
2.8. Ознайомча практика. 

Тип дисципліни:  

нормативна 

Семестр:  

шостий. 

Обсяг дисципліни:  

3 тижні. 

Методисти:  

доц. Кізло Н.Б., к.п.н. доц. Логвиненко О.Б. 

Результати навчання:  

Основні завдання ознайомчої практики: 

 дати уявлення про сферу діяльності спеціалістів з фізичного виховання; 

 закріпити теоретичні знання, отримані в процесі вивчення навчальних дисциплін 

“Характеристика сфери фізичного виховання”, ”Теорія та методика фізичного 

виховання” та ін. 

 ознайомити студентів із постановкою роботи з фізичного виховання у навчальних 

закладах; 

 ознайомити із системою організаційної роботи на об’єктах практики; 

 розвивати і закріплювати у студентів позитивне ставлення до педагогічної 

професії, стимулювати бажання до вивчення спеціальних і педагогічних дисциплін 

та удосконалення своїх педагогічних здібностей. 

Спосіб навчання:  

Об'єктами практики є ВНЗ, навчальні заклади (I - ІІ ст.), середні школи (ЗОШ), ліцеї, 

гімназії, дитячі дошкільні заклади (ДДЗ), ДЮСШ, центри здоров’я, фізкультурно-

оздоровчі центри та комплекси, клуби туристів 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 методи досліджень у фізичному вихованні; 

 характеристика сфери фізичного виховання;  

 теорія та методика фізичного виховання, 

 педагогіка, психологія. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Під час проходження практики студент зобов'язаний виконати всі розділи у 

відповідності до поставлених завдань. Розрахунок годин на окремі розділи коректується з 

урахуванням умов об'єкту практики, особистого досвіду студента і набутих знань. 

Ознайомлення із змістом роботи на об’єктах: основними напрямами роботи об’єкта; 

матеріально-технічними умовами об’єктів (наявністю спортивного залу, басейну, 

спортивного майданчику, спортивного обладнання та інвентарю); з планом роботи 

об’єкта; з документи планування і обліку роботи в навчальних закладах. Взяти участь в 

організації та проведенні планових масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних 

заходів, якщо вони будуть проводитися під час проходження практики. 

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. Арєф’єв В. Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): навчальний посібник 

для студентів навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, 3-є вид. перероб. і доп. / 

В. Г. Арєф’єв, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський: “Рута”, 2007. – 248 с. 

3. 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. – 84 с. 



4. Крутій К. Л. Концепція та методичні засади програми “Дитина в дошкільні роки” / 

К. Л. Крутій. – 3-тє вид., стереотип. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2004. – 392 с. 

Форми та методи навчання:  

Під час ознайомчої практики студенти ведуть таку документацію: щоденник ознайомчої 

практики (у якому планують свою щоденну роботи; записують результати спостережень, 

щодо об’єктів на яких проводиться практика; записують завдання і зауваження керівників 

практики); паспорт об’єкта практики (не менше чотирьох). Студент-практикант 

зобов'язаний виконувати усі види робіт, передбачені програмою ознайомчої практики, 

бути організованим, дисциплінованим, ввічливим, працелюбним. У процесі педагогічної 

практики студент виконує вимоги методиста і керівників практики, а також представників 

об’єктів практики, дотримується правил внутрішнього розпорядку об’єктів. 

Методи і критерії оцінювання:  

– щоденник ознайомчої практики; 

– паспорти об’єктів практики; 

– звіт про проходження ознайомчої практики.  

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

теорії та методики фізичного виховання. 


