
1.1. Асистентська практика на кафедрах університету 

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

4 тижні. 

Методисти:  

к. фіз. вих., доцент Турчик І.Х., доц. Кізло Н.Б., викл. Михаць Л.В, 

Результати навчання:  

Студент повинен знати: 

- аналіз змісту діяльності викладачів фізичного виховання; вивчення планів їх роботи;  

- особливості організації навчально-виховного процесу (форма навчання: денна, 

дистанційна, екстернат; формування навчальних груп, їх кількісний склад; організація 

навчання (розклад аудиторних занять академічних груп, змінність їх роботи); переважні 

форми та методи організації дидактичного процесу). 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- організація та методика масової фізичної культури; 

- професійна діяльність у сфері фізичного виховання;  

- правові основи діяльності вищої школи, 

- теорія та методика фізичного виховання, 

- педагогіка, психологія. 

Зміст навчальної дисципліни: Ознайомлення із навчальним закладом, де проводиться 

підготовка фахівців за профілем їх фаху. Аналіз змісту діяльності викладачів фізичного 

виховання; вивчення планів їх роботи; відвідування теоретичних і практичних занять з 

відповідних предметів. Ознайомлення з організацією та методикою проведення 

позанавчальних занять. Систематична підготовка до різноманітних форм навчально-

виховної роботи та їх проведення на високому рівні (з використанням активних методів 

навчання і сучасних педагогічних технологій, застосуванням ефективних форм організації 

навчання). Розробка й виготовлення різноманітних дидактичних та наочних засобів 

навчання з метою підвищення ефективності педагогічного процесу. Виконання всіх 

функцій викладача ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Проведення індивідуальної роботи із 

студентами ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

Рекомендована література:  

1. Арєф’єв В.Г., Куриш В.І., Молнар М.В. Педагогічна практика в школі: навчально-

методичний посібник для студентів факультету фізичного виховання. – К.: НПУ ім. 

М. Драгоманова, 2004. – 105 с. 

2. Горащук В., Харченко Л., В.Макаров Педагогічна практика студентів спеціальності 

„Фізичне виховання і валеологія”: Навч. посібник. – Луганськ: Альма-матір, 2005. – 202 с. 

3. Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської 

молоді: Наказ № 188 від 25.05.1998 “Про нормативні документи з фізичного виховання” / 

Міністерство освіти України. – К., 1998. – 18 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль, виконання індивідуальних завдань. 

– підсумковий контроль:оцінка роботи студента за практику. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

теорії та методики фізичного виховання 

 


