 – упор присівши, 4 – 

вихідне положення 

4. В.п. – руки на пояс, стрибки 

спочатку на лівій нозі, потім 

правій і на двох разом 

5. В.п. на 1 руки вгору, на 2 – 

перегнутися, на 3 – дістали 

долонями землі, на 4 – стали 

рівно 

 

Ходьба на місці , відновлення дихання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На місці, повільно 

6. Вимірювання ЧСС за 10 с до 30 сек. 

Звернути увагу на учнів, у 

яких ЧСС більше ніж 140 

уд/хв. 

Основна частина (27 хв.) 

1. Спеціальні бігові вправи: 

- біг з високим підніманням 

стегна; 

- дріботливий біг; 

- біг із закиданням гомілки назад; 

- біг з підскоком 

6 хв. 

Фронтально – потоковий 

метод організації учнів. 

Пояснити, показати. 

Виправляти помилки: 

повторним поясненням, 

зауваженням, вказівкою. 

2. Низький старт,біг по дистанції,  

- Вивчення техніки бігу 30 м 

(стартове положення) 

- Пояснення техніки бігу 

- Показ техніки виконання 

- Виконання стартового 

положення дітьми 

-  

10 хв. 

Чітке виконання вправ 

 

 

 

 

Увага на положення рук і ніг 

3. Рухлива гра “Вудочка” 

Гравці стають у коло обличчям до 

центру. Відстань між ними 1-2 кроки. 

Керівник стоїть у центрі і крутить 

мотузку з мішечком на кінці (вудочку) 

так, щоб вона ковзала на підлозі під 

ногами гравців. Діти стрибають, а якщо 

когось вудочка зачепить, той вибуває 

4 хв. 

Дотримуватися правил 

техніки безпеки під час ігор 

та естафет 

4. Рівномірний біг до 1000 м. 7 хв. Ознайомити з правилами     

бігу на середні дистанції 

Заключна частина (4-5 хв.) 

1. Шикування в одну шеренгу. Вправи на 

відновлення дихання 
1 хв. 

У повільному темпі, на місці 

2. 

Вимірювання ЧСС за 10 с. 

до30 сек. 

У нормі – 80-90 уд./хв. 

Звернути увагу на учнів з 

підвищеним пульсом. 

3. 
Підбиття підсумків уроку 

1 хв. 
Оцінити діяльність учнів на 

уроці. 

4. 
Домашнє завдання 

1 хв. 
Повільно - рівномірний біг до 

700 м 

5. Організоване залишення місця заняття 1 хв. У колону по одному 



 План ― конспект 

уроку фізичної культури 

для учнів 5  класу. 

Урок №4 

Тема. Легка атлетика 

Мета: навчальна – 1. ознайомити учнів з історією розвитку легкої атлетики в Україні; із 

руховими якостями, які розвиваються засобами легкої атлетики; зі шкідливими звичками 

та їх впливом на здоров‟я людини; із особливостями фізичного розвитку і 

функціонального стану організму в підлітковому віці. 

2. Навчати правил  безпеки життєдіяльності під час занять легкою атлетикою. 

3. Повторити низький старт та стартовий розбіг; фінішування; спеціальні бігові вправи; 

спеціальні та підготовчі вправи стрибуна, метальника. 

4. Рівномірний біг до 1000м 

розвиваюча – сприяти розвитку швидкості, витривалості, спритності засобами рухливих 

ігор та    естафет. 

виховна - виховувати наполегливість, дисциплінованість. 

Місце проведення: спортивний майданчик. 

Інвентар: свисток, секундомір, лава , обручі  

 

Хід уроку 

 

 

 

Дозування 

 

Організаційно-

методичні вказівки 

                                        Підготовча частина   12 хв. 

1. Шикування учнів в одну шеренгу 

2. Здача рапорту, повідомлення завдань уроку 

3. Правила поведінки і техніка безпеки під час 

уроку з легкої атлетики. 

4. Вимірювання частоти сердечних скорочень 

(ЧСС) за 10 с, візуальний контроль та опитування 

30 сек. 

 

 

Фронтальний метод 

Звернути увагу  на 

зовнішній вигляд 

учнів і  самопочуття. 

 

 

1. Ходьба: 

- на носках; 

- на п„ятках; 

- з перекатом з носки на п‟ятку; 

- навприсядки; 

- стрибками; 

    2. Повільний біг 

1 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

Тулуб прямий 

руки за голову 

плавна ходьба 

 

Біг в повільному 

темпі 



     3. Загальнорозвивальні вправи на місці та в русі. 

 

 

 

 

5. Вправи для розвитку швидкісно-силових якостей 

 Для розминки всієї 

групи м‟язів, та 

підготовка їх до 

роботи в основній 

частині. 

Поточний метод 

 

                                                     Основна частина 25хв.   

  1.    Спеціальні бігові вправи: 

1. -  біг з високим підніманням стегна; 

2. - стрибкоподібний біг з ноги на ногу; 

3. - біг із закиданням гомілки назад з почерговим 

торканням п‟ятами сідниць; 

4. - біг спиною вперед; 

5. - біг за лідером; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слідкувати за 

правильним 

виконанням 

Слідкувати за 

технікою виконання 

старту, про бігання 

по дистанції, 

фінішування. 

 

2.  Низький старт та стартовий розбіг. Фінішування 

 

 

 

 

 

 

 

Стежити за 

правильною 

постановкою рук та 

ніг. 

3.Рівномірний біг до 1000 м.   

 

4. Естафета «Смуга перешкод» 

. Учасники кожної команди будуються за загальною 

лінією старту в колону по одному. За сигналом 

направляючий в колоні вибігає з-за стартової лінії, 

біжить по прямій до гімнастичної лавки, лягає на неї, 

простягає тулуб по лавці, біжить з обруча в обруч, 

підлазить під планку, оббігає стійку і бігом повертається 

в команду, передає естафету, сам стає в кінець. 

 

  

  



                                                Заключна частина         3 хв. 

 

6.  Шикування в одну шеренгу. Вправи на відновлення 

дихання 

7. Вимірювання ЧСС за 10 с. 

8. Підбиття підсумків уроку 

 

 

9. Домашнє завдання 

10. Організоване залишення місця заняття 

1 хв. 

 

1 хв. 

1 хв. 

 

В повільному темпі 

В одну шеренгу 

Виставлення оцінок 

 

Стрибки зі  скакало 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План ― конспект 

уроку фізичної культури 

для учнів 5  класу. 

Урок №5 

Тема. Легка атлетика 

Завдання уроку: 

1. Повторити спеціальні бігові вправи. 

 

2. Навчати стартового розбігу, бігу по дистанції та фінішуванню. 

 

3. Формувати витривалість під час рівномірного бігу до 500 м. 

 

Обладнання, інвентар: свисток, прапорці, м’ячі, стартові колодки, секундомір. 

 

 

Частин

а 

уроку 

Зміст навчального матеріалу Дозування 
Організаційно-

методичні 

рекомендації 

Підготовч

а (13 

хв.) 

1. Організований перехід до 

місця занять. 

2. Шикування в шеренгу, 

рапорт, повідомлення завдань 

уроку. 

3. Перешикування на місці в 

шерензі. 

 

4. Загальнорозвивальні вправи 

на місці у розімкнутому 

строю. 

1 хв. 
 

 

2 хв. 

 

 

3 хв. 

У колоні по одному. 

 

Визначити 

самопочуття учнів. 

Стежити за поставою 

та правильністю 

виконання вправ. 

 

  7 хв.  

Основн
а 

1. Спеціальні вправи бігуна: 6 хв. Фронтально-груповий 

метод організації 

діяльності учнів. 

Пояснити, показати. 

(27 хв.) - біг з високим підніманням стегна;  

 - дріботливий біг;  



 
- біг із закиданням гомілки; 

 Виправляти помилки. 

Фронтально-потоковий 

метод організації 

діяльності учнів. 

Пояснити, показати. 

Виправляти помилки: 

повторним поясненням, 

зауваженням, вказівкою. 

 

Дотримуватись правил 

гри та техніки безпеки. 

 
- біг стрибками. 

 

 
2. Стартовий розбіг: 

 

 
- прийняти положення за командою 

«На старт!», «Увага!», «Марш!»; 

3 хв. 

 
- індивідуальний (некомандний) 

біг із низького старту; 

 

 
- біг зі старту, зберігаючи 

нахил тулуба вперед. 

 

 
Фінішування: 

 

 
- пробігання с ходу різних 

відрізків 15-20 м із 

максимальною швидкістю 

фінішування; 

 

 
- набігання на фініш із 

різним положенням 

тулуба. 

 

 
3 хв. 

 3. Рівномірний біг до 500 м.  

 
4 Рухливі ігри з бігом і стрибками. 

 

   

6 хв. 

  
8 хв. 

 

Заключна 

 

(5   хв.) 

1. Шикування в шеренгу. Вправи 

на увагу. 

2. Підведення підсумків 

уроку. Домашнє завдання. 

3. Організований вихід зі 

спортивного майданчика. 

1 хв. 
 

 

2 хв. 

 

 

2 хв. 

У повільному темпі, 

на місці. 

Оцінювання. 

 

У колоні по одному. 

 

Д/з: ходьба з різною 

постановкою ступень 

(руки в різних вихідних 

положеннях). 
 

 

 

 



 

План ― конспект 

уроку фізичної культури 

для учнів 5  класу. 

Урок №6 

Тема. Легка атлетика 

Завдання уроку: 

1. Повторити спеціальні бігові вправи. 

 

2. Повторити «низький старт», біг по дистанції та фінішування. 

 

3. Розвивати швидкісні здібності у бігу на 30 м. 

 

Обладнання, інвентар: свисток, прапорці, м‟ячі, стартові колодки, секундомір. 

 

 

Частин

а 

уроку 

Зміст навчального матеріалу Дозування 
Організаційно-

методичні 

рекомендації 

Підготовч

а (13 

хв.) 

1. Організований перехід до 

місця занять. 

2. Шикування в шеренгу, 

рапорт, повідомлення завдань 

уроку. 

3. Перешикування на місці в 

шерензі. 

 

4. Загальнорозвивальні вправи 

на місці у розімкнутому 

строю. 

1 хв. 
 

 

2 хв. 

 

 

3 хв. 

У колоні по одному. 

 

Визначити 

самопочуття учнів. 

Фронтально-потоковий 

метод організації 

діяльності учнів. 

 

  7 хв.  

Основн
а 

1. Спеціальні вправи бігуна: 6 хв. Фронтально-потоковий 

метод організації 

діяльності учнів. (27 хв.) - біг з високим підніманням стегна;  



 - дріботливий біг;  Пояснити, показати. 

Виправляти помилки: 

повторним поясненням, 

зауваженням, вказівкою. 

 

Парний метод 

організації діяльності 

учнів. 

Навчати переходу від 

стартового розбігу до 

бігу по дистанції та 

фінішування. 

 

Дотримуватись правил 

гри та техніки безпеки 

без урахування часу, 

повільно. 

Ознайомити з 

правилами бігу на 

середні дистанції. 

 
- біг із закиданням гомілки; 

 

 
- біг стрибками. 

 

 
2. Низький старт, біг по 

дистанції, фінішування, біг 30 

м: 

10 хв. 

 
- виконати команди «На старт!», 

«Увага!», «Руш!»; 

 

 
- вибігання з низького старту, 

зберігаючи нахил тулуба вперед; 

 

 
- біг зі старту по 

розміченому відрізку; 

 

 
- індивідуальний (некомандний) 

біг із низького старту; 

 

 
- про бігання з ходу різних 

відрізків 15-20 м; 

 

 
- набігання на фініш із 

різним положенням 

тулуба. 

 

 
3. Рухливі ігри та 

естафети з перенесенням 

предметів. 

 

 
4 Рівномірний біг до 700 м. 

 

  
4 хв. 

   

7 хв. 

 

 

 

 

 

 

 



План ― конспект 

уроку фізичної культури 

для учнів 5  класу. 

Урок №7 

Тема: ЛЕГКА АТЛЕТИКА(спеціальні стрибкові вправи, стрибки у довжину способом 

«зігнувши ноги», метання малого 

м’ячика). Завдання уроку: 

1. Повторити техніку стрибка в довжину способом «зігнувши ноги». 

 

2. Навчати спеціальних вправ метальника. 

 

3. Повторити метання малого м‟ячика на дальність. 

 

Обладнання, інвентар: свисток, прапорці, м’ячі, обручі, скакалки. 

 

 

Частин

а 

уроку 

Зміст навчального матеріалу Дозування 
Організаційно-

методичні 

рекомендації 

Підготовч

а (14 

хв.) 

1. Організований перехід до 

місця занять. 

2. Шикування в шеренгу, 

рапорт, повідомлення завдань 

уроку. 

3. Різновиди ходьби і бігу. 

 

4. Загальнорозвивальні вправи на 

1 хв. 
 

 

3 хв. 

 

 

2 хв. 

У колоні по одному. 

 

Перевірити стан 

самопочуття, ЧСС. 

Фронтальний 

метод. 

 

 місці в колі. 8 хв.  

Основн
а 

1. Стрибок у довжину з розбігу: 4 хв. Пояснити, показати. 

(26 хв.) - підбір розбігу; 

 

- стрибок у кроці з 2-3 бігових 

кроків із приземленням на махову 

ногу; 

 
Виправляти помилки 

повторним 

поясненням. Надати 

по три спроби. 

Пояснити, показати. 
Вправу 



- стрибок із розбігу 10-15 м. 
виконувати на 

гімнастичній стінці, 

стоячи до неї боком. 

 2. Спеціальні вправи метальника:  
Пояснити, показати. 

 - імітація рухів ногами у 

фінальному зусиллі, тримаючи 

м‟яч у руці; 

 

5 хв. Фронтальний метод 

організації діяльності 

учнів. 

 - імітація виконання 

фінального зусилля за 

допомогою партнера; 

 
Без урахування часу, 

у повільному темпі. 

 - імітація моменту натягання.   

 
3. Метання малого м‟ячика 

на дальність: 

  

 
- метання м‟яча з 3-5 кроків 

на дальність; 

  

 
- метання м‟яча на дальність. 5 хв. 

 

 4. Рівномірний біг до 800 м.   

 
5. Рухливі ігри з предметами. 

  

   

 

5 хв. 

 

  
7 хв. 

 

 

Заключна 

 

(5   хв.) 

1. Шикування в коло. Вправи на 
увагу. 

 

2. Підведення підсумків 

уроку. Домашнє завдання. 

3. Організований вихід зі 

спортивного майданчика. 

2 хв. 
 

 

2 хв. 

 

 

1 хв. 

Концентрація 

уваги. 

Оцінювання. 

У колоні по одному. 

 

Д/з: стійка ноги на 

ширині плечей, 



невеликий нахил уперед 

– рухи руками, як під 

час бігу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ (1) 

запису хронометрування уроку фізичного виховання 

та показників ЧСС учня протягом 45 хв 

 

№ Види діяльності під час уроку Час на 

початку 

уроку 

ЧСС 

за 10 

сек 

за 1 мин 

1. В началі уроку по (звонику) 0 11 66 

2, Шикування 4 12 72 

3. Біг 8 25 150 

4. 10 перекатів назад–вперед 12 19 118 

5. Кувирок уперед (2 раза) 16 18 112 

6. Перехід з о. с. в і. п. для 

перекиду вперед (4 рази) 

20 20 120 

7. З о. с. упор, стоячи 

зігнувшись (3 рази) 

24 21 124 

8. Шикування 28 19 110 

9. Перешикування 32 18 105 

10. Відпочинок 36 15 90 

11. Піднімання ніг з положення 

лежачи 

40 19 115 

12. Побудова в одну шеренгу 44 17 106 

13. При виході із залу  14 85 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ (2) 

запису хронометрування уроку фізичного виховання 

та показників ЧСС учня протягом 45 хв 

 

№ Види діяльності під час уроку Час на 

початку 

уроку 

ЧСС 

за 10 

сек 

за 1 мин 

1. В началі уроку по (звонику) 0 12 72 

2, Шикування 5 14 84 

3. Біг 7 27 162 

4. 10 перекатів назад–вперед 11 18 108 

5. Кувирок уперед (2 раза) 17 19 114 

6. Перехід з о. с. в і. п. для 

перекиду вперед (4 рази) 

20 20 120 

7. З о. с. упор, стоячи 

зігнувшись (3 рази) 

23 21 126 

8. Шикування 28 19 114 

9. Перешикування 32 18 108 

10. Відпочинок 36 15 90 

11. Піднімання ніг з положення 

лежачи 

41 18 108 

12. Побудова в одну шеренгу 44 16 96 

13. При виході із залу  15 90 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ (3) 

запису хронометрування уроку фізичного виховання 

та показників ЧСС учня протягом 45 хв 

 

№ Види діяльності під час уроку Час на 

початку 

уроку 

ЧСС 

за 10 

сек 

за 1 мин 

1. В началі уроку по (звонику) 0 10 60 

2, Шикування 4 11 66 

3. Біг 8 23 138 

4. 10 перекатів назад–вперед 12 17 102 

5. Кувирок уперед (2 раза) 16 18 112 

6. Перехід з о. с. в і. п. для 

перекиду вперед (4 рази) 

20 20 120 

7. З о. с. упор, стоячи 

зігнувшись (3 рази) 

24 22 132 

8. Шикування 28 18 108 

9. Перешикування 32 17 102 

10. Відпочинок 36 14 84 

11. Піднімання ніг з положення 

лежачи 

40 19 114 

12. Побудова в одну шеренгу 44 17 102 

13. При виході із залу  14 85 

 

 

 


