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Анотація дисципліни - вивчення дисципліни «Гімнастика та методика її викладання» сприяє 

формуванню комплексних знань та вмінь, навичок з навчальної дисципліни; засвоєння професійних 
умінь в процесі вивчення різноманітних гімнастичних вправ; набуття умінь та навичок науково-
методичної діяльності, розвиток фізичних якостей, необхідних в професійній діяльності майбутнього 
фахівця з фізичної культури; опанування практичними навичками з організації та проведення 
спортивно-масових заходів з гімнастики, занять з різними віковими категоріями та змагань з видів 
гімнастики. 

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка  
Спеціальність – 014 Середня освіта (Фізична культура) 
Освітня програма – 014 Середня освіта (Фізична культура) 
Загальний обсяг дисципліни –  (12 кредитів ЄКТС) 
Статус дисципліни – обов’язкова   
Інститут (факультет) – навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я  
Кафедра – спортивних дисциплін і туризму 
Курс – 1-2; семестр – 1-3; вид підсумкового контролю – залік, екзамен 
Мова навчання – українська 

Види занять: лекції та практичні заняття  

Методи навчання:  словесні, наочні та практичні 

Форма навчання: денна 

Лінк на дисципліну: https://classroom.google.com/c/MzQ1MzY5MTA0NTc1?cjc=xjoddmk 
Розподіл годин за видами робіт 
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І 1 120/4 60 16  44  60   + 

І 2 120/4 44   44  76  +  

ІІ 3 120/4 60 16  44  60   + 

2. Викладачі 

Прізвище, імʼя, по батькові 

Чепелюк Анна Вікторівна 

E-mail: (anna.chepelyuk@ukr.net) 
Тел.:  097-843-94-84 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спортивних 

дисциплін і туризму 

  
 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання формування професійних, організаторських та методичних знань, вмінь та 
навичок, які необхідні у подальшій діяльності майбутнього фахівця, розширення, поглиблення 
теоретичних знань та формування навичок самоосвіти й професійного самовдосконалення. 

Результати навчання можуть бути використані на практичних заняттях, а також під час 

проведення уроків фізичної культури в закладах середньої освіти та навчально-тренувальних 

заняттях у дитячо-юнацьких спортивних школах. 

Компетентності: – Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні 

навички при вирішенні соціальних і професійних завдань. 
 

− Здатність до самоосвіти і самовдосконалення, постійного підвищення особистого рівня 
кваліфікації.  

− Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та синтезу нових складних ідей на 



основі логічних аргументів та перевірених фактів.  
− Здатність до професійного спілкування, забезпечення гармонійних та конструктивних 

взаємовідносин під час виконання професійних завдань.  
       − Уміння застосовувати сучасні освітні технології, добирати оптимальні форми та методи 
педагогічної діяльності, керувати процесом особистісного розвитку студентів, стимулювати 
самостійну роботу студентів.  

− Здатність і готовність ініціювати та проводити наукові дослідження, що приводять до 
отримання нових знань у професійній галузі, впроваджувати й адаптувати наукові знання у процес 
професійної діяльності; здатність до генерування ідей та досягнення наукових цілей.  

− Здатність користуватися іншомовними інформаційними ресурсами, які знаходяться у 
відкритому доступі науково-метричних баз та використовувати іноземний досвід практичного 
вирішення актуальних і нестандартних проблем у сфері фізичного виховання і спорту. 

Пререквізити дисципліни.  Навчальна дисципліна «Гімнастика та методика її викладання» 
надає можливості і переваги котрі пов’язані з попереднім вивченням шкільного курсу з фізичного 
виховання та основ здоров'я, позакласної шкільної роботи, а саме, секційних занять з різних видів 
спорту. 

Постреквізити дисципліни. Знання, уміння та навички з дисципліни можуть 
використовуватися при вивченні дисциплін «Оздоровчий танцювальний фітнес», «Види оздоровчо-

рекреаційної рухової активності», «Загальна теорія підготовки спортсменів», «Педагогіка», 
«Адаптивне фізичне виховання». 

4. Програма дисципліни 

Гімнастика в системі фізичного виховання. Характеристика гімнастики як одного з основних 

засобів фізичного виховання. Гімнастика у навчальних закладах, побуті. Короткий огляд історичного 

розвитку гімнастики. Завдання, засоби та методичні особливості гімнастики. Види гімнастики їх 

завдання та коротка характеристика. 
Місця занять гімнастикою та їх обладнання. Заходи попередження травматизму на заняттях 
гімнастикою. Основні гігієнічні вимоги до місць занять. Прилади для занять гімнастикою. Правила 
експлуатації залів. Обладнання та інвентар. Гімнастичні майданчики. Гімнастична термінологія: 
значення термінології, правила утворення термінів. Особливості термінології. Правила і форми 
запису гімнастичних вправ. Причини травматизму. Профілактика травматизму. Надання першої 
допомоги при травмах. 

Характеристика та методика проведення стройових вправ та вправ для загального розвитку. 
арактеристика стройових вправ. Методика навчання стройових вправ. Характеристика загально-
розвиваючих вправ (вправ для загального розвитку). Методика навчання загально-розвиваючих 
вправ. Складання та проведення комплексів ЗРВ. Формування правильної постави.                   

Загальні основи техніки гімнастичних вправ. Характеристика і класифікація гімнастичних вправ 

на прикладах. Характеристика і класифікація гімнастичних стрибків. Характеристика і класифікація 
акробатичних вправ. 

Урок гімнастики та методика його проведення. Характеристика уроку, як основної форми 

організації навчального процесу. Структура уроку. Призначення та засоби підготовчої, основної та 
заключної частин уроку. Загальні вимоги та способи проведення уроку. Підготовка до проведення 

уроку: написання комплексів вправ та конспекту уроку. 

Методика навчання гімнастичних вправ. Мета та завдання навчання. Умови забезпечення 

успішності навчання. Реалізація дидактичних принципів у процесі навчання гімнастичних вправ. 
Етапи навчання: створення попередньої уяви, розучування вправи, закріплення та вдосконалення 

навичок. Характеристика методів навчання. Використання підвідних вправ, наочних посібників, 

технічних засобів. Виправлення помилок при навчанні. Значення допомоги та страхування на різних 
етапах навчання. 

Методика занять гімнастикою в школі.Методичний розбір вправ основної гімнастики для учнів 

різних класів з врахуванням їх анатомо-фізіологічних та психологічних особливостей. Завдання 
фізичного виховання на заняттях гімнастикою в школі. Формування та вдосконалення рухових 

якостей у школярів. Формування правильної постави в процесі занять основною гімнастикою в 

школі. Характеристика основної гімнастики як засобів фізичного виховання школярів. Організація 

занять гімнастикою в школі. 
Правила змагань та основи суддівства. Значення змагань з гімнастики. Види змагань з гімнастики. 

Положення про змагання. Основи суддівства в гімнастиці. Обов’язки суддів змагань.  Обов’язки 

учасників змагань з гімнастики.   
Прикладні види гімнастики. Характеристика прикладних видів гімнастики та їх класифікація. 

Професійно-прикладна гімнастика: завдання та засоби, форми і методика проведення занять. 

Спортивно-прикладна гімнастика: значення в підвищенні рівня фізичної підготовки, підбір вправ та 



методика проведення занять у різних видах спорту. Військово-прикладна гімнастика: завдання та 

засоби, значення для фізичного виховання військових. Лікувальна гімнастика: значення у відновленні 
фізіологічних функцій організму в процесі лікування та після одужання. Форми і методика 

проведення занять. 

Планування та облік роботи з гімнастики. Значення та завдання планування навчальної роботи. 

Основна документація планування. Методика складання навчального та робочого плану, робочої 

програми. 

 Організація та проведення змагань з гімнастики: особливості змагань гімнастики. Гімнастичні 

виступи та свята. Планування змагань. Етапи підготовки. Документація змагань: положення про 

змагання, графік проведення. Комплектування та робота суддівської колегії. Проведення змагань. 

Підведення підсумків та складання звіту про змагання. Значення гімнастичних виступів. Зміст 

гімнастичних виступів. Програма виступу та характеристика його складових частин. Методика 

підготовки та проведення виступу. Музичний супровід. Художнє оформлення. 

Методика проведення занять з жінками та особами старшого та похилого віку. Особливості 
організації, змісту та методика занять. Форми роботи з особами середнього старшого та похилого 
віку. Підбір вправ їх чергування дозування. Лікарсько-педагогічний контроль і самоконтроль. 
Особливості занять в групах здоров’я. 

Перелік тем практичних занять: 
 Стройові вправи (шикування і перешикування, переміщення, розмикання і змикання).  
 Методика проведення стройових вправ. 
 Вправи для загального розвитку.  
 Методика проведення вправ для загального розвитку. 
 ЗРВ без предметів. 
 Методика проведення вправ для загального розвитку без предметів.  
 ЗРВ з предметами. 
 Методика проведення вправ для загального розвитку з предметами. 
 Техніка виконання акробатичних вправ.  
 Техніка виконання гімнастичних вправ. 
 Техніка виконання вправ на гімнастичних приладах. 

 Методика навчання акробатичних вправ. 
 Методика навчання гімнастичних вправ. 

 Методика навчання вправ на гімнастичних приладах. 
5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Лекції – ауд. 12, корпус 11, вул. Симоненка, 5  

Практичні заняття – спортивний зал ДДПУ ім. Івана Франка, вул. Івана Франка, 24 

6. Інформація про консультації 

Розклад консультацій – четвер  15.00 – 16.30 год. ауд. 12  (корпус 11,  вул. Симоненка, 5)  

7. Система оцінювання 

Форми підсумкового та поточного контролю 

І     семестр 

 семестр І   

 

 
 

екзамен 

І. Поточна успішність  60 балів 

- технічна підготовка 30 балів 

- фізична підготовка 20 балів 

ІІ. Контрольна робота 20 балів 

ІІІ. Cамостійна робота 10 балів 

ІV. Співбесіда з лектором 20 балів 

Залік/ Екзамен екзамен 

Всього балів 100 балів 100 

                   

 Фізична підготовка Одиниця виміру Бали 

5 4 3 2 1 

1 Підтягування на перекладині – чол. к-сть разів  25 22 18 15 10 

 Підтягування на низькій перекладині – жін. к-сть разів 47 43 38 33 26 

2 Піднімання ніг у висі к-сть разів 220  195 180 170 160 



3 Упор кутом на брусах - чол. сек. 110 100 90 75 60 

 Нахил тулуба – жін. см. 20 17 15 12 10 

4 Піднімання тулуба в сід к-сть разів 40 35 30 25 20 

5 Віджимання на брусах (чол.) к-сть разів 18   14  10  6   2  

  Віджимання в упорі лежачи (жін.) к-сть разів  24 19  16  11  7  

6 Підйом переворотом (чол.) к-сть разів 8 6 4 3 2 

 Стрибки через скакалку за 1 хв. ( жін.) к-сть разів 170 150 130 110 90 

            

 Технічна підготовка  3х10б. 

  

1 Вільні вправи техніка виконання 

2 ВдЗР без предметів техніка виконання 

3 ВдЗР з гантелями техніка виконання 

                                 ІІ-ІІІ   семестри 

 семестр ІІ семестр ІІІ  

 
 

 

екзамен 

І. Поточна успішність  60 балів 60 балів 

- технічна підготовка 15 балів 15 балів 

- фізична підготовка 15 балів 15 балів 

- методична підготовка 30 балів 30 балів 

ІІ. Контрольна робота 20 балів 20 балів 

ІІІ. Cамостійна робота 20 балів  

ІV. Співбесіда з лектором - 20 балів 

Залік/ Екзамен залік екзамен 

Всього балів 
100 балів 100 балів 100 

Середньозважена за два семестри (до 100) 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

Сумарна оцінка Sсум (всього балів)  

 

  Технічна підготовка 3 х 5б.   

1 Вправи на різновисоких брусах (жін.)   техніка виконання 

    Вправи на брусах  (чол.) 

2 Вправи на перекладині  (чол.) техніка виконання 

    Вправи на колоді  (жін.)  

3 Вільні вправи   техніка виконання 

 

  Фізична підготовка Одиниця виміру Бали  

 5 4 3 2 1 

1 Підйом переворотом (чол.) к-сть разів  8 6 4 3 2 

 Стрибки через скакалку за 1 хв. ( жін.) к-сть разів 170 150 130 110 90 

2 Віджимання на брусах (чол.) к-сть разів 18   14  10  6   2  

  Віджимання в упорі лежачи (жін.) к-сть разів  24 19  16  11  7  

3 Лазіння по канату (чол.) сек. 5 6 7 8 9 

  Лазіння по канату (жін.) м. 5 4 3 2 1 

 

 Методична підготовка    

1 ВдЗР  на 16 р. / проведення правильність написання / методика проведення 

2 ВдЗР з предметами / проведення правильність написання / методика проведення 

3 Конспект заняття / проведення правильність написання / методика проведення 

Підсумковим контролем оцінювання знань студентів є залік, екзамен який проводиться 
наприкінці семестру.    

Сума оцінок, отриманих студентом за різні види виконаної навчальної роботи, становить 
підсумкову семестрову оцінку.  

Залік, екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 
стобальною шкалою. 

 Оцінювання  здійснюється  за шкалами  оцінювання: стобальною, національною  і ЄКТС. 

дсіппотсум S,S,S  4060



 
А (90 – 100) – (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) – студент виявив 

глибокі знання навчального матеріалу, повно відтворює програмний матеріал, що міститься в 

основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; добре знає значення і місце 

гімнастики у системі фізичного виховання; характер дозування навантаження та розподіл засобів в 

різних частинах заняття; перелік потенційно-небезпечних з точки зору травматизму вправ; методику 

навчання техніки гімнастичних вправ; вміє складати комплекси вправ для проведення частин заняття 

з гімнастики; підбирати інвентар та обладнання для занять з гімнастики; оцінювати стан здоров’я, 

фізичну та функціональну підготовленість; надавати першу допомогу; складати комплекси вправ для 

занять з певними групами населення; здатний проаналізувати попередні знання з метою їх 

використання під час проведення комплексів вправ; володіє методами та засобами для організації та 

проведення занять з гімнастики; виконав усі види навчальної роботи.  
В (82 – 89) – (вище середнього рівня з кількома помилками) – студент виявив глибокі знання 

навчального матеріалу, повно відтворює програмний матеріал з обраного виду спорту, що міститься в 

основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, проте допускає незначні неточності в 
їх інтерпретації; добре знає значення і місце гімнастики у системі фізичного виховання; характер 

дозування навантаження та розподіл засобів в різних частинах заняття з гімнастики; перелік 
потенційно-небезпечних з точки зору травматизму вправ; методику навчання техніки гімнастичних 

вправ; вміє складати комплекси вправ для проведення частин заняття з гімнастики; підбирати 
інвентар та обладнання для занять з гімнастики; оцінювати стан здоров’я, фізичну та функціональну 

підготовленість; надавати першу допомогу; проте потребує незначної підтримки для впевненості у 
власному виборі методів організації; уміє визначати мету і завдання заняття; здатний проаналізувати 

попередні знання з метою їх використання під час проведення частин заняття з гімнастики, але є 
неточності у доборі вправ для виконання завдань певного заняття; володіє методами обробки 

експериментальних даних; виконав усі види навчальної роботи.  
С (75 – 81) – (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок) – студент 

виявив міцні знання навчального матеріалу, відтворює програмний матеріал з обраного виду спорту, 

що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; добре знає значення і 
місце гімнастики у системі фізичного виховання; характер дозування навантаження та розподіл 
засобів в різних частинах заняття з гімнастики; перелік потенційно-небезпечних з точки зору 
травматизму вправ; допускає певні неточності в методиці навчання техніки гімнастичних вправ та 
складанні комплексів вправ для проведення занять з гімнастики; уміє визначати мету і завдання 
заняття; здатний проаналізувати попередні знання з метою їх використання під час організації 
заняття; здатний скласти комплекси вправ, що містять неістотні неточності; володіє методами 
організації занять з гімнастики, проте допускає певні неточності під час їх застосування; уміє 
підводити підсумки проведених занять; виконав усі види навчальної роботи.  

D (67 – 74) – (непогано, але зі значною кількістю недоліків) – студент виявив недостатньо 

міцні знання навчального матеріалу, з певними труднощами відтворює програмний матеріал, рідко 

звертається до матеріалів, що містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних 

джерелах; не достатньо знає значення і місце гімнастики у системі фізичного виховання; характер 

дозування навантаження та розподіл засобів в різних частинах заняття з гімнастики; перелік 

потенційно-небезпечних з точки зору травматизму вправ; не достатньо орієнтується в методиці 

навчання техніки гімнастичних вправ; складанні комплексів вправ для проведення заняття з 

гімнастики; в оцінюванні стану здоров’я, фізичної та функціональної підготовленості; в організації та 

проведенні частин заняття, допускає неістотні неточності; уміє визначати мету і завдання заняття; не 

завжди використовує попередні знання під час організації частин заняття; не завжди дотримується 

вимог та правил щодо їх складання комплексів вправ, допускає певні неточності; не достатньо 

володіє методами та засобами організації та проведення заняття з гімнастики, допускаючи при цьому 

певні неточності; за сторонньої допомоги здатен підводити підсумки; виконав усі види навчальної 

роботи.  
E (60 – 66) – (виконання задовольняє мінімальним критеріям) – студент виявив слабкі знання 

навчального матеріалу з обраного виду спорту, важко відтворює програмний матеріал, зовсім не 
спирається на матеріали, що містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних 

джерелах; слабо знає значення і місце гімнастики у системі фізичного виховання; характер дозування 
навантаження та розподіл засобів в різних частинах заняття з гімнастики; перелік потенційно-

небезпечних з точки зору травматизму вправ; методику навчання техніки гімнастичних вправ; вміє 
складати комплекси вправ для проведення заняття з гімнастики; слабо орієнтується в питаннях 

організації та проведення занять, допускає суттєві неточності; він з труднощами складає комплекси 
для занять з певними групами населення; слабо здатний проаналізувати попередні знання з метою їх 



використання під час проведення комплексів вправ; слабо володіє методами та засобами для 

організації та проведення занять з гімнастики; допускаючи при цьому певні неточності; за сторонньої 
допомоги здатен підводити підсумки; виконав більшість із запропонованих видів навчальної роботи.   

FX (35 – 59) – (з можливістю повторного складання) – студент виявив незнання значної 

частини навчального матеріалу з обраного виду спорту, допускає істотні помилки у відповідях на 
запитання, не вміє застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, не 

спирається на матеріали, що містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних 
джерелах; не знає значення і місце гімнастики у системі фізичного виховання; характер дозування 

навантаження та розподіл засобів в різних частинах заняття з гімнастики; перелік потенційно-
небезпечних з точки зору травматизму вправ; не володіє методикою навчання техніки гімнастичних 

вправ; не вміє підбирати інвентар та обладнання для занять з гімнастики; оцінювати стан здоров’я, 
фізичну та функціональну підготовленість; надавати першу допомогу; не здатен складати комплекси 

вправ; не достатньо володіє методами та засобами організації та проведення заняття з гімнастики, 
допускаючи при цьому певні неточності; не виконав усіх видів навчальної роботи.  

F (0 – 34) − студент у цілому поверхово знає лише окремі фрагменти навчального матеріалу, 
здебільшого дає неправильні відповіді на поставлені питання і який здебільшого не володіє 
програмним матеріалом, поверхнево уміє оцінювати стан здоров’я, фізичну та функціональну 
підготовленість; надавати першу допомогу; не орієнтується в організації заняття з гімнастики та 
можливості його проведення; не виконав усіх видів навчальної роботи. 

8. Питання до екзамену 

1.   Гімнастики в системі фізичного виховання. 

2.   Махові вправи (х-ка і класифікація). 
3.   Основні засоби гімнастики і їх коротка характеристика. 

4.   Класифікація видів гімнастики. 

5.   Характеристика загально-розвиваючих видів гімнастики. 
6.   Спортивні види гімнастики (х-ка і класифікація). 

7.   Характеристика західно-європейських систем гімнастики. 

8.   Гімнастика на Галичині. 

9.   Урок як основна форма організації навчального процесу. 
10.  Форми проведення занять гімнастики. 

11.  Статичні і силові вправи (х-ка і класифікація). 

          12.  Призначення, засоби і методи проведення підготовчої частини уроку.  
          13.  Призначення, засоби і методи проведення основної частини уроку. 

14.  Призначення, засоби і методи проведення заключної частини уроку. 

15.  Структура уроку гімнастики. 

16.  Зміст і методика занять гімнастикою з дітьми дошкільного віку.   
17.  Зміст і методика занять гімнастикою з дітьми молодшого шкільного віку. 

18.  Зміст і методика занять гімнастикою з дітьми середнього шкільного віку. 

19.  Зміст і методика занять гімнастикою з дітьми старшого шкільного віку. 
20.  Задачі, засоби і організація занять основною гімнастикою з особами старшого віку. 

21.  Задачі, засоби і організація занять основною гімнастикою. 

22.  Гімнастичні зали, майданчики та їх устаткування. 
23.  Гігієнічна гімнастика (х-ка, задачі, зміст). 

24.  Атлетична гімнастика (х-ка, задачі, зміст). 

25.  Підвідні та підготовчі вправи в гімнастиці. 

26.  Значення спеціальної фізичної підготовки для спортсменів. 
27.  Залежність формувань рухових навичок від ступеню розвитку фізичних якостей. 

28.  Роль прикладних видів гімнастики у фізичній підготовці. 

29.  Етапи процесу навчання руховим діям. 
30.  Дидактичні принципи, які використовуються у навчанні гімнастичним вправам. 

31.  Методи навчання гімнастичним вправам. 

32.  Форми занять і фізіологічна характеристика виробничої гімнастики. 
33.  Лікувальна гімнастика (х-ка, задачі, зміст). 

34.  Військово-прикладна гімнастика.  

35.  Стройові вправи (х-ка, класифікація, методи навчання). 

36.  Вправи художньої гімнастики (х-ка, класифікація, методи навчання). 
37.  Акробатичні вправи (х-ка, класифікація, методи навчання). 

38.  Загально розвиваючі вправи (х-ка, класифікація). 

39.  Вільні вправи (х-ка, зміст). 



40.  Характеристика основних документів планування (програма, робочий план, конспект).  

41.  Вимоги до складання комплексів ввідної гімнастики і методика їх проведення. 
42.  Задачі і особливості проведення гімнастки на виробництві. 

43.  Вимоги до складання комплексів фізкультпауз і методика їх проведення. 

44.  Міри попередження травм на заняттях гімнастикою. 

45.  Лазіння по канату у два прийоми (аналіз техніки, методика навчання). 
46.  Методика розвитку гнучкості. 

47.  Правила запису вправ на гімнастичних приладах. 

48.  Вимоги, які ставляться до гімнастичної термінології. 
49.  Характеристика термінів: вис, упор, оберт, поворот, зіскок. 

50.  Правила запису загально розвиваючих вправ. 

51.  Характеристика спортивно-прикладної гімнастики. 
52.  Лазіння по канату у три прийоми (аналіз техніки, методика навчання). 

53. Прикладні вправи, види гімнастики (х-ка, методи проведення). 

54. Методи складання комплексів гігієнічної гімнастики. 

55. Класифікація помилок у гімнастиці. 
56. Причини травматизму і його профілактика. 

57. Правила і обов’язки головного судді змагань з гімнастики. 

58. Правила і обов’язки судді змагань з гімнастики. 
59. Терміни акробатичних вправ. 

60. Роздільний і поточний способи проведення підготовчої частини уроку.  

61. Правила і обов’язки учасників змагань зі спортивної гімнастики, тренерів і представників. 
62. Основні способи перешикування на місці і в русі. 

63. Основні положення: рук, ніг, тулуба. 

64. Характеристика й техніка виконання вправ на коні (колоді). 

65. Характеристика й техніка виконання вправ на брусах. 
66. Характеристика й техніка виконання вправ на перекладині. 

67. Характеристика й техніка виконання вправ на кільцях. 

68. Характеристика й техніка виконання вправ на колоді (коні). 
69.   Характеристика й техніка виконання вправ в опорних стрибках.               

9. Політика дисципліни 

Студент повинен вчасно приходити на заняття. Викладач може не допустити студента до заняття, 
якщо він/вона спізнився без поважної причини.  У випадку пропуску 5 чи більше практичних занять 

без поважної причини, студент  може бути не допущений до підсумкового контролю (екзамену), або 
його/її підсумкова оцінка буде знижена.  Студент повинен добросовісно готуватися до усіх видів 
поточного та підсумкового контролю. Студент має брати активну участь на практичних заняттях.     

Заборонено користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними  пристроями 
під час опитування та виконання письмових завдань. У випадку порушення норм академічної 

доброчесності під час виконання завдань  поточного чи підсумкового контролю, студент отримає 

«0» балів.  Якщо студент має претензії до викладача через оцінювання, якість надання послуг  тощо, 
спершу треба повідомити про це самого викладача, якщо проблему не вдалося вирішити, студент має 
право звернутися до завідувача кафедри чи керівництва факультету. Студент повинен неухильно 

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку  навчального закладу, інших видів політики, 
передбаченої нормативними документами, що регулюють навчальний процес у ВНЗ. 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література:  
1. Білокопитова Ж. Гімнастика: краса і здоров’я. / Білокопитова Ж., Мовчан Л., Щербакова Н./ - К.: 

Здоров’я, 1991. - 104 с.  
2. Бубела О.Ю. Навчально-методичний посібник з курсу загальної гімнастики. / Бубела О.Ю., Петрина 

Р.Л., Сениця А.І.: - Львів, 2011 р.  
3. Євстратов П.І. Стройові та загально-розвиваючі вправи: Метод. рекомендації. / П.І. Євстратов / – 

Чернівці, 2001. – 55 с.  
4. Петрина Р.Л. Основна гімнастика. / Р.Л. Петрина, О.Ю. Бубела / - Л.: Українські технології, - 2002 р.  

5. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики. / О. М. Худолій / - Харків.: ОВС  
2004. - 414 с.  

6. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики / О. М. Худолій: Навч.посібник. У 2-х томах. 
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