
2.11. Педагогічна практика у молодшій школі  

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

сьомий. 

Обсяг дисципліни:  

2 тижні. 

Методисти:  

к. п. н., доцент І.Х. Турчик, к. п. н., доцент Р.В.Чопик, к. п. н., доцент О.Б. Логвиненко. 

Результати навчання:  

Студент повинен знати: 

   зміст і методику фізичного виховання в І-ІV классах; 

 особливості організації навчально-виховного процесу. 

Спосіб навчання:  

самостійна робота. 

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: при плануванні навчально-виховного процесу студент 

орієнтується на плани роботи ЗОШ. Разом з тим, кожний практикант зобов'язаний 

забезпечити виховний характер навчання у процесі занять фізичними вправами, 

поєднувати проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів з 

розв'язанням завдань морального, естетичного і трудового виховання, проявити особисту 

ініціативу і творчість. 

Ознайомитись із: 

 матеріально-технічними умовами школи (наявністю спортивного залу, басейну, 

спортивного майданчику, спортивного обладнання та інвентарю); 

 режимом дня та розкладом занять у різних класах початкової школи; 

 з відвідуванням уроків і позакласних занять; 

  з планом роботи школи. 

Вивчити: 

 документи планування і обліку роботи з фізичної культури; 

 плани виховної роботи вчителів молодших класів, особові справи, медичні картки, 

щоденники учнів прикріпленого класу; 

 провести педагогічні спостереження на уроках фізичної культури та інших формах 

занять з І по IV класи для аналізу методики і техніки проведення цих форм занять. 

Проведення навчальної роботи з предмету. 

Провести самостійно: 

 гімнастику перед заняттями; 

 рухливі ігри та забави на перервах; 

 фізкультхвилинки та фізкультпаузи на уроках; 

 фізкультурні заняття у групах продовженого дня; 

 рухливі перерви; 

 уроки фізичної культури (не менше, ніж 8 уроків), щонайменше один з використанням 

комп’ютерних технологій; провести контрольний урок. 

 

 

 



Рекомендована література:  

1. Арєф’єв В. Г. Самостійна робота студентів під час педагогічної практики:  Навчально-

методичний посібник для студентів факультету фізичного виховання / В. Г. Арєф’єв, 

В. І. Куриш, Н. Д. Михайлова. – К. : НПУ ім. М. Драгоманова, 2007. – 104 с. 

2. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України / за 

ред. Зубалія М. Д.  Вид. 2-ге, перероб. і доп.  К., 1997.  36 с. 

3. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”.  К., 1993.  22 с. 

4. Куриш В. І. Теорія і методика фізичного виховання : навчально-методичний посібник 

для самостійної роботи студентів спеціальностей “Фізичне виховання” і “Здоров'я 

людини”: [для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Куриш, Р. В. Чопик. – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2008. Теорія і методика фізичного виховання / за редакцією Т. Ю. Круцевич. У 2-

х томах. – К. : Олімпійська література, 2008. 

5. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. У 2-х частинах / 

Б. М. Шиян . – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. 

Форми та методи навчання:  

Індивідуальні завдання, 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: 

ТМФВ 

 


