
Педагогічна практика у ЗОШ 

Тип дисципліни:  
обов’язкова.  

Семестр:  
перший.  

Обсяг дисципліни:  
6 тижнві.  

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 10-11 класах;  

 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 старшої школи;  

 з відвідуванням уроків і позакласних занять;  

 з планом роботи школи.  

Вивчити:  

 документи планування і обліку роботи з фізичної культури;  

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

щоденники учнів прикріпленого класу;  

 провести педагогічні спостереження на уроках фізичної культури та інших формах занять 

з 10 по 11 класи для аналізу методики і техніки проведення цих форм занять.  

Проведення навчальної роботи з предмету.  

Провести самостійно:  

 щоденник педагогічної практики, у якому: 

- планують свою щоденну роботи; 

- ведуть психолого-педагогічний аналіз уроків, позакласних і позашкільних заходів, які 

проводять вчителі і студенти-практиканти; 

- записують результати спостережень за окремими учнями і класом у цілому; 

- фіксують матеріал для виконання індивідуальних завдань кафедри ТМФВ, виконання 

магістерських робіт; 

- записують завдання і зауваження керівників практики і вчителів. 

 робочий зошит студента-практиканта зі звітом, оцінками-відгуками вчителів з фахового 

предмету, класного керівника, методистів; 

 конспекти уроків фізичної культури; 

 конспекти контрольних уроків ; 



 конспекти рухових перерв; 

 конспект виховного заходу; 

 програму і сценарій фізкультурно-художнього свята; 

 картку педагогічного спостереження;  

 план-графік проходження навчального матеріалу на семестр; 

 звіт про виконання індивідуального науково-дослідного завдання кафедри. 

Джерела інформації 

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

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

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

2. 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. 

3. Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Фізична культура» у 2018-2019 

навчальному році. Режим доступу: http://vshkole.in.ua/metodichni-rekomendatsiyi-2018-2019-

navchalnij-rik-fizichna-kultura/ 

4. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10 – 11 

класи.  Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-

11-klas/fizk-st.pdf 

6. Теорія і методика фізичного виховання / за редакцією Т. Ю. Круцевич. У 2-х томах. – К. : 

Олімпійська література, 2008. 

7. Фізична культура в школі: методичний посібник/ за загальною редакцією С.М. Дятленка. 

– К. : Літера ЛТД, 2009. – 176 с. 

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. 

 


