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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Педагогічна практика – необхідний етап у підготовці майбутніх фахівців у 

галузі фізичної культури та спорту.  

Навчальний план спеціальності 017 фізична культура і спорт передбачає 

проходження студентами  навальної практики, педагогічної практики в  ДЮСШ, 

загальноосвітніх навчальних закладах, ВНЗ, проведення уроків та навально-

тренувальних занять в якості помічника вчителя тренера, викладача і самостійно.  

Науково-дослідницька практика є складовою частиною освітньої-програми 

професійної підготовки магістрів. У програмі і методичних 

рекомендаціях розглядаються загальні положення проведення науково-дослідної 

практики, вибір бази практики, питання організації і змісту практики та підведення її 

підсумків. Програма і методичні рекомендації логічно структуровані, що дозволить 

керівникам практики чіткому плануванню та регламентуванню діяльності студентів і 

керівників під час практики та 

окресленню її головних результатів. Вони сприятимуть плановому, поетапному 

набуттю студентами практичних професійних навичок і застосування набутих 

теоретичних знань у науково-дослідній діяльності. 

У програмі чітко визначено головні задачі фізичного виховання, його роль у 

зміцненні здоров’я населення, гармонійному розвитку особи, підготовці молоді до 

продуктивної праці.  

Проходження педагогічної практики повинно повною мірою відповідати 

сучасним вимогам підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів.  

Проведення педагогічної практики для студентів денної  та заочної форми 

навчання відбувається в декілька  етапів:  

1. Педагогічна практика (навчальна),3 курс (6 семестр);  

2. Педагогічна практика в ДЮСШ, 4 курс (8 семестр).  

3.Магістерська виробнича - педагогічна практика у ДЮСШ, 2 курс 

(3семестр). 

4.Магістерська виробнича практики за фахом (асистентська, педагогічна) 

ВНЗ  2 курс 3 семестр. 

5.Науково-дослідна магістерська. 
 

2. Мета і завдання практики 

 

Головна мета і зміст практики полягають в опануванні студентами сучасних 

методів і форм організації роботи тренера з виду спорту, формуванні на базі 

отриманих знань навичок і умінь, необхідних для здійснення професійної діяльності, 

прийняття самостійних рішень, творчого використання своїх знань у практичній 

діяльності. 

Поставлена мета досягається шляхом: 



 

 

1) ознайомлення студентів зі структурою і змістом роботи в державних 

спортивних організаціях — СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ, що є базами практики; 

2) створення цілісного уявлення про зміст і характер тренерської 

діяльності (організаційна, виховна, навчально-спортивна, науково-дослідна, 

адміністративно-господарча, суддівська та представницька); 

3) формування стійких навичок з організації, планування та проведення 

навально - тренувального процесу, а також контролю за його ефективністю; 

4) навчання студентів передових методів організації і планування 

діяльності тренера з обраного виду спорту. 

Після проходження тренерської практики студенти повинні 

знати: 

основні положення сучасної теорії та методики підготовки спортсменів; 

мету, завдання, принципи, засоби, методи навчання та тренування з обраного 

виду спорту; 

суть та зміст структури підготовки до змагань з урахуванням 

закономірностей періодизації спортивного тренування; 

методику набору і відбору перспективних дітей у спортивні секції; 

організацію та проведення змагань з обраного виду спорту; 

матеріально-технічне забезпечення тренувального процесу та змагань. 

уміти: 

ефективно використовувати основні положення загальної теорії та методики 

підготовки спортсменів; 

здійснювати навчально-виховний процес в обраному виді спорту з 

урахуванням вимог сучасних науково-методичних концепцій програмування, 

контролю та управління процесом фізичної підготовки спортсменів високого класу; 

застосовувати основні положення теорії спорту для розв'язання завдань 

набору та відбору спортсменів; 

організовувати та проводити змагання з обраного виду спорту, виконувати 

функції судді та представника команди, дотримуватись правил техніки безпеки, 

експлуатації спортивного інвентарю та спортивних споруд. 

 

Завдання практики: 

1. Формування практичних умінь та використання у підготовці спортсменів 

методичних положень, які відповідають принципам системи спортивного тренування: 

побудова тренувального заняття; 

планування мікро- і мезоструктур тренувального процесу спортсменів у 

залежності від завдань та періодів макроциклу; 

підбір ефективних засобів та методів тренувального процесу; 

індивідуалізація процесу фізичної, технічної, тактичної та психологічної 

підготовки в залежності від індивідуальних особливостей, віку та кваліфікації 

спортсмена; 

управління динамікою тренованості та набуття спортивної форми; 

проведення поточного та етапного контролю рівня підготовки спортсменів.  



 

 

2. Удосконалення навичок психолого-педагогічної майстерності професії 

тренера: 

особиста демонстрація техніки спортивної вправи; 

застосування засобів опосередкованої наочності; 

керівництво спортивною групою в процесі тренувального заняття; 

застосування методів суворо-регламентованої вправи в тренувальному 

процесі; 

проведення виховної роботи та вміння спрямовувати процеси самовиховання 

спортсменів; 

керувати станом тренованості спортсмена; 

аналізувати та узагальнювати практичний досвід; 

спілкуватися зі спортивними функціонерами та громадськістю; 

організовувати та проводити спортивні змагання, свята. 

Вимоги до студента-практиканта: 

до початку практики отримати від керівника практики консультації щодо 

оформлення всіх необхідних документів; 

самостійно планувати свою діяльність та проводити заняття зі спортсменами 

за своїм профілем підготовки, узгодивши її з методистом практики у відповідності до 

програми практики й умов об’єкта практики; 

виявляти ініціативу, творчість в організації і проведенні спортивних та 

суспільних заходів; 

нести відповідальність за виконану роботу; 

мати охайний зовнішній вигляд та спортивну форму, підпорядковуватись 

правилам внутрішнього розпорядку школи, дотримуватись правил етичних та 

педагогічних норм поведінки в стосунках з дітьми, педагогічним колективом школи; 

Права студента-практиканта: 

отримувати консультації методистів практики, тренера-методиста у ДЮСШ, 

керівника університетської практики; 

обирати теми бесід і лекцій для закріпленого контингенту спортсменів, 

узгодивши їх з тренером-методистом у ДЮСШ; 

безкоштовно користуватися спортивним інвентарем та обладнанням школи 

для спортивного удосконалення; 

отримувати від керівника практики консультації відносно з оформлення усіх 

необхідних документів організації та проведення  навчально-виховного процесу, 

передбаченого програмою практики. 

 

Обов’язки студента-практиканта: 

вивчити і дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки та санітарії. 

Для цього слід пройти відповідний вступний інструктаж та інструктаж на кожному 

конкретному місці праці; 

своєчасно приходити на місце проходження практики; 

виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівки її 

керівників, у відповідності з графіком, призначеним керівником; 



 

 

вести поточну документацію практиканта та своєчасно подавати її на 

перевірку та затвердження методисту; 

вести роботу з удосконалення теоретичних і методичних знань, систематично 

опрацьовуючи сучасні літературні джерела; 

своєчасно підготувати звітні матеріали з практики і захистити їх на 

підсумковій конференції. 

 

Контроль за проходженням практики 

Керівником практики від ВНЗ і бази практики, методистами здійснюється 

поточний та підсумковий контроль за виконанням окремих розділів і всієї програми 

студентами-практикантами. Ведеться контроль початку та закінчення роботи. 

Студенти зобов’язані мати щоденник практики, у якому повинна міститись 

інформація про виконання завдань протягом робочого дня, що відповідають всім 

пунктам індивідуального плану, та кількості  годин роботи. 

Фаховий керівник робить відмітку в індивідуальному плані практиканта про 

виконання роботи тільки тоді, коли вона зафіксована в щоденнику.  

 

Вимоги до звіту 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання  

індивідуального плану, складеного відповідно до програми практики. 

Загальна й характерна форма звітності за практику – подання письмового 

звіту, підписаного й оціненого безпосередньо керівником на місці проходження 

практики. 

Письмовий звіт разом із іншими документами (щоденник, індивідуальний 

план, характеристика) подається на рецензування керівнику практики від 

навчального закладу.  

Звіт має містити відомості про виконання студентам всіх розділів програми 

практики та індивідуального плану, розділів з питань охорони праці, а також 

висновки та пропозиції практиканта список використаної літератури. 

У звіті повинна бути коротко і конкретно описана робота відносно 

навчально-тренувального процесу та програми практики, особисто виконана 

студентом.  

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики  й підготовки звіту, 

студентам в кінці практики відводиться два-три дні.  

Захист та підведення підсумків практики 

Звіт з практики, диференційовано оцінений тренером та фаховим керівником, 

захищається студентом в комісії, яка призначається завідувачем кафедри. До її складу 

входять фахові керівники практики від ВНЗ і за можливості методисти за місцем 

проходження практики, викладачі кафедри, які викладали спеціальні дисципліни.  

Комісія приймає залік у студентів протягом перших десяти днів семестру, 

який починається після практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-

екзаменаційну відомість і залікову книжку студентів з підписами членів комісії. 



 

 

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісію при 

визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового 

контролю. 

Студенту, який не виконав програму  практики з поважних причин, може 

бути надано право проходження практики повторно. Студент, який в останнє отримав 

негативну оцінку комісії за практику, відраховується з ВНЗ.  

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ СТУДЕНТИ ПОВИННІ ПОДАТИ  

НА ЗАХИСТ ПРАКТИКИ 

Щоденник практики; 

Індивідуальний план роботи; 

План  тренувань на мезоцикл; 

Календарний план спортивно-масових заходів; 

Журнал обліку роботи групи; 

Положення про змагання; 

Кошторис витрат на проведення навчально-тренувального збору, змагання; 

Педагогічний аналіз навчально-тренувального заняття; 

Плани-конспекти навчально-тренувальних занять /всіх за практику/; 

Профорієнтаційна робота; 

Звіт про проходження практики; 

Характеристика студента-практиканта 



 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

та дидактично-методичні матеріали  

з виробничої практики за фахом (асистентської, педагогічної)  
підготовки Магістр  

напрям підготовки 017 Фізична культура і спорт 

 

Розробники: 

Земська Н.О. – доцент кафедри спортивно-педагогічних дисциплін,  

кандидат наук з фізичного виховання і спорту 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри спортивно-педагогічних 

дисциплін  

 

 

Протокол від  ―30‖ серпня  2018 р. № 1 

 

Завідувач кафедри                                                                              А. В. Синиця 

 

―____‖___________________ 2018р.  

 

Схвалено науково методичною радою факультету фізичного виховання і 

спорту 

Протокол від  ―____‖________________2018 р. № ___ 

 

―___‖______________2018 р. 

 

Голова                                                                                             Б. П. Лісовський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________, 2018 рік



8 

 

 

Пояснювальна записка 

Виробнича практика за фахом (асистентська, педагогічна) студентів, 

які навчаються за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 

проводиться на другому курсі тривалістю 4 тижнів.  

Вона проводиться на основі Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом МО 

України від 08.04.1993 р. за № 93, листів Міністерства освіти і науки України 

від 05.12.2003 р. за № 14/18.2-2097 «Про фахову (переддипломну) практику 

студентів вищих педагогічних закладів за місцем майбутнього 

працевлаштування» та від 07.02.2009 р. за № 1/9-93 «Про практичну 

підготовку студентів», Закону України «Про вищу освіту», Державних 

стандартів вищої освіти та інструктивно-нормативних документів про 

організацію і проведення практики студентів ДВНЗ «Прикарпатський 

університет імені Василя Стефаника», наскрізної програми практик 

факультету фізичного виховання і спорту, навчального плану, графіку 

навчального процесу та з урахуванням положень «Методичних рекомендацій 

по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів 

України» у відповідно визначені терміни. 

Практика здійснюється у вищих навчальних закладах (ВНЗ) ІІІ-IV 
рівня акредитації м. Івано-Франківська. Практиканти працюють на посаді 

викладача фізичного виховання під керівництвом фахового керівника 

університету та викладача-методиста від бази практики. 

До керівництва практикою залучаються досвідчені викладачі кафедр 

факультету та університету. 

Студенти при проходженні практики зобов'язані: 

- до початку практики одержати від фахового керівника консультації щодо 

основних напрямків діяльності та оформлення необхідної документації; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати виробниче навантаження (6-8 год., на день) 

та інші завдання передбачені програмою практики; 

- вивчати і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки 

безпеки і виробничої санітарії; 
- нести відповідальність за виконану роботу; проявляти активність, бути 
ініціативним, організованим, дисциплінованим та професійно 
компетентним; 
- в установлений термін подавати на перевірку та затвердження 
керівника (викладача) необхідну документацію: індивідуальний план, 
конспекти занять, плани проведення виховних заходів тощо; 
- мати охайний зовнішній вигляд та спортивну форму, 
підпорядковуватись правилам внутрішнього розпорядку, дотримуватись 
правил етики у стосунках зі студентами, викладачами кафедри фізичного 
виховання й обслуговуючим персоналом; 
- своєчасно (до 3-х днів після закінчення практики) здати звітну 
документацію. 
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І. Мета і завдання практики 

Метою практики є формування у студентів організаторських умінь, 

навичок безпосереднього проведення у ВНЗ навчальних занять з 

фізичного виховання та спортивних дисциплін, спортивних секцій, 

туристичних походів, спортивних змагань, козацьких забав, елементарних 

навичок науково-дослідної роботи, уточнення і поглиблення професійних 

інтересів майбутніх тренерів-викладачів. 

Завданнями практики є: 

1. Формування у студентів систему педагогічно-професійних 

знань, умінь, навичок, необхідних для виконання функціональних обов'язків 

викладача фізичного виховання ВНЗ. 
2. Формування навичок творчого, науково-педагогічного та методичного 
пошуку, оволодіння ефективними інноваційними педагогічними та 
інформаційними технологіями; формами і методами, навчальної та науково-
дослідної роботи зі студентами.
3. Формування вміння вибирати засоби і методи для вирішення освітніх, 
оздоровчих і виховних завдань в умовах різних форм фізичного виховання 
студентської молоді.
4. Оволодіння методами і формами педагогічної діагностики, 
педагогічного прогнозування та планування навчально-виховного процесу 
ВНЗ.

5. Навчити студентів використовувати дослідницькі методи з вивчення 

фізичного розвитку, оцінки функціонального стану та соматичного здоров’я, 

рівень фізичної підготовленості, термінових адаптаційних реакцій організму 

на фізичне навантаження, збирати емпіричний матеріал для написання 

магістерських робіт. 
6. Формування особистісних рис, соціальне та професійно значущих 

якостей, світоглядної та громадянської позиції. 

7. Розвиток вмінь аналізувати та оцінювати свою діяльність, а також 

корегувати її на основі рефлексії, піклуватися про професійне 

самовдосконалення. 

8. Засвоєння технології планування роботи кафедр фізичного 

виховання  та ознайомлення з діяльністю спортивних клубів. 

Обов'язки практиканта: 

 самостійно виконати індивідуальний план проходження практики;
 сумлінно і своєчасно складати навчально-методичну документацію і 

подавати її на затвердження і перевірку керівникам практики, підготувати 
відповідну звітну документацію;

 виконувати вимоги керівника практики, адміністрації ВНЗ, викладачів 
фізичного виховання на об’єкті практики, дотримуватися правил 
внутрішнього розпорядку ВНЗ;

 ознайомитись та проаналізувати процес фізичного виховання на базі 

практики;
 вивчити специфіку реалізації державних і регіональних програм з 

фізичного виховання та масової фізичної культури;
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 особисто готуватися до проведення навчальних занять та інших 

доручених заходів серед студентської молоді;
 навчитися контролювати фізичний стан, рівень соматичного здоров’я та 

фізичний розвиток студентів;
 опанувати навиками проведення професійно-прикладної фізичної 

підготовки, організації дозвілля студентської молоді;
 ознайомитися з передовим педагогічним досвідом організації фізичного 

виховання та вдосконалити свою педагогічну майстерність;
 провадити аналіз спеціалізованої літератури, продовжити і завершити 

наукові дослідження, пов'язані із тематикою магістерської роботи;

 ознайомитися з сучасними інформаційними технологіями в сфері 
фізичного виховання та діяльністю наукових бібліотек тощо.

 

II. Зміст практики 
На початку практики студент складає індивідуальний план роботи на 

період проходження практики, в якому зазначає терміни виконання завдань 
практики. Також впродовж практики заповнюється щоденник її 
проходження, в якому фіксується зміст роботи практиканта, а також його 
враження та пропозиції відносно удосконалення виконаних завдань.  

За час проходження практики магістрант зобов’язаний виконати всі 
розділи програми у відповідності зі своїм індивідуальним планом.   

У навчально-виховному процесі з прикріпленими групами студентів 

магістрант орієнтується на плани роботи відповідної кафедри, викладачів 

фізичного виховання. Водночас кожний практикант зобов’язаний проявити 

особисту ініціативу і творчість, уникати шаблону і формалізму в змісті, 

організації і методиці проведення навчальних занять та інших спортивно-

оздоровчих заходів, що проводяться в позанавчальннй час. 

Впродовж практики студент повинен виконати наступні завдання: 

1. Ознайомлення з ВНЗ, режимом його роботи. 

2. Ознайомлення з обов'язками і роботою викладача фізичною 

виховання, з перспективним планом та іншими документами планування 

навчальної діяльності та спортивно-масових заходів. 

3. Складання календарного плану на весь період педагогічної практики. 

4. Підготовка та проведення всіх форм фізичного виховання студентів 

(навчальних занять: лекція (теоретичне заняття); практичне, семінарське, 

індивідуальне заняття; консультація). 

5. Ознайомлення з функціями та обов'язками наставника академічної 

групи. 

6. Проведення навчальних занять з фізичного виховання зі студентами, які 

віднесені до спеціальної медичної групи з урахуванням нозологій 

захворювання, а також індивідуальної роботи зі студентами, які відстають у 

фізичному розвитку. 
7. Дослідження фізичного розвитку, стану соматичного здоров’я та рівня 
фізичної підготовленості студентів й розробка практичних рекомендацій 
щодо оптимізації процесу фізичного виховання. 
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8. Впроваджувати передові наукові та науково-інформаційні технології у 
процес фізичного виховання студентів. 
9. Студентам-практикантам слід суворо виконувати встановлені на базі 
практики правила охорони праці і протипожежної безпеки. Пройти вступний 
інструктаж на кожному конкретному робочому місці. 

Індивідуальні завдання: 

 встановлювати взаємозв'язки між теоретичними положеннями, даними 

експериментальних досліджень та практичної роботи ВНЗ з фізичного 

вдосконалення студентської молоді; 

 самостійно спостерігати та аналізувати навчально-виховний процес; 

 розробляти конспекти занять з усіх розділів програми; 

 самостійно проводити навчальні заняття, спортивні змагання, розваги, 

вечори, свята; 

 проводити тестування студентів щодо розвитку фізичних якостей; 

 вести документацію педагогічної практики; 

 підготувати звіт про роботу. 
 

Контроль за проходженням практики 

Фаховим керівником університету та викладачем-методистом від бази 

практики здійснюється поточний та підсумковий контроль за виконанням 

окремих розділів всієї програми студентами-практикантами. Ведеться 

контроль початку та закінчення роботи. Студенти зобов’язані мати щоденник 

практики, у якому повинна міститись інформація про виконання завдань 

впродовж робочого дня, що відповідають всім пунктам індивідуального 

плану, та кількості  годин роботи. 

Фаховий керівник робить відмітку в індивідуальному плані 

практиканта про виконання роботи тільки тоді, коли вона зафіксована в 

щоденнику.  
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Зміст навчальних завдань практики 

 

№ 

з/п 

Завдання Обсяг 

годин 

Звітна 

документація 

 1. Ознайомлення з об'єктом практики 10  

1.1 Зустріч і бесіда з завідуючим кафедрою ВНЗ, 

ознайомлення зі спортивними традиціями закладу, 

основними формами роботи з фізичного 

вдосконалення студентської молоді 

2 Записи у щоденнику 

1.2. Ознайомлення із спортивними спорудами та їх 

можливостями щодо забезпечення реалізації 

програми фізичного виховання студентів 

2 Записи у щоденнику 

1.3. Засвоєння змісту основних нормативно-правових 

документів, що регламентують організацію 

фізичного виховання і масового спорту у вищих 

навчальних закладах (додаток 1) 

4 Короткий конспект 

1.4 Ознайомитись з структурою кафедри ВНЗ та 

функціональними обов'язками її працівників 

2 Записи у щоденнику 

 2.ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 20  

2.1. Прийняти участь в інструктивно-методичній 

нараді з питань організації та проведення 

виробничої практики за фахом (асистентської, 

педагогічної) 

2 Записати у 

щоденник 

2.2 Скласти індивідуальний план роботи і вести облік 

виконання плану 

6 Індивідуальний план 

проходження 

практики 

2.3. Ознайомитись з планом роботи кафедри, планом 

кафедральних засідань і спортивного клубу 

4 Записати у 

щоденник 

2.4. Брати участь у їх засіданнях 6 Нотатки 

2.5. Взяти участь у звітній конференції з виробничої 

практики за фахом (асистентської, педагогічної) у 

ВНЗ 

2 Звіт про 

проходження 

практики 

 3. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 45  

3.1. Робота в якості викладача кафедри 10 Нотатки 

3.1. Проводити заняття в якості асистента 4 Записати у 

щоденник 

3.2. Скласти конспекти і самостійно провести 10 

занять в навчальних групах з фізичного виховання 

20 Конспекти 

3.3. Підготувати і провести 2 лекції з теоретичного 

розподілу програми 

4 Текст лекції 

3.4. Ознайомитись з особливістю проведення 

практичних занять  зі студентами віднесеними до 

спеціальних медичних груп 

2 Нотатки 

3.5. Взяти участь в організації і проведенні планових 

фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових 

заходах ВНЗ 

5 Робочі матеріали 

(плани, програми, 

сценарій, звіти) 

 4.МЕТОДИЧНА РОБОТА 30  

4.1. Вивчення змісту і методики організації процесу 

фізичного виховання у ВНЗ. 

2 

Нотатки 

4.2. Вивчити  документи  планування  і  обліку роботи  

з ФК і спорту у ВНЗ. 

2 

Взірці документів 
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4.3. Методична  робота  в  бригаді  (рецензування  

конспектів, обговорення методичних, 

семінарських та практичних  занять,  участь  в  

засіданні кафедри  у  ВНЗ) 

2 

Вся необхідна 

документація 

практики 

4.4. Провести науково-педагогічне спостереження на 

відкритих заняттях викладачів ФВ ВНЗ 2 Нотатки    

4.5. Ознайомитись з методикою проведення занять з  

техніки безпеки людини під час занять фізичними 

вправами 

2 

Нотатки 

4.6. Опрацювання наукової та педагогічної літератури, 

самоосвіта 

4 

Нотатки 

4.7. Вивчення досвіду роботи викладачів ВНЗ. 4 Нотатки 

4.8. 

Розробка конспектів лекцій, планів практичного 

заняття, інструкцій до лабораторної роботи  

6 Ведення 

документації 

практики 

4.9. Підготовка наочних посібників, технічних засобів 

навчання, дидактичного матеріалу, в тому числі й 

для використання комп'ютера. 

4 

Нотатки 

4.10. Консультації з фаховим керівником практики 2 Нотатки 

 5. ВИХОВНА РОБОТА. 30  

5.1 Взяти  участь у  проведені заходів, передбачених 

планом виховної роботи ВНЗ з групою на період 

практики 

8 

План виховної 

роботи 

5.2. Проведення індивідуальної робота зі студентами 6 Плани занять 

5.3. 

Участь у профорієнтаційній роботі кафедри 4 

Виступи, підготовка 

агітаційних 

матеріалів 

5.4. Скласти психолого-педагогічну характеристику 

студента. 

2 

Характеристика 

5.5. Ознайомитись з плануванням і змістом роботи 

наставника академічної групи 

2 План роботи на 

семестр 

5.6. Відвідування виховних заходів, години куратора 6 Нотатки 

5.7. Провести 2 години академнаставника 2 Записи у щоденнику 

 6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 45  

6.1.  Проаналізувати стан фізичного розвитку і 

соматичного здоров’я однієї з академічних груп 

15 Протоколи 

6.2. Визначити стан фізичної підготовленості 

студентів закріпленої групи 

15 Зведений протокол 

результатів 

проведеного 

експерименту 

6.3. Провести дослідження в контексті завдань 

магістерської роботи 

10 Робочі протоколи, 

науково-методичні 

матеріали 

6.4. Ознайомитися  з  діяльністю  наукової  бібліотеки  

ВНЗ, скласти список науково-методичної 

літератури та перелік інтернет-сайтів, де 

вивчається питання фізичного виховання 

студентської молоді. 

5 

Список літератури та 

інших наукових 

джерел 

 ВСЬОГО 180 - 
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IV. Методичні вказівки 
1. Підготувати індивідуальний план роботи практиканта, який включає 

види діяльності, передбачені програмою практики, орієнтовану 

кількість годин на їх виконання та відмітку про виконання, яку робить 

методист університету. 

2. Підготувати і провести 2 лекційних заняття з теоретичного розподілу 

програми 

3. Скласти плани-конспекти 10 практичних (семінарських) занять з 

підписом та оцінкою керівника-методиста й фахового керівника. 

4. Скласти конспект контрольного заняття з підписом фахового 

керівника. 

5. Проаналізувати стан фізичного розвитку, соматичного здоров'я й 

рівень фізичної підготовленості студентів однієї з академічних груп. 

6. Ознайомитись з особливостями роботи спортивного клубу 

навчального закладу. 

7. Прийняти участь в організації та проведенні фізкультурно-

оздоровчих й спортивно-масових заходів ВНЗ (скласти сценарій 

даного заходу). 

8. Підготувати звіт про виконану роботу та своєчасно захистити 

матеріали практики з оформленням відповідної робочої документації. 

 

 

V. Форми та методи контролю 

Факультетський керівник практики виконує такі обов'язки: 

 перед початком практики перевіряє підготовленість баз практики; 

 забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед практикою; 

 інструктує щодо порядку проходження практики та з техніки безпеки, надає 

студентам-практикантам необхідні документи (направлення, програма, 

щоденник, календарний план); 

 повідомляє студентів про систему звітності з практики; 

 у тісному контакті з безпосереднім керівником практики від вищого 

навчального закладу забезпечує високу якість реалізації програми; 

 контролює забезпечення адекватних умов праці та дотримання 

студентами норм техніки безпеки; 

 контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього 

трудового розпорядку, ведення старостою підгрупи табеля відвідування 

студентами бази практики; 

 у складі комісії приймає звіти про результати практики; 

 подає завідуючому кафедри та у відділ практики університету 

письмовий звіт із зауваженнями і пропозиціями щодо удосконалення 

системи педагогічної практики студентів у ВНЗ. 
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VI. Вимоги до звіту 
Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального плану. 

Загальна і характерна форма звітності студента протягом практики - 

подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо фаховим 

керівником від бази практики. 

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, 

індивідуальний план, характеристика) подається на рецензування керівнику 

практики від навчального закладу. 

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів 

програми практики та індивідуального плану, мати розділи з питань охорони праці, 

висновки і пропозиції, список використаної літератури. 

В звіті повинна бути лаконічно і конкретно описана робота, особисто 

виконана студентом. 

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовки звіту, 

студентам в кінці практики відводиться 2-3 дні. 

 

VII. Підведення підсумків практики 
Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) 

при комісії, призначеній завідуючим кафедрою. До складу комісії входять 
фахові керівники практики від вищого навчального закладу і по можливості 
баз практики, викладачі кафедри, які викладали практикантам спеціальні 
дисципліни. 

Комісія приймає захист практики у студентів не пізніше ніж 10 днів 
після її завершення. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну 
відомість і в залікову книжку студента з підписами членів комісії. 

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією 
при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами 
підсумкового контролю. 

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, 
може бути надано право проходження практики повторно. Студент, який в 
останнє отримав негативну оцінку з практики за висновком комісії, 
відраховується з університету. 

 

 

Методи контролю 

Керівник практики при оцінюванні студентів враховує рівень 

професійних умінь і навичок за такими критеріями: 

 ефективністю методів й прийомів, які використовував студент для 

досягнення мети та розв’язання завдань практики. 

 характером ускладнень, що виникали у процесі проходження 

практики та способами їх вирішення. 

 відгуками про роботу практиканта. 

 самоаналізом якості виконання завдань практики. 

 вмінням приймати нестандартні, самостійні рішення. 
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Контроль виконання студентами завдань практики  здійснюється 

відповідальними за практику від університету та бази шляхом збору  

оперативної, поточної та підсумкової інформації.  

Оперативний контроль проводиться у процесі практики 

відповідальними за практику від ВНЗ та бази, які контролюють виконання 

конкретного завдання, дотримання студентом плану практики, його трудову 

та навчальну дисципліну, дотримання правил безпеки. Його результати 

фіксуються відповідальними у робочих зошитах з наступним доведенням 

рекомендацій до практиканта. Мета оперативного контролю – оперативне 

реагування відповідальних на можливі відхилення практиканта від програми 

та допомога у своєчасному виправленні помилок.  

 

Поточний контроль – проводиться наприкінці виконання певного 

розділу програми практики, виду роботи: проведення спортивного змагання, 

етапу наукового дослідження, ін. Мета оперативного контролю – допомогти 

практикантам оволодіти вірними професійними навичками роботи. Його 

результати також фіксуються відповідальними за практику у робочих 

зошитах з доведенням рекомендацій та оцінки до практиканта і наступним 

наступнім врахуванням цієї оцінки під час підсумкового контролю. 

 

Підсумковий контроль проводиться по завершенню практики з метою 

визначення ступеня виконання  програми. Контроль виконання програми 

та завдань кожного виду практики проводиться у формі диференційованого 

заліку. Диференційований залік з виробничої тренерської практики 

проводяться відповідальним за практику від ВНЗ у присутності всієї 

навчальної групи у формі усної доповіді студента про виконану під час 

практики роботу. Керівник практикою від ВНЗ враховує відгук керівника від 

бази та оцінює усний звіт про виконану під час практики роботу. Загальна 

оцінка за практику визначається на підставі оцінок за усний звіт, якість 

підготовки необхідних документів, планів-конспектів, проведення 

навчально-тренувальних занять і відгуку керівника від бази. 

 

До заліку з практики допускаються студенти, які виконали наступні 

вимоги: 

 надали щоденник практики;  

 надали позитивну характеристику про проходження практики, 

підписану відповідальним від бази та затверджену юридичною особою від 

бази практики (підпис затверджено печаткою); 

 надали для перевірки конспекти всіх проведених під час 

проходження практики занять та первинного письмового матеріалу про 

виконання завдань практики (журнали, протоколи, відомості, копії наказів та 

розпоряджень, документів обліку, результатів тестувань тощо); 
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не отримали серйозних зауважень про порушення трудової та навчальної 

дисципліни. 

 

Результати складання захисту практики оцінюються за Шкала 

оцінювання: національна та ECTS. 

 

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 

 
 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ СТУДЕНТАМ НЕОБХІДНО ПОДАТИ  

НА ЗАХИСТ ПРАКТИКИ 

1. Щоденник практики; 

2. Індивідуальний план роботи; 

3. План роботи кафедри; 

4. Сценарій спортивно-оздоровчого заходу у ВНЗ; 

5. Планування і зміст роботи наставника академічної групи; 

6. Педагогічний аналіз навчального заняття; 

7. Лекційний матеріал із закріпленої дисципліни; 

8. Плани-конспекти практичних (семінарських) занять /всіх за практику/; 
9. Зведений протокол результатів проведеного дослідження (текст 

теоретичного дослідження, результати тестування, комплекси вправ) 
проблем фізичного виховання і спорту зі студентами.  

10. Протоколи результатів тестування рівня фізичної підготовленості 

студентів.; 

11. Звіт про проходження практики; 
12. Характеристика студента-практиканта. 
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Додаток 1 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРАКТИКАНТА 

 

1 сторінка 

Титульний лист зошита обліку роботи практиканта 

 

ОБЛІК 
роботи з виробничої практики за фахом (асистентської, педагогічної)  у ВНЗ 

студента (ки) ІІ курсу, групи_______________ 

 

(прізвище, ім'я, по батькові)___________________________________________ 

Назва ВНЗ__________________________________________________________ 

Ректор____________________________________________________________ 

Завідувач  кафедрою _____________________________________ 

Підгрупа №_________________________________________________________ 

початок практики____________________________________________________ 

 кінець практики___________________________________________________  

2 сторінка 

Склад групи 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Навчальна 
група 

Спортивна 
спеціалізація 

Домашня 
адреса 

1     

2     

3     

 

3 сторінка  

Розклад занять у навчальних групах 

№ 

п/п 

Дні тижня № 1 2 3 4 

Початок 

закінчення 

8.30 

9.50 

   

1. Понеділок      

2. Вівторок      

3. Середа      
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«Затверджую» 

Фаховий керівник_________________ 

 

Індивідуальний план роботи 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

Підпис 

фахового 

керівника 

1. Організаційна робота 

     

     

2. Навчально-методична робота 

     

     

3.Спортвно-масова робота 

     

     

4. Виховна робота 

     

     

5. Науково-дослідна 

     

     

Дата 

Підпис 

 

«Затверджую» 

Фаховий керівник_________________ 

Конспект заняття №___ 
з ________________________ для студентів_____ групи 

Завдання: 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

Дата проведення___________________ 

Інвентар__________________________ 

 

Частина 

заняття 

Зміст заняття Дозування ОМВ 

1 2 3 4 

    

 

Література, якою користувався практикант. 

Оцінка за конспект____________________ 
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Оцінка за проведення___________________ 

 ’’ЗАТВЕРДЖУЮ’’ 

 Фаховий керівник ________ 

СХЕМА  

АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ 

Група __________ Дата __________ № заняття __________ 

Хто проводить ______________________________________ 

Фронтальний або повний аналіз тренувального заняття охоплює певні 

розділи: 

І. Аналіз конспекту заняття 

1. Правильність та чіткість постановки завдань. 

2. Відповідність матеріалу, що вивчається, поставленим завданням 

програми, рівню фізичної підготовленості учнів, умовам проведеного 

заняття. 

3. Зв’язок з попереднім заняттям. 

4. Правильність розподілу часу за частинами заняття. 

5. Термінологічна правильність запису вправ. 

6. Запис організаційно-методичних вказівок. 

7. Правильність дозування вправ на занятті. 

8. Правильність підбору підготовчих та підвідних вправ. 

9. Чи передбачені заходи страхування, безпеки та допомоги. 

10. Використання наочних посібників. 

11. Як передбачається стимулювати активність учнів. 

ІІ. Санітарно-гігієнічна оцінка умов проведення заняття 

1. Площа та кубатура залу, її відповідність санітарно-гігієнічним нормам. 

2. Характеристика природного та штучного освітлення. 

3. Система опалення, температура, вентиляція. 

4. Яка система прибирання залу, чистота,  його обладнання та інвентар. 

ІІІ. Власні педагогічні спостереження за ходом заняття, діями тренера-

викладача та учнів 

Спостерігаючи за ходом заняття, слід звернути увагу на наступні моменти: 

1. Постановка завдань заняття. 

2. Які методи організації учнів застосовувались, їхня ефективність? 

3. Які методи передачі знань використовував тренер-викладач, їхня 

ефективність? 

4. Чи використовувались підготовчі або підвідні вправи, ефективність 

їхнього використання? 

5. Правильність і своєчасність надання допомоги та страхування, 

навчання самострахуванню. 

6. Уміння викладача виявляти й виправляти помилки. 

7. Місце викладача в процесі проведення заняття. 

Спостерігаючи за діями викладача, необхідно звернути увагу на наступні 

моменти: знання обраного виду спорту, загальна культура, педагогічна 

майстерність і педагогічний такт, уміння організовувати й спрямовувати 
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роботу колективу учнів. Матеріал педагогічних спостережень повинен 

закінчуватись висновками та пропозиціями. 

«Затверджую» 

Фаховий керівник_________________ 
 

Щоденник роботи 

Дата Види виконаної роботи Підпис фахового 

керівника 

   

   

   
 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  
Факультет фізичного виховання і спорту 

Кафедра спортивно-педагогічних дисциплін 
 
 
 
 

ЗВІТ 
про результати виробничої педагогічної (асистентської) практики у ВНЗ  

магістранта (-ки) 2 курсу ___групи, 

 
(прізвище, ім'я та по батькові) 

 
який (яка) проходив (-ла) на базі 

_______________________________________________________________________ 
 

(назва вищого навчального закладу – бази практики) 

у період з ____________________ до ___________________201_ року 
 
 
 
 
 
 

 

Магістрант           ____________(П.І.П.)__________(Підпис) 
 
 
 
Викладач               ________________(П.І.П.)__________(Підпис) 
 
 
Керівник практики від 

кафедри факультету         ________________(П.І.П.)__________(Підпис) 

 



 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

на магістранта 2-го курсу факультету фізичного виховання і спорту 
________________________________________________________, 

(прізвище, ім'я та по батькові) 
 

який (яка) проходив (-ла) педагогічну (асистентську) практику на базі 

______________________________________________________________ 
 

(назва вищого навчального закладу – бази практики) 

у період з ____________________ до ___________________201_ року 
 

Оформлюється характеристика на офіційному бланкові навчального 

закладу. В ній вказуються загальні дані про магістранта, його теоретичну, 
методичну, практичну та наукову підготовку. Детально розкривається 
мотивація магістранта, його ставлення до практики, його навчальна 

дисципліна, сумлінність, ініціативність, активність і самостійність в роботі, 
наявність знань, умінь і навичок при складанні навчально-методичної 

документації, планування всіх форм роботи, створення звітних документів, 
педагогічні навички у проведенні навчальних занять з студентами, уміння 

організувати самостійну науково-дослідну роботу; вміння оцінювати й 
врахувати рівень фізичного розвитку і фізичної працездатності студентів, їх 

вікові та індивідуальні особливості.  
Важливо розкрити організаційні здібності, вміння підготувати і 

провести масові фізкультурно-оздоровчі і спортивні заходи, організувати 
студентів прикріплених груп, проводити виховну і агітаційно-

пропагандистську роботу з фізичної культури, схильність до наукової, 
аналітичної діяльності; володіння сучасними методами наукових досліджень, 

знання інтернет технологій, уміння використовувати у педагогічній роботі 
сучасні наукові досягнення, знання наукової літератури, спеціалізованих 

періодичних видань; вміння оцінити сучасний стан розвитку сфери фізичного 
виховання.  

Описати вміння практиканта критично оцінити проведену роботу, 
врахувати і виправити допущені помилки, його ставлення до студентів, 
викладацького колективу кафедри, сприйняття у колективі кафедри, 
мотивація до збереження власного здоров’я, належна поведінка, ведення і 
пропаганда здорового способу життя, інші особисті якості та властивості, 
проявлені в період практики, що характеризують його професійну 
підготовку, майбутню професійну діяльність. В завершенні вказати 
рекомендовану базою практики 10–бальну оцінку магістранта за практику. 

 
 
Декан                ________________(П.І.П.)__________(Підпис) 

Викладач         ________________(П.І.П.)__________(Підпис) 
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Додаток 2  

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих 

навчальних закладах 

1. Загальні положення 
1.1. У цьому положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

фізичне виховання - складова освіти і виховання, педагогічний, навчально-

виховний процес. Предмет (навчальна дисципліна), спрямований на оволодіння 

знаннями, уміннями й навичками щодо управління фізичним розвитком людини 

різновидами рухової активності, з метою навчання і виховання особистості в 

дусі відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих: 

фізична реабілітація - спеціалізований напрям процесу фізичного 

виховати людини з відхиленнями в стані здоров'я; 

спортивне виховання (тренування) - спеціалізований напрям процесу 

фізичного виховання в окремому виді спорту; 

масовий спорт - система організації та проведення спортивних заходів 

(змагань, розваг, ігор тощо) з масових видів рухової активності, засіб фізичного 

виховання; 

фізичний розвиток - складова життєдіяльності людини, зміна 

природних властивостей і організму впродовж життя, що виявляється у вигляді 

показників функціональних та морфологічних можливостей організму, 

фізичних якостей, рухових здібностей, працездатності, темпів старіння 

організму, термінів тривалості життя; 

рухова (фізична) активність - сукупність видів фізичних вправ та 

видів спорту, засіб фізичного виховання та його спеціалізованих напрямів. 

1.2. Фізичне виховання та масовий спорт у сфері вищої освіти мають 

на меті забезпечити виховання в осіб, що навчаються (далі - студенти) у 

вищих навчальним закладах потреби самостійного оволодіння знаннями, 

уміннями й навичками управління фізичним розвитком людини засобами 

фізичного виховання та навчання застосовувати набуті цінності в 

життєдіяльності майбутніх фахівців. 

Завданнями фізичного виховання та масового спорту у вищих навчальних 

закладах є: 

1. Формування в студентської молоді основ теоретичних знань, 

практичних і методичних здібностей (умінь і навичок) з фізичного і 

спортивного виховання, фізичної реабілітації, масового спорту як 

компонентів їх повноцінної, гармонійної та безпечної життєдіяльності; 

2. Накопичення студентською молодцю досвіду в застосуванні здобутих 

цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, професійній 

діяльності в побуті і в сім'ї; 

3. Забезпечення в студентської молоді належного рівня розвитку 

показників функціональних та морфологічних можливостей організму, 

фізичних якостей, рухових здібностей, працездатності; 

4. Сприяння розвитку професійних, світоглядних та громадянських якостей 
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студентів; 

5. Підготовка та участь студентів у різноманітних спортивних заходах. 

1.3. Навчально-виховний процес з фізичного виховання та масовий 

спорт у сфері вищої освіти ґрунтуються на таких основних принципах: 

 пріоритетності освітньої спрямованості процесу фізичного виховання 

та функціонального фактора в оцінюванні фізичного розвитку студентів;  

 багатоукладності, що передбачає створення у вищих навчальних закладах 

умов для широкого вибору студентами засобів фізичного виховання для 

навчання та участі в спортивних заходах, які відповідали б їх запитам, 

інтересам, стану здоров'я, фізичній і технічній підготовленості, 

спортивній кваліфікації; 

  індивідуалізації та диференціації навчального процесу з фізичного 

виховання; поєднанні державного управління і студентського 

самоврядування. 
 

2. Нормативно-правова база організації навчально-виховного 

процесу з фізичного виховання та масового спорту 
2.1. Організація навчально-виховного процесу з фізичного виховання та 

масового спорту у вищих навчальних закладах незалежно від 

підпорядкування, типів і форм власності базується на Законах України "Про 

освіту", "Про вищу освіту", «Про фізичну культуру і спорт», Національній 

доктрині розвитку освіти, затвердженій Указом Президента України від і 

7.04.2002, Положенні про державний вищий навчальний заклад, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1074 

(із змінами), Положенні про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 

02.06.93 №161, зареєстрованому у Міністерстві ЮСТИЦІЇ України. 

2.2. Організація навчально-виховного процесу з фізичного виховання у 

вищих навчальних закладах здійснюється на підставі вимог державного 

стандарту, галузевих стандартів та стандартів вищої освіти вищих 

навчальних закладів, затверджених в установленому законодавством 

порядку. 

2.3. Організація масового спорту у вищих навчальних закладах 

здійснюється на підставі календарного плану спортивних заходів, положення 

про змагання (універсіаду, спартакіаду тощо) та відповідних правил, які 

встановлюються їх організаторами та затверджуються в установленому 

порядку. 

3. Організація навчально-виховного процесу і фізичного 

виховання та масового спорту 
3.1. Загальну організацію навчально-виховного процесу з фізичного 

виховання та масового спорту у вищому навчальному закладі здійснює його 

керівник, який забезпечує: 

 прийняття управлінських рішень щодо створення необхідних умов для 

здійснення процесу фізичного виховання та масового спорту; 
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 включення в навчальні плани з усіх спеціальностей обов'язкових 

навчальних занять з фізичного виховання протягом усього періоду 

навчання, за винятком останнього випускного семестру в обсязі 4 годин 

на тиждень; 

 створення структурних підрозділів з фізичного виховання та масового 

спорту, а також забезпечення їх необхідною кількістю працівників, 

матеріально-технічною базою (обладнання, інвентар); 

 контроль за станом фізичного виховання і здоров'я студентів; 

 виконання інших повноважень, передбачених чинним законодавством 

щодо розвитку фізичного виховання та масового спорту у вищих 

навчальних закладах. 

3.2. Безпосередню організацію навчально-виховного процесу з 

фізичного виховання та його спеціалізованих напрямів у ході навчального 

процесу і в позанавчальний час у вищому навчальному закладі ІІІ-ІV 

рівнів акредитації здійснює предметна (циклова) комісія (далі -предметна 

комісія) з фізичного виховання, а у вищому навчальному закладі ІІІ-ІV рівнів 

акредитації - кафедра фізичного виховання. 

Відповідно до завдань фізичного виховання у вищих навчальних 

закладах, обсягу та специфіки навчання кафедра (предметна комісія) може 

передбачати в своєму складі необхідні для організації її перспективи навчальні 

підрозділи - навчальні секції фізичного виховання, фізичної реабілітації; 

спортивного виховання, які об'єднують відповідні спеціалізації з видів рухової 

активності, захворювань, спорту та навчальні групи. 

3.3. Організацію у вищому навчальному закладі в позанавчальний час 

спортивних заходів (змагань, розваг, ігор свят, фестивалів тощо) здійснюють 

спортивний клуб, спортивний актив, суддівська колегія, організаційний 

комітет. 

3.4. Для забезпечення організації навчально-виховного процесу з 

фізичного виховання та масового спорту вищий навчальний заклад може 

мати у своєму складі навчально-методичний (методичний) кабінет, наукову 

(навчальну) лабораторію, кабінет лікарського контролю, спортивний 

комплекс, інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством. 

3.5. Форми організації навчального процесу з фізичного виховання 
3.5.1. Навчальний процес з фізичного виховання у вищих навчальних 

закладах здійснюється в таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, 

контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять з фізичного виховання у вищих 

навчальних закладах є: лекція (теоретичне заняття); практичне, семінарське, 

індивідуальне заняття, консультація. 

Вищим навчальним закладом може бути встановлено інші види 

навчальних занять з фізичного виховання. 

3.5.2. Організація лекцій здійснюється, як правило, в аудиторіях 

факультетів (відділень) вищого навчального закладу та викладається для 

курсу або спеціальності, групи. 
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Тематика курсу лекцій визначається навчальною програмою з 

фізичного виховання. 

Зміст курсу лекцій повинен передбачати засвоєння студентами знань з 

основ теорії методики й організації фізичного виховання, спортивного 

виховання (тренування), фізичної реабілітації, масового спорту. 

Викладач, якому доручено читати курс лекцій з фізичного виховання 

або з його спеціалізованих напрямів, масового спорту, зобов'язаний перед 

початком відповідного семестру подати на кафедру (предметну комісію) 

складений ним конспект лекцій, контрольні завдання для проведення 

підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і програмою з 

фізичного виховання 

3.5.3. На практичних заняттях викладач організовує детальний розгляд 

студентами окремих теоретичних (методичних, організаційних) положень 

фізичного виховання, його спеціалізованих напрямів, масового спорту у виді 

бесіди та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. 

Практичні заняття проводяться в спортивних залах, на спортивних 

майданчиках, стадіонах тощо, а їх теоретична частина в аудиторіях або в 

навчально-методичних кабінетах (навчальних лабораторіях), оснащених 

необхідними наочними, технічними, відео, комп'ютерними засобами 

навчання. 

Перелік тем практичних занять визначається навчальною програмою з 

фізичного виховання та має передбачати: теоретичну (методичну, 

організаційну) підготовку, загальну фізичну підготовку, спеціальну фізичну 

підготовку, технічну підготовку тощо. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю 

показників фізичного розвитку студентів, їх знань, умінь і навичок з 

фізичного виховання, постановку викладачем та обговоренням за участю 

студентів проблемних питань, розв'язування контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

3.5.4. На семінарських заняттях викладач організовує дискусію навколо 

попередньо визначених тем, до них студенти готують тези виступів на 

підставі індивідуально виконаних завдань. 

Семінарське заняття проводяться в аудиторіях або в навчально-

методичних кабінетах. 

Перелік тем семінарських занять визначається навчальною програмою з 

фізичного виховання. 

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені 

студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і 

відстоювати свою позицію. 

3.5.5. Індивідуальне заняття організовується та проводиться з окремими 

студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття 

індивідуальних здібностей. 
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Індивідуальні заняття організовуються за окремим графіком з 

урахуванням індивідуального навчального плану студента і можуть 

охоплювати частину або повний обсяг занять з фізичного виховання або його 

спеціалізованих напрямів. 

Види індивідуальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення, 

форми та методи поточного і підсумкового контролю визначаються 

індивідуальним навчальним планом студента. 

3.5.6. Консультація - вид навчального заняття, під час якого 

студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або 

пояснення певних теоретичних (методичних, організаційних) положень чи 

аспектів їх практичного застосування. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитись для групи 

студентів залежно від того чи консультує викладач студентів з питань, 

пов'язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних знань. 

Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій, 

визначається навчальним планом з фізичного виховання. 

3.5.7. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Навчальний час відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується навчальним планом з фізичного виховання і повинен 

становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу 

студента, відведеного на фізичне виховання. 

Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною 

програмою ―фізичного виховання‖ методичними матеріалами, завданнями та 

вказівками викладача. 

Самостійна робота студента з фізичного виховання забезпечується 

системою навчально-методичних засобів: підручником, навчальними та 

методичними посібниками, конспектом лекцій тощо. 

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з фізичного 

виховання повинні передбачати можливість проведення самоконтролю 

показників фізичного розвитку з боку студента. Для самостійної роботи 

студенту також рекомендується відповідна монографічна і періодична 

література з фізичного виховання. 

Самостійна робота студента над засвоєнням теоретичного та 

практичного навчального матеріалу з фізичного виховання може виконуватися 

у бібліотеці, навчально-методичному кабінеті (навчальній лабораторії), на 

спортивних спорудах вищою навчального закладу та у домашніх умовах. 

У необхідних випадках робота проводиться відповідно до 

заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального 

доступу студента до потрібних дидактичних засобів. Графік доводиться до 

відома студентів на початку поточного семестру. 

При організації самостійної роботи студентів з використанням 

складного обладнання, інвентарю, складених систем доступу до інформації 
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(комп'ютерних баз даних тощо) передбачається можливість отримання 

необхідної консультації або допомоги з боку фахівця. 

Навчальний матеріал з фізичного виховання, передбачений навчальним 

планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

при проведенні навчальних занять. 

3.6. Організація практичних, семінарських занять, консультацій з 

фізичного виховання. 

3.6.1. Для організації практичних, семінарських занять, консультацій 

студентів факультетів (відділень), курсів, груп розподіляють у навчальні секції 

кафедри фізичного виховання (предметної комісії) фізичного виховання, 

фізичної реабілітації, спортивного виховання та зараховують у відповідні 

навчальні групи. 

3.6.2. Навчальні секції кафедри фізичного виховання (предметної 

комісії) та відповідні навчальні групи комплектуються на першому курсі на 

початку навчального року з урахуванням кількості студентів, їх стану здоров'я, 

фізичної та рухової (технічної) підготовленості та спортивної кваліфікації. 

Дані, які необхідні для комплектування навчальних секцій кафедри 

фізичного виховання (предметної комісії), можуть бути отримані шляхом 

анкетування студентів. 

Кількість, спеціалізація, наповнення навчальних груп навчальних секцій 

визначає кафедра фізичного виховання (предметна комісія) вищого навчального 

закладу відповідно до вимог цього Положення, навчальної програми з 

фізичного виховання та наявності необхідних спортивних споруд для 

проведення навчальних занять з цими групами. 

Дані, отримані в ході комплектування, фіксуються за факультетами 

(відділеннями курсами, групами вищого навчального закладу та 

навчальними секціями кафедри (предметної комісії), відповідними 

спеціалізаціями і навчальними групами. 

3.6.3. До навчальної секції фізичного виховання кафедри (предметної 

комісії розподіляють студентів, які при анкетуванні виявили бажання 

займатися в цій секції відповідними видами рухової активності, визначеними 

в навчальній програмі з фізичною виховання. 

До навчальних груп навчальної секції фізичного виховання зараховують 

студентів, віднесених за станом здоров'я до основної чи підготовчої 

медичної групи, після проведення контрольного тестування показників 

фізичного розвитку (функціональних, фізичних), визначених у навчальній 

програмі з фізичного виховання та оцінювання викладачем навчальної групи, 

рівня знань та рухових (технічних) здібностей в обраному виді рухової 

активності шляхом проведення бесід та контрольних (навчально-спортивних) 

заходів. 

Навчальні групи зазначеної навчальної секції комплектуються за 

спеціалізаціями з видів рухової активності, визначеними в навчальній програмі 

з фізичного виховання. 
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Заняття із студентами навчальної секції фізичного виховання 

проводяться в навчальний час за розкладом занять зазначеної секції. 

Кількість студентів навчальної групи навчальної секції фізичного 

вихованки складає 10-15 осіб. 

3.6.4. До навчальної секції фізичної реабілітації кафедри фізичного 

виховання (предметної комісії) розподіляють студентів, у яких за даними 

анкетування є відхилення в стані здоров'я. 

До навчальних груп цієї навчальної секції зараховують студентів, які за 

даними особистої медичної картки, медичного обстеження віднесені за 

станом здоров'я до спеціальної медичної групи, групи лікувальної фізичної 

культури або звільнені від  практичних занять. 

Навчальні групи навчальної секції фізичної реабілітації комплектуються 

за спеціалізаціями з нозологічних ознак (видів захворювань), визначеними в 

навчальній програмі з фізичного виховання. 

Заняття із студентами навчальної секції фізичної реабілітації 

проводяться, як правило, фахівцями зі спеціальною освітою, у навчальний час 

за розкладом навчальних занять зазначеної навчальної секції. 

Кількість студентів навчальної групи навчальної секції фізичної 

реабілітації 
 
складає 8-12 осіб. 

3.6.5. До навчальної секції спортивного виховання кафедри фізичного 

виховання (предметної комісії) розподіляють студентів, які виявили бажання 

вдосконалювати свою спортивну майстерність у видах спорту цієї секції. 

До навчальних груп навчальної секції спортивного виховання 

зараховують студентів, віднесених за станом здоров'я до основної медичної 

групи, які за результатами контрольного тестування мають позитивні 

показники функціональної і фізичної підготовленості та, як правило, 

показники виконання спортивної класифікації в обраному виді спорту. 

Навчальні групи зазначеної навчальної секції комплектуються за 

спеціалізаціями з видів спорту, визначеними в навчальній програмі з 

фізичного виховання та кваліфікаційними вимогами. 

Заняття із студентами навчальної секції спортивного виховання 

проводяться за розкладом навчальних занять зазначеної секції. 

Кількість студентів навчальних груп навчальної секції спортивного 

виховання визначається відповідно до їх спортивної кваліфікації та складає: 

 навчально-тренувальної групи 10-15 осіб; 

 групи спортивного вдосконалення 8-12 осіб; 

 групи вищої спортивної майстерності 2-6 осіб. 

Для навчальних груп з ігрових видів спорту кількість студентів 

відповідно складає: 16-20 осіб, 14-18 осіб, 12-16 осіб. 

Обсяг навчальних годин на тиждень для навчальних груп навчальної 

секції спортивного виховання складає для: 

 навчально-тренувальної групи - 6 годин; 

 групи спортивного удосконалення – 8-10 годин; 

 групи вищої спортивної майстерності -12 годин. 
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3.6.6. З однієї навчальної секції (навчальної групи) до іншої студенти 

можуть переводитися, як правило, після закінчення навчального року або 

семестру в установленому у вищому навчальному закладі порядку. 

4. Зміст діяльності кафедри фізичного виховання (предметної 

комісії). 
4.1. Відповідно до акредитації вищого навчального закладу кафедра 

фізичного виховання (предметна комісія) здійснює такі основні види 

діяльності: навчально-виховну методичну, пошуково-методичну, науково-

дослідну, спортивну. 

4.1.1. До змісту навчально-виховної діяльності входять: 

 організація та проведення навчальних занять і заходів з фізичного 

виховання; 

 контроль показників фізичного розвитку студентів; 

 оцінювання якості досягнутого студентами рівня сформованості знань, 

умінь і навичок з фізичного виховання. 

4.1.2. До змісту методичної дальності входять: 

 розробка навчального плану, графіка навчального процесу, навчальної 

програми з фізичного виховання за напрямами і спеціалізаціями 

навчальних секцій кафедр, (предметної КОМІСІЇ), навчальних програм 

за спеціалізаціями та їх затвердження керівником вищого навчального 

закладу; 

 складання розкладу навчальних занять з фізичного виховання на 

факультетах (відділеннях) вищого навчального закладу та в навчальних 

секціях кафедри фізичного виховання (предметної комісії); 

 складання індивідуальних планів роботи викладачів, планів-конспектів 

(моделей) занять, положень про навчальні спортивні заходи, журналів 

обліку фізичного виховання студентів факультетів (відділень) за 

курсами й групами, журналів обліку робота навчальної групи 

навчальної секції, документів звітності; 

 організація функціонування навчально-методичного (методичного) 

кабінет) 

4.1.3. До змісту науково-методичної діяльності входять: 

 розробка методичних рекомендацій, указівок, наочних посібників, 

посібників фізичного виховання, фізичної реабілітації, спортивного 

виховання, масового спорту студентів тощо. 

4.1.4 До змісту науково-дослідної діяльності входять: 

 проведення наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення 

фізичного виховання студентів за тематичним планом науково-дослідних 

робіт вищого навчального закладу та за індивідуальними планами 

науково-дослідних робіт; 

 організація функціонування наукової (науково-дослідної) лабораторії. 

4.1.5. До змісту спортивної діяльності входить організація: 

 функціонування у вищому навчальному закладі спортивного клубу 

та самодіяльного спортивного активу на факультетах (віддаленнях), 
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курсах, у групах; 

 навчання спортивного активу; 

 участі студентів у самодіяльних спортивних заходах вищого навчального 

закладу; 

 підготовки та участі студентів-спортсменів (збірних команд) вищого 

навчального закладу в різноманітних національних та міжнародних 

спортивних заходах. 

5. Планування навчальних занять з фізичного виховання та 

спортивних заходів. 
5.1. Розклад навчальних занять з фізичного виховання на факультетах 

(відділеннях вищого навчального закладу затверджується його керівником за 

поданням кафедри фізичного виховання (предметної комісії), яка розробляє 

його за участю факультетів (відділень), відповідно до пропускної спроможності 

спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд, визначених у Державних 

будівельних нормах «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» (наказ 

Держбуду України від 10.11.2003 № 184), а також медико-біологічних 

закономірностей процесу фізичного виховання щодо тижневої періодичності 

навчальних занять. 

На підставі розкладу навчальних занять з фізичного виховання на 

факультеті (відділеннях) вищого навчального закладу складається розклад 

навчальних занять у навчальних секціях кафедр фізичного виховання 

(предметної комісії). 

Планування змісту навчальних занять у навчальних секціях кафедри 

фізичного виховання (предметної комісії), їх засобів і методів визначається 

викладачем навчальної групи самостійно на підставі вимог навчального плану, 

плану-графіка, навчальної програми з фізичного виховання та навчальної 

програми із спеціалізації з виду рухової активності або захворювання. 

5.2. Календарний план спортивних (спортивно-масових) заходів вищого 

навчального закладу та положення про змагання розробляються спортивним 

клубом спільно з кафедрою фізичного виховання (предметною комісією) та 

затверджуються керівником вищого навчального закладу. 

6. Координація та регулювання навчально-виховного процесу з 

фізичного виховання та масового спорту. 

Для координації та регулювання у вищому навчальному закладі питань 

організації, планування тощо навчально-виховного процесу з фізичного 

виховання та масового спорту на кафедрі фізичного виховання може бути 

створена вчена рада. 

7. Мотивація навчально-виховного процесу з фізичного вихованим 

та масового спорту. 

7.1. Мотивація до активної участі студентів у навчально-виховному 

процесі фізичного виховання та спортивних заходах здійснюється шляхом: 

 створення у вищому навчальному закладі умов для вибору студентами 

виду рухової активності для навчання та участі в самодіяльних 

спортивних заходах за інтересами; 
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 залучення студентів до виконання студентських науково-дослідних робіт 

з фізичного виховання з метою підвищення їх відповідного рівня 

кваліфікації; 

 переведення студентів високого рівня спортивної кваліфікації, що 

навчаються на факультетах (відділеннях) вищого навчального закладу, на 

індивідуальний графік для гармонійного поєднання здобуття освіти за 

обраною спеціальністю та занять видом спорту. 

7.2. Мотивація викладачів до якісної організації своєї діяльності 

здійснюється шляхом: заохочення, своєчасного оцінювання їх діяльності, 

підвищення професійного та наукового рівня, просування по службі. 

8. Контрольні заходи з фізичного виховання. 
8.1. Контрольні заходи з фізичного виховання включають поточний та 

підсумковий контроль. 

8.1.1. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та 

семінарських занять. 

На практичних заняттях поточний контроль має на меті перевірку рівня 

фізичного розвитку студентів за функціональними, фізичними, руховими 

(технічними) показниками. 

На семінарських заняттях поточний контроль має на меті перевірку рівня 

знань студентів з теорії, методики і організації фізичного виховання, його 

спеціалізованих напрямів масового спорту. 

Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і 

система оцінювання рівня знань визначаються кафедрою фізичного виховання 

(предметною комісією). 

8.1.2. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його 

завершених етапах. 

Підсумковий контроль з фізичного виховання включає семестровий 

контроль. 

Вищий навчальний заклад може використовувати кредитно-модульну та 

інші форми підсумкового контролю з фізичного виховання після закінчення 

логічно завершеної частини теоретичних та практичних занять і їх результати 

враховувати при підсумковому оцінюванні. 

8.1.3. Семестровий контроль з фізичного виховання проводиться у 

формах заліку або диференційованого заліку в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою, і в терміни, установлені навчальним 

планом. 

Семестровий залік планується при відсутності кредитно-модульного 

контролю і не передбачає обов'язкової присутності студентів. 

Семестровий диференційований залік планується при відсутності 

кредитно модульного контролю і не передбачає обов’язкової присутності 

студентів. 
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Студент уважається допущеним до семестрового контролю з фізичного 

виховання (заліку або диференційованого заліку), якщо він виконав усі види 

завдань, передбачені навчальним планом з фізичного виховання на семестр. 

9. Оцінювання навчально-виховного процесу з фізичного виховання 
Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти з фізичного 

виховання, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів 

незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання. 

10. Облік діяльності з фізичного виховання та масового спорту 

Для забезпечення обліку з усіх питань своєї діяльності кафедра фізичного 

виховання (предметна комісія), спортивний клуб вищого навчального закладу 

складають та затверджують в установленому порядку. 

11. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу з фізичного 

виховання та масового спорту. 
11.1. Для кадрового забезпечення у вищому навчальному закладі 

навчально-виховного процесу з фізичного вихованні штатний розпис кафедри 

фізичного виховання (предметної комісії) має передбачати такі основні посади. 

Посади науково-педагогічних працівників кафедри фізичного виховання: 

викладач, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри. 

Посади педагогічних працівників предметної комісії з фізичного 

виховання: викладач, старший викладач, керівник фізичного виховання, 

виборна посада голови предметної комісії. 

Посади працівників, які забезпечують допоміжні напрями діяльності 

кафедри (предметної комісії): категорійні фахівці, старші лаборанти, завідувачі 

лабораторій, завідувачі кабінетів, методисти та інші. 

11.2. Для кадрового забезпечення масового спорту посади працівників 

спортивного клубу визначаються та затверджуються керівником вищого 

навчального закладу. 

12. Регламентація діяльності учасників навчально-виховного 

процесу з фізичного виховання. 
12.1. Для забезпечення основних напрямів діяльності кафедри 

(предметної комісії) її науково-педагогічні (педагогічні) працівники, інші 

учасники навчально-виховного процесу з фізичного виховання можуть 

виконувати зазначені в цьому Положенні функції, які є підставою для 

визначення керівником вищого навчального закладу їх функціональних 

обов'язків (посадових інструкцій). 

12.1.1. Функції завідувача кафедри фізичного виховання (голови 

предметної комісії): 

 складання пропозицій щодо кошторису та штатного розпису кафедри 

(предметної комісії); 

 розробка та затвердження в установленому порядку номенклатури справ 

кафедри (предметної комісії); 

 складання плану роботи та плану засідань кафедри (предметної комісії) 

на навчальний рік; 

 затвердження індивідуальних планів роботи викладачів; 
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 участь у прийнятті рішень робочих, колегіальних та дорадчих органів 

вищого навчального закладу; 

 внесення на розгляд керівнику, робочим, колегіальним, дорадчим 

органам вищого навчального закладу питань про затвердження 

документації кафедри (предметної комісії) та про стан і розвиток 

фізичного виховання, масового спорту; 

 проведення засідань кафедри (предметної комісії); 

 організація роботи кафедри (предметної комісії); 

 подання керівнику вищого навчального закладу пропозицій щодо 

приймання на роботу, нормування обов'язків, підвищення кваліфікації, 

переміщення, заохочення, накладання стягнень, звільнення працівників 

кафедри (предметної комісії); 

 координація діяльності кафедри (предметної комісії) з адміністративно-

господарськими підрозділами вищого навчального закладу; 

 контроль за виконанням рішень керівника, колегіальних та дорадчих 

органів вищого навчального закладу, кафедри фізичного виховання 

(предметної комісії); 

 контроль за внутрішнім розпорядком, станом трудової дисципліни 

працівників кафедри (предметної комісії); 

 контроль за використанням засобів, за станом, експлуатацією та 

використанням матеріально-технічної бази, обладнання, інвентарю; 

 оцінювання роботи працівників кафедри (предметної комісії) шляхом 

обговорення на засіданнях кафедри; 

 складання звіту про роботу кафедри (предметної комісії). 

12.1.2. Функції заступника завідувача кафедри (голови предметної 

комісії) з навчальної роботи: 

 складання розділу плану роботи кафедри (предметної комісії) з 

навчально-виховної і методичної роботи, навчального плану, графіків 

навчального процесу, навчальної програми з фізичного виховання, 

розкладу занять у навчальних секціях спільно з викладачами, 

відповідальними за фізичне виховання в цих секціях, навчального 

навантаження викладачів з навчально-виховної і методичної роботи; 

участь у прийнятті рішень кафедри (предметної комісії); 

 працівників, які забезпечують допоміжні напрями діяльності кафедри 

(предметної комісії): категорійні фахівці, старші лаборанти, завідувачі 

лабораторій, завідувачі кабінетів, методисти та інші. 

Для кадрового забезпечення масового спорту посади працівників 

спортивного клубу визначаються та затверджуються керівником вищого 

навчального закладу. 

13. Регламентація діяльності учасників навчально-виховного 

процесу з фізичного виховання 

13.1. Для забезпечення основних напрямів діяльності кафедри 

(предметної комісії) її науково-педагогічні (педагогічні) працівники, інші 

учасники навчально-виховного процесу з фізичного виховання можуть 
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виконувати зазначені в даному Положенні функції, які є підставою для 

визначення керівником вищого навчального закладу їх функціональних 

обов'язків (посадових інструкцій). 

13.1.1. Функції завідувача кафедри фізичного виховання (голови 

предметної комісії): 

 складання пропозицій щодо кошторису та штатного розпису кафедри 

(предметної комісії); 

 розробка та затвердження в установленому порядку номенклатури справ 

кафедри (предметної комісії); 

 складання плану роботи та плану засідань кафедри (предметної комісії) 

на навчальний рік; 

 затвердження індивідуальних планів роботи викладачів; 

 участь у прийнятті рішень робочих, колегіальних та дорадчих органів 

вищого навчального закладу; 

 внесення на розгляд керівнику, робочим, колегіальним, дорадчим 

органам вищого навчального закладу питань про затвердження 

документації кафедри (предметної комісії) та про стан і розвиток 

фізичного виховання, масового спорту; 

 проведення засідань кафедри (предметної комісії); 

 організація робота кафедри (предметної комісії); 

 подання керівнику вищого навчального закладу пропозицій щодо 

приймання на роботу, нормування обов'язків, підвищення кваліфікації, 

переміщення, заохочення, накладання стягнень, звільнення працівників 

кафедри (предметної комісії); 

 координація діяльності кафедри (предметної комісії) з адміністративно 

господарськими підрозділами вищого навчального закладу; 

 контроль за виконанням рішень керівника, колегіальних та дорадчих 

органів вищого навчального закладу, кафедри фізичного виховання 

(предметної комісії); 

 контроль за внутрішнім розпорядком, станом трудової дисципліни 

працівників кафедри (предметної комісії); 

 контроль за використанням засобів, що асигновані, за станом, 

експлуатацією і використанням матеріально-технічної бази, обладнання, 

інвентарю; 

 оцінювання роботи працівників кафедри (предметної комісії) шляхом 

обговорення на засіданнях кафедри; 

 складання звіту про роботу кафедри (предметної комісії). 

13.1.2. Функції заступника завідувача кафедри (голови предметної 

комісії) з навчальної роботи: 

 складання розділу плану роботи кафедри (предметної комісії) з 

навчально-виховної і методичної роботи, навчального плану, графіків 

навчального процесу, навчальної програми з фізичного виховання, 

розкладу занять у навчальних секціях спільно з викладачами, 
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відповідальними за фізичне виховання в цих секціях, навчального 

навантаження викладачів з навчально-виховної і методичної роботи; 

 участь у прийнятті рішень кафедри (предметної комісії); 

 складання звіту кафедри з розділу "Науково-методична та науково-

дослідна робота". 

13.1.3. Функції заступника завідувача кафедри (голови предметної комісії 

) зі спортивної роботи: 

 складання розділу плану роботи кафедри (предметної комісії) зі 

спортивної роботи; 

 складання, спільно із спортивним клубом, плану-календаря та положення 

про самодіяльні спортивні заходи у вищому навчальному закладі; 

 складання спортивного навантаження викладачів; 

 участь у прийнятті рішень кафедри (предметної комісії); 

 проведення нарад з питань спортивної роботи. 

13.1.4.Організація функціонування спортивного клубу, клубів за 

спортивними інтересами: 

 організація виборів на факультетах (відділеннях), курсах у групах 

спортивного активу; 

 організація навчання спортивного активу факультетів (відділень), курсів, 

груп; 

 координація питань спортивної роботи з викладачами, керівниками 

кабінету лікарського контролю, спортивного та інших клубів спортивного 

профілю; 

 контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів з 

питань спортивної роботи; 

 контроль за участю провідних студентів-спортсменів, збірних команд 

вищого навчального закладу в зовнішніх спортивних заходах; 

 облік спортивної роботи; 

 оцінювання спортивної роботи викладачів шляхом заслуховування на 

засіданнях кафедри; 

 складання звіту кафедри (предметної комісії) з розділу "Спортивна 

робота". 

12.1.5. Функції викладача, відповідального за фізичне виховання на 

факультеті (відділенні): 

 складання плану роботи з фізичного виховання та масового спорту на 

факультеті (відділенні); 

 унесення на розгляд керівника, робочих, колегіальних, дорадчих органів 

факультету (відділення) питань з фізичного виховання та масового 

спорту; 

 участь у прийнятті рішень кафедри (предметної комісії); 

 організація розподілу студентів факультету (відділення), курсів, груп в 

навчальних секціях та навчальних групах кафедри фізичного виховання 

(предметної комісії); 
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 організація навчальних занять, анкетування, медогляду, заліків з 

фізичного виховання зі студентами факультету (відділення); 

 організація виборів та навчання спортивного активу на факультеті 

(відділенні) курсах в групах; 

 організація на факультеті (віддаленні) наочної інформації з фізичного 

виховання та масового спорту; 

 координація діяльності викладачів, що працюють із студентами 

факультету (відділення) з питань навчальної роботи, медогляду, заліків, 

спортивних заходів; 

 координація діяльності спортивного активу факультету (відділення) зі 

спортивним клубом вищого навчального закладу; 

 контроль за відвідуванням студентами факультету (відділення), курсів, 

груп занять у навчальних групах секцій кафедри фізичного виховання 

(предметної комісії), їх переміщенням з однієї секції в іншу та участю у 

самодіяльних спортивних заходах; 

 облік роботи з фізичного виховання на факультеті (відділенні); 

 оцінювання стану фізичного розвитку, здоров'я студентів факультету 

(відділення; курсів, груп за даними анкетування, медогляду, тестувань, 

заліків; 

 оцінювання роботи викладачів, що працюють зі студентами факультету 

(відділення) шляхом обговорення на засіданнях кафедри; 

 складання звіту про роботу з фізичного виховання та масового спорту; 

 проведення нарад з питань методичної та навчально-виховної роботи; 

 організація навчально-виховної роботи у відповідності до навчального 

плану та навчальної програми з фізичного виховання; 

 організація функціонування навчально-методичного кабінету; 

 організація контрольних і відкритих занять, замін; 

 організація підвищення професійної кваліфікації викладачів; 

 організація впровадження в навчальний процес фізичного виховання 

інновацій викладачів; 

 координація діяльності викладачів, відповідальних за фізичне виховання 

в навчальних секціях, на факультетах, керівників методичного кабінету, 

кабінету медичного контролю з питань методичної та навчально-виховної 

роботи; 

 координація навчальної діяльності кафедри (предметної комісії) з 

навчальними підрозділами вищого навчального закладу; 

 контроль за проходженням студентами навчальних секцій медичних 

обстежень, тестувань, заліків; 

 контроль за комплектуванням та спрямованістю навчально-виховного 

процесу з фізичного виховання у навчальних секціях та навчальних 

групах; 

 контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів з 

питань методичної та навчально-виховної роботи; 
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 облік методичної та навчально-виховної роботи; 

 оцінювання методичної та навчально-виховної роботи викладачів шляхом 

обговорення на засіданнях кафедри; 

 складання звіту кафедри (предметної комісії) з розділу ―Методична та 

навчально-виховна робота‖. 

12.1.6. Функції заступника завідувача кафедри (голови предметної 

комісії) з наукової роботи: 

 складання розділу плану роботи кафедри з науково-методичної І науково-

дослідної роботи; 

 складання наукового навантаження працівників науково-педагогічного 

склад) кафедри з науково-методичної і науково-дослідної роботи; 

 участь у прийнятті рішень кафедри; 

 проведення нарад з питань наукової роботи; 

 організація науково-методичної роботи; 

 організація створення комп'ютерного банку даних показників фізичного 

розвитку студентів; 

 організація функціонування наукової лабораторії з фізичного виховання; 

 організація науково-дослідної роботи щодо оптимізації фізичного 

виховання студентів; 

 організація проведення та участь викладачів кафедри у внутрішніх та 

зовнішніх наукових конференціях, науково-методичних семінарах тощо; 

 організація підвищення наукового рівня викладачів кафедри; 

 координація роботи викладачів, керівників наукової лабораторії, кабінету 

лікарського контролю з питань наукової роботи; 

 координація наукової діяльності кафедри з науковими підрозділами 

вищого навчального закладу; 

 контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів з 

питань наукової роботи; 

 облік наукової роботи; 

 оцінювання наслідків анкетування, медогляду, фізичного розвитку, стану 

здоров'я, тестувань, медико-педагогічних спостережень студентів вищого 

навчального закладу; 

 оцінювання наукової роботи викладачів кафедри шляхом обговорення на 

засіданнях кафедри. 
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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

1.1. Загальні положення  

У відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики спеціальності 

017 «Фізична культура і спорт» студенти - магістри повинні придбати 

практичні навички за спеціальністю. З цією метою в навчальному плані 

передбачене проведення науково-дослідної практики.  

Науково-дослідна діяльність є творчим процесом, який вимагає 

відповідної організації дослідницької праці, володіння сучасними 

інформаційними технологіями у сфері своєї професійної діяльності, культурою 

мислення, письмової та усної мови. Саме тому науково-дослідна підготовка 

магістрів включає в себе не тільки виконання і захист студентом магістерської 

роботи, але і вивчення спеціальних навчальних курсів і програм науково-

дослідницького характеру. Додатковими формами підготовки студентів до 

науково-дослідницької діяльності в рамках навчального процесу є виконання 

тематичних завдань дослідницького характеру, підготовка наукових рефератів, 

участь у науково-практичних конференціях, проходження науково-дослідної 

практики та ін. Загальна мета всіх форм організації науково-дослідницької 

підготовки – розвиток загальнонаукової та професійної, в певній сфері наукової 

діяльності, компетенції студентів.  

Науково-дослідна практика є важливою ланкою в підготовці магістра. 

Знайомство з основними поняттями науково-дослідницької роботи, вивчення 

проблем сучасної науки, самостійне виконання окремих розділів тематичного 

дослідження, обмеженого, як правило, рамками конкретної наукової проблеми 

магістерської роботи, сприяє підвищенню компетенції студентів при організації 

майбутньої наукової діяльності.  

Практична підготовка студентів є складовою частиною освітнього 

процесу і спрямована на оволодіння студентами системою професійних вмінь 

та навичок, первинним досвідом професійної діяльності і має сприяти 

саморозвитку студента.  

Практична підготовка студентів зорієнтована на виконання загальних 

фахових функцій та формування передбачених варіативними частинами 

освітньо-кваліфікаційних характеристик умінь, практичне використання знань, 

набутих у відповідності до освітньо-професійних програм. Практична 

підготовка має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисциплін, що 

вивчалися, спонукає ґрунтовно вивчати спеціальні наукові видання, у яких 

розглядаються окремі питання з фізичної культури і спорту, методичні 

розробки, навчально-методичні матеріали.  

Цілями практичної підготовки є поглиблення та закріплення набутих 

теоретичних знань з основних професійно-орієнтованих дисциплін, опанування 

сучасних методик наукового дослідження, виховання потреби систематичного 

оновлення та творчого застосування набутих знань в науково-педагогічній 

діяльності; формування вмінь проводити наукові дослідження за різними 

напрямками. 
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Термін та тривалість проведення науково-педагогічної практики 

студентів регламентуються навчальними планами кафедри спортивно-

педагогічних дисциплін. 

1.2. Характеристика науково-дослідної практики 
Науково-дослідну практику студенти освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» проходять протягом трьох семестрів на кафедрі спортивно-

педагогічних дисциплін факультету фізичного виховання і спорту ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» без 

відриву від навчання. 

Метою науково-дослідної практики є формування у магістрів 

загальнокультурних, особистих і професійних компетенцій, спрямованих на 

закріплення та поглиблення теоретичної підготовки, оволодіння вміннями та 

навичками самостійно ставити завдання, аналізувати отримані результати і 

робити висновки, придбання та розвиток навичок ведення науково-

дослідницької роботи. 

Цілями науково-дослідної практики є придбання магістрантами знань та 

умінь, необхідних для виконання науково-дослідницької роботи з фізичної 

культури і спорту.  

У процесі проходження практики магістрант повинен отримати знання, 

придбати навички та вміння для вирішення наступних завдань:  

- формулювання цілей і постановка задач дослідження;  

- складання плану науково-дослідницької роботи;  

- виконання бібліографічної роботи із залученням сучасних 

інформаційних технологій;  

- вибір необхідних методів наукового дослідження, модифікація і 

вдосконалення існуючих та розробка нових методів виходячи з конкретних 

завдань наукового дослідження;  

- обробка, аналіз та інтерпретація отриманих результатів дослідження з 

урахуванням наявних літературних даних;  

- подання підсумків виконаної роботи у вигляді звіту, реферату та 

наукової статті, оформлених згідно з прийнятими вимогами.  

Зміст науково-дослідної практики орієнтований на оволодіння 

магістрантом сучасної методології наукового дослідження і умінням 

застосувати її при роботі над обраною темою магістерської роботи; 

ознайомлення з усіма етапами науково-дослідницької роботи: постановка 

завдань дослідження, літературне опрацювання проблеми з використанням 

сучасних інформаційних технологій (електронні бази даних, Internet); вивчення 

і використання сучасних методів збору, аналізу, моделювання та обробки 

наукової інформації; аналіз отриманого матеріалу, використання сучасних 

методів досліджень, їх вдосконалення і створення нових методів; 

формулювання висновків за підсумками досліджень, оформлення результатів 

роботи; оволодіння вмінням науково-літературного викладу отриманих 

результатів; оволодіння методами презентації отриманих результатів 
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дослідження та розробка пропозицій щодо їх практичного використання із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій. 

В процесі науково-дослідної практики передбачається: 

- вивчення літературних джерел (наукові монографії, статті, доповіді, 

методична література, звіти про виконання науково-дослідних робіт і т.п.) по 

напряму навчання та темі магістерської роботи;  

- систематизація та структурування інформації;  

- участь у наукових конференціях, підготовка тез виступів і доповідей;  

- підготовка наукових статей по темі магістерської роботи;  

- отримання навичок оформлення наукових робіт.  

Безпосереднє навчально-методичне керівництво і контроль за 

організацією науково-дослідної практики студентів від університету 

здійснюють доктори та кандидати наук кафедри спортивно-педагогічних 

дисциплін. 

Обов'язки керівника наукової практики полягають у: 

- проведенні комплексу організаційних заходів перед початком практики, 

забезпеченні студентів необхідними документами;  

- забезпеченні індивідуальними завданнями науково-дослідного 

характеру;  

- проведенні регулярних (згідно зі складеним і затвердженим графіком) 

консультацій щодо проходження практики та оформлення звітів з практики;  

- контролі якості і повноти освоєння програми практики, дотримання 

термінів виконання завдань з практики, їх коригуванні при необхідності та 

складанні звітів;  

- контролі своєчасності складання звіту про практику, організації його 

перевірки, наданні оцінки проходженню практики студентами та допуску звітів 

практики до захисту;  

- залученні студентів до підготовки і проведення різних заходів (нарад, 

конференцій, семінарів тощо);  

- контроль за виконанням як окремих завдань, так і всієї програми 

практики в цілому, надання студенту допомоги в удосконаленні і поглибленні 

знань із спеціальних дисциплін, консультування з усіх питань, що виникають у 

ході практики;  

- перевірка звіту про практику, складання відгуку про результати 

проходження практики студентом.  

Конкретні індивідуальні завдання на науково-дослідну практику 

формулює науковий керівник. 

 

1.3. Права і обов'язки студента-практиканта  

Під час проходження практики студент має право: 

- користуватись необхідною інформацією, яка входить до складу науково-

методичного комплексу дисциплін, що викладаються на кафедрі;  

- збирати необхідні матеріали для науково-дослідної роботи.  

Основні обов'язки студентів-практикантів при проходженні практики: 
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- проходити практику в навчальному закладі відповідно до отриманих 

завдань у режимі роботи відповідних підрозділів; 

- регулярно відвідувати керівника практики у дні його консультацій на 

кафедрі;  

- у повному обсязі виконувати всі завдання, які передбачені програмою 

практики;  

- нести повну відповідальність за виконану роботу та її результати такою 

мірою, як і керівник;  

- брати участь у підготовці і обговоренні окремих питань, що виносяться 

на засідання, наради, збори, конференції тощо;  

- вчасно і на належному рівні підготувати звіт;  

- захистити звіт з практики у визначений термін.  

За підсумками проходження науково-дослідної практики студент 

повинен підготувати до друку і опублікувати самостійно або у співавторстві з 

науковим керівником щонайменше 1 наукову статтю у фахових або 

міжнародних журналах, 2 тези доповідей в матеріалах міжнародних або 

всеукраїнських наукових конференціях, підготувати доповідь і виступити на 

звітній студентській науковій конференції, яка щорічно проводиться на базі 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника або 

прийняти участь у конкурсі студентських наукових робіт. 

Ксерокопії опублікованих матеріалів обов’язково додаються до звіту про 

проходження науково-дослідної практики. 

 

1.4. Розподілу робочого часу 

Відповідно необхідному обсягу програми підготовки (кількості кредитів 

ECTS) та нормативному терміну навчання для магістра фізичної культури і 

спорту 017 «Фізична культура і спорт» (термін навчання – 1 рік та 4 місяці, 

обсяг програми складає 15 кр. ECTS. 

Науковими керівниками магістрів призначаються доктори та кандидати 

наук, які активно ведуть науково-дослідну роботу. За одним керівником 

закріплюється не більше 5 студентів-магістрантів одночасно. 

Теми магістерських досліджень під час практики і магістерських робіт, 

список наукових керівників і консультантів обговорюються та затверджуються 

на засіданні кафедри. 
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2. ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ МАГІСТРІВ 

Під час науково-дослідної практики студенту необхідно виконати 

індивідуальне завдання з поглибленого вивчення окремих напрямків науково-

дослідницької роботи, вирішення конкретних завдань по підбору та аналізу 

наукової літератури або збору та обробки матеріалу для написання майбутньої 

магістерської роботи. 

Тема науково-дослідницької роботи повинна вибиратися і 

формулюватися таким чином, щоб: 

- роботи була актуальною, тобто дослідження і розробки могли мати 

наукове і практичне значення;  

- робота мала внутрішню цілісність, тобто не складалася з багатьох 

пов’язаних один з одним частин;  

- робота над темою вимагала обґрунтування прийнятих рішень;  

- виконання завдання в повному обсязі дозволяло отримати вагомі, 

обґрунтовані результати, які можуть бути захищені.  

Виконання індивідуального завдання науково-дослідної практики за 

фахом передбачає закріплення студентами теоретичних знань, методологій, 

принципів і правил професійного підходу в роботі з різноманітним науковим 

матеріалом. Тому для аналізу існуючих проблем студентам-магістрантам 

рекомендується постійне вивчення літератури, в якій висвітлюється не тільки 

вітчизняного, але і зарубіжний досвід роботи.  

Стосовно теми магістерського дослідження в процесі виконання плану 

практики студенту необхідно:  

- охарактеризувати актуальність і практичну значимість наукової 

проблеми й обґрунтувати доцільність її виконання;  

- сформулювати мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження;  

- представити структуру магістерського дослідження з обов'язковим 

поєднанням, взаємозалежністю і послідовністю його структурних елементів: 

вступу, окремих розділів і висновків;  

- охарактеризувати теоретичну та інформаційну основи роботи. 

Проаналізувати стан і ступінь вивчення проблеми у вітчизняних і зарубіжних 

публікаціях, наукових звітах, електронних збірниках, розміщених в мережі 

Інтернет;  

- сформулювати й обґрунтувати наукову гіпотезу, на підтвердження якої 

спрямоване дослідження;  

- вибрати і вивчити методи дослідження, аналізу та обробки теоретичних 

і практичних вихідних даних, що відносяться до наукової проблеми, здійснити 

попередню обробку наявних даних і проаналізувати достовірність отриманих 

результатів. За результатами науково-дослідної практики студент складає звіт, 

який є, по суті має відповідати першій редакції окремих етапів магістерської 

роботи: 

- актуальність дослідження;  

- мета і завдання дослідження;  

- об'єкт і предмет дослідження;  
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- інформаційна основи дослідження;  

- обґрунтування напрямів дослідження;  

- методологічна основа дослідження;  

- обробка практичних вихідних даних, аналіз результатів обробки;  

- попередні висновки за виконану роботу.  

Стосовно написання наукової статті ( тез та доповіді на студентську 

конференцію): 

Процес дослідження незалежно від теми починається, як правило, з 

вивчення стану питання з літературних джерел: монографій, підручників, 

статей у періодичних виданнях, тез доповідей, бібліографічних, інформаційних, 

реферативних виданням і т.п. Вивчення навчальної літератури і довідкових 

видань необхідно для отримання та (або) розширення знань у конкретній галузі 

науки, вивчення монографій, праць конференцій, публікацій в періодичних 

виданнях – для отримання уявлення про сучасний стан досліджуваної 

проблеми. 

Збір інформації по напрямку дослідження ведеться:  

а) ретроспективно – від сучасних джерел до більш старіших; 

б) з поступовим звуженням зони пошуку – від об'єкта (предмета) 

дослідження до можливих методів вирішення проблеми дослідження 

(теоретичним і експериментальним). 

Теоретична основа дослідження включає вивчення та використання 

наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів, пов'язаної з магістерським 

дослідженням. 

Огляд літератури, представлений у звіті з практики, повинен показати 

знайомство студента з теоретичними основами досліджуваної проблеми, його 

вміння критично їх розглядати, виділяти головне і істотне в сучасному стані 

вивченості теми, оцінювати раніше зроблене іншими дослідниками і формувати 

напрями майбутнього дослідження. 

Логічним завершенням роботи з науковою інформацією є констатація 

стану проблеми, ступінь вивчення і розробки на сьогоднішній момент. 

Вивчення проблеми є головним пунктом теми роботи, задає напрямок 

дослідження у вигляді сформульованої гіпотези. Отже, потрібно чітко і ясно 

охарактеризувати стан проблеми: у вигляді невирішеного питання або ситуації, 

уточнення теоретичної та практичної мети і т.п. 

Інформаційна база дослідження доповнює теоретичну використанням 

статистичних матеріалів, звітів органів державної, регіональної, відомчої 

статистики, наукових інститутів, електронних збірників, розміщених в мережі 

Інтернет.  

 

2.1. Зміст практики  

1. Вивчити теорію та історію проблеми в літературних джерелах. 

Конкретизувати об’єкт та мету наукового дослідження.  

2. Пошук літературних джерел за темою магістерської роботи в 

інформаційно-пошукових системах бібліотеки. Ознайомлення з законодавчими, 
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нормативними, інструктивними матеріалами за темою науково-дослідної 

роботи. Складання переліку літератури за обраною темою.  

3. Вивчення спеціальної наукової та методичної літератури, періодичних 

видань, даних статистичних щорічників.  

4. Зібрання інформації для підготовки наукової статті ( тез доповіді).  

5. Обробка та детальний аналіз зібраної  інформації з метою виявлення 

загальних тенденцій розвитку досліджуваних показників, узагальнення 

результатів теоретичного дослідження.  

6. Розробка та обґрунтування самостійних методичних рекомендацій 

щодо вирішення проблеми дослідження.  

7. Розробка структури та основних тез наукової статті (доповіді). 

Підготовка наукової статті (доповіді), подання її для рецензії науковому 

керівникові.  

8. Подання:  

- 1 наукової статті для публікації (самостійно чи у співавторстві з 

науковим керівником) у фаховому або міжнародному виданні; 

- 2 тез доповідей на міжнародних або всеукраїнських наукових 

конференціях; 

- тез доповідей на звітній студентській науковій конференції;  

або 

- прийняти участь у конкурсі студентських наукових робіт.  

Таким чином, результатом науково-дослідної практики повинно стати 

оформлення звіту (по темі майбутнього магістерського дослідження); 

підготовка до друку та публікація наукової статті або тез доповідей на 

міжнародних або всеукраїнських конференціях, обов’язковий виступ на 

студентській конференції або участь в конкурсі студентських наукових робіт.  
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3. КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК РОЗПОДІЛУ РОБОЧОГО ЧАСУ 

ДЛЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

№ 

з/п 
Найменування виду робіт 

Тижні 

проходження  

І семестр 20__/20__ н.р. 

1.  
Вибір теми дослідження. З’ясування актуальних питань науки 

з досліджуваної проблеми 
1 

2.  Складання плану дослідження 2 

3.  

Формування індивідуального  завдання. Опрацювання 

науково-методичної літератури за досліджуваною 

проблематикою 

3 

4.  
Визначення методологічних засад дослідження. 

Обґрунтування методики дослідження 
4 

5.  
Визначення специфічних і загальнонаукових методів 

дослідження 
5 

6.  

Узагальнення опрацьованого матеріалу і формулювання 

висновків,  підготовка статті або участь у конференції, 

підготовка звіту 

6 

ІІ семестр 20__/20__ н.р. 

7.  

Підбір контингенту досліджуваних осіб. Проведення 

дослідження для з’ясування вихідного рівня показників або 

дослідження актуальних питань підготовки проблематики 

1-2 

8.  

Впровадження розробленої методики корекції досліджуваних 

показників або узагальнення дослідження наукових фактів, що 

стосуються нових аспектів піднятої проблеми 

3 

9.  
Проведення повторного дослідження для з’ясування 

ефективності розробленої методики 
4 

10.  Укладання розділів власних досліджень 5 

11.  
Підготовка статті або участь у конференції. Підготовка звіту 

за результатами дослідження 
6 

І семестр 20__/20__ н.р. 

12.  Формування висновків роботи 1 

13.  Укладка тексту роботи 2 

14.  Рецензування роботи 3 

15.  Підготовка доповіді і презентація до захисту 4 

16.  Попередній захист роботи 5 

17.  Підготовка звіту за результатами дослідження 6 

Підсумок: 18 
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Програма педагогічної практики (навчальної) у ДЮСШ 
 

Змістовий модуль 1. Організаційна та ознайомча робота 
1. Участь студентів в установчій та підсумковій конференціях. 

2. Ознайомлення з умовами проведення навально тренувальних занять з видів 

спорту (обладнанням, інвентарем, спортивним залом і спортивним 

майданчиком, організацією навчально-виховної і позакласної роботи з 

фізичного виховання). 

3. Проведення бесіди з керівництвом школи та тренерами викладами. 

4. Ознайомлення та вивчення програми з видів спорту. 

5. Ознайомлення та вивчення документів планування та обліку роботи з 

навчально-тренувального процесу. 

6. Методична робота в групі. 

7. Підготовка звітної документації. 

Змістовий модуль 2. Навчально-методична робота  
1. Складання індивідуального плану роботи.  

2. Вивчення документів планування та обліку роботи з фізичної культури  та 

спорту в ДЮСШ  

3. Спостереження та аналіз тренувальних занять , що проводяться тренерами-

викладачами ДЮСШ. 

4. Спостереження за психолого-педагогічними умовами організації навчального 

процесу, а саме:  

 

а) оволодінням учнями знаннями, уміннями і навичками;  

б) формуванням у дітей інтересу і бажання вчитися;  

в) формуванням у школярів навичок здорового способу життя та залучення їх 

до фізкультурно-оздоровчої та спортивної робіт у школі;  

5. Аналіз відвіданих занять відповідно до власних уявлень і знань про урок.  

6. Ознайомлення з навчальним планом з тренувальної роботи  та самостійне 

складання його на період практики.  

7. Проведення педагогічного аналізу тренувального заняття з виду спорту.  

8. Складання характеристики фізичної підготовленості учнів у закріплених 

групах.  

9. 

Змістовий модуль 3. Фізкультурно-оздоровча робота  
1. Проведення бесід, дискусій про здоровий спосіб життя в закріплених 

аврально-тренувальних групах.  

2. Участь в організації та проведенні планових фізкультурно-оздоровчих і 

спортивно-масових заходів з учнями під час практики.  

 

Змістовий модуль 4. Науково – дослідна робота  
1. Складання графіку зайнятості учнів та показників ЧСС на тренувальних 

заняттях. 

4. Структура педагогічної практики (наскрізної)  
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Педагогічна практика (навчальна)  

3 курс / 6 семестр 

–90 години 

НАВЧАЛЬНЕ 

ЗАВДАННЯ  

Приблизний обсяг 

год.  

Вид звітного 

документу  

Змістовий модуль 1. Організаційна та ознайомча робота  

1.1.  Організаційно-

методична 

конференція з 

педагогічної 

практики  

2  Щоденник  

1.2  Складання 

індивідуального 

плану роботи.  

2  Індивідуальний 

план  

1.3  Методична робота 

в групі 

(планування, 

обговорення, 

бесіди).  

12  Щоденник  

1.4  Захист 

педагогічної 

практики на 

звітній 

конференції.  

2  Звіт про практику, 

папка з 

документами  

1.5  Бесіда з 

керівництвом 

школи та 

тренерами  

2  Щоденник  

1.6  Ознайомлення з 

умовами 

проведення занять з 

(обладнанням, 

інвентарем, 

спортивним залом і 

спортивним 

майданчиком, 

організацією 

навчально-виховної 

і позакласної 

роботи з фізичного 

виховання)  

2  Щоденник  

1.7  Ознайомлення з 

комплексною 

програмою з видів 

спорту.  

6  Щоденник  

1.8  Ознайомлення з 

документами 

8  Щоденник  
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планування та 

обліку у ДЮСШ 

Разом за змістовим модулем 1  36  

Змістовий модуль 2. Навчально – методична робота  
2.1.  Перегляд і аналіз 

тренувальних 

занять  

12  Щоденник  

2.2.  Складання схеми 

запису заняття 

8  Схема запису 

уроку  

2.3.  Ознайомлення з 

методикою 

складання 

календарного 

робочого плану з 

видів спорту  

6  Щоденник  

2.4.  Ознайомлення з 

методами 

контролю за 

функціональним 

станом учнів під 

час виконання 

вправ  

2  Щоденник  

2.5  Проведення 

занять в якості 

асистента тренера  

 Щоденник  

Разом за змістовим модулем 2  44  

Змістовий модуль 3. Фізкультурно – оздоровча робота  

3.1.  Спостереження 

за проведенням 
спортивної 

години  

4  Щоденник  

3.2.  Допомога в 

організації та 

проведені 

планових 

фізкультурно-

оздоровчих і 

спортивно-

масових заходів 

з учнями  

6  Щоденник  

  

  
 

 


