
 

 

Гімнастика та методика її викладання 

Код модуля: 

ОП 

Тип модуля: 

обов’язковий 

Семестр: 

перший, другий 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин — 240 год. (кредитів ЄКТС – 8); 

аудиторні години – 128 (лекції – 16 год., практичні – 112 год.). 

Лектори: 

 кандидат педагогічних наук, старший викладач Чепелюк А.В. 

 практичні заняття проводить, старший викладач Чепелюк А.В. 

 спортивних дисциплін і туризму 

Результати навчання: 

 знати значення і місце гімнастики у загальній системі освіти;  

 знати характер дозування навантаження та розподіл засобів в різних 

частинах заняття з гімнастики;  

 знати перелік потенційно-небезпечних з точки зору травматизму вправ; 

методику навчання техніки виконання гімнастичних вправ;  

 вміти складати комплекси вправ для проведення частин заняття та 

заняття в цілому;  

 підбирати інвентар та обладнання для занять з гімнастики;  

 вміти оцінювати стан здоров’я, фізичну та функціональну 

підготовленість; надавати першу допомогу;  

 складати комплекси вправ для занять з певними цільовими групами 

населення. 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 

аудиторне 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

- спортивні дисципліни,  

- дисципліни медико-біологічного циклу. 

- психолого-педагогічного циклу. 

Зміст навчального модуля: 

Гімнастика в системі фізичного виховання. Місця занять гімнастикою та їх 

обладнання. Заходи попередження травматизму на заняттях гімнастикою. 

Характеристика та методика проведення стройових та загально-розвиваючих 

вправ. Загально-розвиваючі види гімнастики. Загальні основи техніки 

гімнастичних вправ. Правила змагань та основи суддівства. Урок гімнастики та 

методика його проведення. Методика навчання гімнастичних вправ. Прикладні 

види гімнастики. Методика занять гімнастикою в школі. Планування та облік 

роботи з гімнастики. Організація та проведення змагань з гімнастики: 

особливості змагань гімнастики. Методика проведення занять з людими різної 

вікової категорії.  
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота 

 поточний контроль (60%): нормативи фізичної, технічної підготовки, 

комплекси вправ та конспекти заняття; 

 підсумковий контроль (40%): семестровий контроль (співбесіда, 

контрольна робота) - залік, екзамен. 

Мова навчання: українська 
 

 


