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ЗВЕРНЕННЯ ДО СТУДЕНТІВ  

Шановні колеги! 

 

Я вітаю Вас! 

Рада, що маю нагоду допомогти Вам залучитися до самої елітної 

педагогічної спільноти – ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ЗДОРОВ’Я ТА 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА». 

Вашій увазі – опорні матеріали для виконання індивідуальних завдань і 

підготовки звітної документації по результатам пропедевтичної (ознайомчої) 

практики. 

Якщо виникають труднощі, є питання або поради, звертайтеся до мене. 

І ми разом вирішимо всі проблеми! 

Аксьонова Олена Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя 

Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, майстер спорту СРСР з 

плавання. 

Телефони: 

 +380679014908 - мобільний 

 (061) 233-40-53 – службовий 

 (061) 717-10-87 – домашній 

Електронні адреси: 

 aksynelena@ukr.net 

 aksynova1@gmail.com 

 lenochka1960.60@mail.ru  

Поряд із зазначеним вище раджу Вам відвідати блоги, зміст яких, 

сподіваюсь, допоможе знайти певні методичні розробки і успішно виконати 

індивідуальні завдання.  

Адреси веб-ресурсів: 

 Блог ЛІДЕР - http://mofizkult-zp.blogspot.com 

 Блог «Школа розумного руху» - http://rozumruh-zp.blogspot.com 

 Сайт УРОК - http://aksynova1.wix.com/2014  

mailto:aksynelena@ukr.net
mailto:aksynova1@gmail.com
mailto:lenochka1960.60@mail.ru
http://mofizkult-zp.blogspot.com/
http://rozumruh-zp.blogspot.com/
http://aksynova1.wix.com/2014
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ІНДИВІДУАЛЬНІ  ЗАВДАННЯ  

Під час проходження практики студенти виконують індивідуальні 

завдання, які сприяють зміцненню отриманих знань, умінь і навичок під час 

основних форм пропедевтичної (ознайомчої) практики. Перелік 

індивідуальних завдань (Таблиця 1) є обов’язковим для виконання 

студентами до терміну завершення пропедевтичної (ознайомчої) практики. В 

результаті позитивної оцінки за виконання індивідуальних завдань студент 

набуває права презентувати їх і брати участь у конференції. 

Таблиця 1. Перелік індивідуальних завдань під час пропедевтичної 

(ознайомчої) практики 

№№ 

з/п 

Назва завдання Стислий зміст завдання Форма (опора)  

1.  Мета, завдання та 

ключові 

компетентності учнів 

початкової школи 

До кожної ключової 

компетентності учнів, 

згідно з навчальною 

програмою «Фізична 

культура», підбирати 

різновиди рухових 

(навчальних) завдань. 

Додаток 5. 

2.  Вимога до сучасного 

уроку фізичної 

культури – принцип 

навчання – форма 

організації роботи 

учнів на уроці – метод 

навчання учнів 

За результатами майстер-

класу, відео-диктанту 

описувати рухові завдання, 

зміст яких відповідав би 

певним дидактичним 

позиціям. 

Додаток 6 

3.  Наочні картки З використанням фото або 

малюнків підготувати 

картки для учнів 1-4 класів 

з метою самостійного 

виконання ними різних 

форм фізкультурної 

активності: 1 – ранкова 

гімнастика; 2 – 

фізкультурна хвилинка; 3 – 

тренування певної фізичної 

якості. 

Додаток 7 

4.  План – конспект 

уроку фізичної 

культури 

З використанням шаблону 

розробити план-конспект 

уроку фізичної культури. 

Додаток 8 
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Наведений перелік індивідуальних завдань конкретизується керівником 

практики з урахуванням інших отриманих студентами завдань.  

Матеріали, отримані за наслідком проходження пропедевтичної 

практики, в подальшому можуть бути використані для виконання курсової 

роботи, для підготовки доповіді, статті, а також, при проходженні у 

майбутньому – педагогічної практики, практики за профілем роботи або 

тренерської діяльності. 
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Додаток 1. Титульний лист звіту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ 

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

Група К 12-13 

5.01020101 Фізичне виховання 

 

 

ЗВІТ 

 

з пропедевтичної (ознайомчої) практики 

(без відриву від навчання) 

 

 

Студент 

_______________________________________________________________ 

(підпис, дата)     (прізвище, ініціали) 

 

Термін проходження практики 

Початок: ______________ 

Закінчення: ____________ 

 

 

Місце практики:      Місто: Запоріжжя 

Економіко-правничий  коледж 

 

Керівник практики від навчального закладу 

________________________________________________________________ 

(підпис, дата)  (прізвище, ініціали) 

 

 

 

Оцінка захисту ___________________ Дата «___» _________________ 2015 р. 

 

 

Запоріжжя – 2015 
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Додаток 2. Паспорт бази практики 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ 

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

бази практики 

 

 

 

для студентів спеціальності: 5.01020101 Фізичне виховання 

(шифр, назва) 

Економіко-правничого  коледжу 

(назва підприємства організації, установи) 

 

 

Юридична адреса, телефон: 

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 –б, ІІ корпус ЗНУ, к. 217 

т. (061) 228 – 75 – 39, 289 – 12 – 29, 289 – 12 – 21 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства 

(організації, установи) 

 

Завідувач виробничою практикою 

______________________________________ Л.Г. Недавня 

(підпис)      (прізвище, ініціали) 

 

«____» _____________ 2015 р. 

 

М.П. 
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Додаток 3. Результати виконання розділів програми пропедевтичної 

(ознайомчої) практики 

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ (ОЗНАЙОМЧОЇ) ПРАКТИКИ 

Термін проходження: ___________________________________ 
№№ 

заняття 

Дата  Зміст роботи Що отримали на 

практиці? 

Які знання Які вміння 

Тематика модуля  

№ 1 

Тематика модуля  

№ 2 

1.   Настановна конференція.  

Складання та затвердження індивідуального плану 

роботи. 

  

Характеристика 

основних положень 

нормативних 

державних документів, 

які регламентують 

загальну діяльність 

системи освіти в 

Україні.  

Навчальна програми 

«Фізична культура» для 

учнів 1-4 класів: мета 

предмета «Фізична 

культура»; завдання 

предмета «Фізична 

культура». 

ВІДМІТКА КЕРІВНИКА:  

2.   Характеристика 

основних положень 

нормативних 

державних документів, 

які регламентують 

діяльність системи 

фізичного виховання 

учнів початкової 

школи. 

Навчальна програми 

«Фізична культура» для 

учнів 1-4 класів: рівні 

компетентності учнів; 

тематичний зміст навчальної 

програми; лист контролю за 

рівнем фізичної 

підготовленості учнів 

початкової школи. 

  

ВІДМІТКА КЕРІВНИКА:  

3.   Загальні положення 

організації системи 

фізичного виховання 

учнів початкової школи 

за її формами: 

гімнастика до уроків; 

вступна гімнастика на 

уроці; динамічні паузи 

та перерви в режимі 

навчального дня; дні 

здоров’я; спортивні 

змагання, свята; 

гурткова робота за 

видами спорту. 

Характеристика 

Всесвітніх і 

Всеукраїнських 

навчальних проектів з 

фізичного виховання та 

олімпійської освіти 

учнів школи: 

Всесвітній соціальний 

проект «Open Fun 

Характеристика 

планувальних документів як 

засобів ефективної 

підготовки до уроку 

фізичної культури: графік 

розподілу навчального 

матеріалу з фізичної 

культури для учнів 1-4 

класів на 1, 2 семестр; 

робочий план реалізації 

навчальної програми для 

учнів 1-4 класів на 1,2 

семестр; план-конспект на 

серію уроків фізичної 

культури для учнів 1-4 

класів у відповідності з 

темами («Школами») 

навчальної програми. 

Пріоритетні принципи 

організації навчально-

виховного процесу з 

фізичного виховання: 

принцип доступності; 

  



7 

 
Footballs schools»; 

Міжнародний 

навчальний проект 

IAAF «Дитяча легка 

атлетика». 

принцип міцності; принцип 

систематичності; принцип 

свідомості і активності. 

Пріоритетні методи 

навчання учнів на уроках 

фізичної культури: дефініції 

та практичні аспекти: методи 

формування рухових умінь і 

навичок учнів; методи 

розвитку фізичних якостей 

учнів. 

ВІДМІТКА КЕРІВНИКА:  

4.   Характеристика 

професійних обов’язків 

та прав учителя як 

головного суб’єкта 

навчального процесу. 

Інноваційні педагогічні 

технології в урочній 

діяльності учнів початкової 

школи: технологія «Школа 

розумного руху» (автор – 

О. П. Аксьонова); технологія 

«Навчання в русі» (автор – 

О. Д. Дубогай). 

  

ВІДМІТКА КЕРІВНИКА:  

5.   Презентація розробок за результатами виконання 

індивідуальних завдань.  

Звіт за результатами пропедевтичної (ознайомчої) 

практики. 

  

6.   Підсумкова конференція за результатами 

пропедевтичної (ознайомчої) практики. 

  

РАЗОМ:   
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Додаток 4. Титульний лист індивідуальних завдань 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

НА ПРОПЕДЕВТИЧНУ (ОЗНАЙОМЧУ) ПРАКТИКУ 

 

 

Студента гр..К 12 -11 

 

_________________________________________ 

(прізвище, ініціали) 

 

 

База практики Економіко-правничий коледж 

 

 

Тема завдань: «Сучасний урок фізичної культури» 

 

 

Перелік виконаних завдань: 

Файл № 1 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Файл № 2 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Файл № 3 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Файл № 4 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Керівник практики __________________________________________________ 

(підпис)   (прізвище, ініціали) 

 

 

Запоріжжя - 2015 
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Додаток 5. Індивідуальне завдання № 1 

Файл № 1. «Педагогічні завдання – ключові компетентності учнів – 

рухові завдання на урок» 

Педагогічні 

завдання 

Ключові компетентності учнів 

СОЦІАЛЬНІ МОТИВАЦІЙНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ 

НАВЧАЛЬНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАВДАННЯ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ОЗДОРОВЧІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАВДАННЯ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ВИХОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАВДАННЯ 
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Додаток 6. Індивідуальне завдання № 2  

Файл № 2. «Вимоги до сучасного уроку фізичної культури – дидактичні 

принципи – рухові завдання учням - методи навчання – форми 

організації роботи учнів на уроці» 

Вимога до 

сучасного 

уроку 

фізичної 

культури 

Дидактичний 

принцип 

Опис 

рухового 

завдання 

учням 

Метод 

навчання 

учнів 

Форма 

організації 

роботи учнів 
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Додаток 7. Індивідуальне завдання № 3  

Файл № 3. «Наочні картки для самостійної роботи учнів початкової 

школи»1 

Назва картки: …………………………………………………………… 

Інструкція для учнів: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

                                           

 
1 Виконується за допомогою програми SmartArt 
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Додаток 8. Індивідуальне завдання № 4  

Файл № 4. «План-конспект уроку фізичної культури» 

Клас учнів: 

Тема уроку: 

Педагогічні завдання: 

Місце проведення уроку: 

Інвентар і обладнання: 

Дата проведення уроку: 

№№ НАЗВА СТРУКТУРНОГО КОМПОНЕНТУ 

ЗАНЯТТЯ (УРОКУ) 

Опис 

рухового 

завдання 

учням 

ХВИЛИНИ 

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА 2 – 3  

1.1. ОРГМОМЕНТ  0,30-1 

1.2. ВПРАВИ НА УВАГУ ІГРОВОГО ЗМІСТУ + 

ДИХАЛЬНІ ВПРАВИ 

 1-2 

2. ПІДГОТОВЧА ЧАСТИНА 7 - 8 

2.1. РОЗМИНКА З ФАНТАЗІЄЮ: ВПРАВИ 

СТРЕТЧИНГУ 

 7-8 

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА 22 - 23 

3.1. ГРАЄМОСЯ - РОЗВИВАЄМОСЯ: 

КООРДИНАЦІЙНІ ВПРАВИ + ШВИДКІСНІ 

ВПРАВИ ІГРОВОГО ЗМІСТУ 

 12-13 

3.2. РУХОВИЙ МАРАФОН: ВПРАВИ НА 

РОЗВИТОК СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ 

 10-11 

4. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 6 - 7 

4.1. КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ТРЕНІНГ  3 - 4 

4.2. ЗАМИНКА: ЕФЕКТ ОДНІЄЇ ВПРАВИ + 

РЕЛАКСАЦІЯ 

 1 - 2 

4.3. ОРГМОМЕНТ  1 - 2 

file:///G:/OBLAST_EXPERIM/DNZ_8_HNNRBC/ZAGALNI%208%20HNNPBC/SHRR_PLANYV_ROZR/Planyv_SHRR_10_09_2015.xlsx%23RANGE!A1
file:///G:/OBLAST_EXPERIM/DNZ_8_HNNRBC/ZAGALNI%208%20HNNPBC/SHRR_PLANYV_ROZR/Planyv_SHRR_10_09_2015.xlsx%23RANGE!A1
file:///G:/OBLAST_EXPERIM/DNZ_8_HNNRBC/ZAGALNI%208%20HNNPBC/SHRR_PLANYV_ROZR/Planyv_SHRR_10_09_2015.xlsx%23RANGE!A1
file:///G:/OBLAST_EXPERIM/DNZ_8_HNNRBC/ZAGALNI%208%20HNNPBC/SHRR_PLANYV_ROZR/Planyv_SHRR_10_09_2015.xlsx%23RANGE!A1
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Додаток 9. Анкета студента-практиканта 

Анкета студента – практиканта 

Для проведення аналізу щодо реалізації цілей та завдань пропедевтичної 

(ознайомчої) практики перед заліком проводиться анкетування студентів за наступними 

питаннями:  

 

1. Виконання плану педпрактики. Які відхилення від плану мали місце, чому, що 

зроблено поза планом, особливості практики.   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика проведених занять практики. Які з них були проведені найбільш 

вдало, які з них викликали труднощі. Чому?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Як ураховувався і використовувався передовий педагогічний досвід роботи кращих 

педагогів (Навести конкретні приклади):  

 інтерактивні методики навчання - 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 елементи проблемного навчання на заняттях - 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 застосування інформаційних технологій - 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 творчі завдання - 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 інше - 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Чи одержали ви задоволення від цієї роботи, які при цьому зустрічалися труднощі?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Які освітньо - виховні завдання ви ставите перед собою на майбутнє? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

6. Які уміння і навички ви набули під час практики? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Які уміння і навички на вашу думку необхідно 

набути?_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Додаток 10. Презентація «Мій перший урок фізичної культури» 

Вимоги до презентації «Мій перший урок фізичної культури» 
 

Презентація «Мій перший урок фізичної культури» готується 

студентом за результатами відвідування занять під час пропедевтичної 

(ознайомчої) практики. Весь матеріал, який включається студентом до змісту 

презентації, має відобразити знання та вміння, про які йдеться у звіті (див. 

Додаток 3. Результати виконання розділів програми пропедевтичної 

(ознайомчої) практики). 

Презентація готується за допомогою комп’ютерної програми Power 

Point. 

Кількість слайдів – не більше 10.  

Слайди можна подати як у чорно-білій гамі, так і з використанням 

різних колірних схем і видів оформлень, створених як професійними 

дизайнерами, так і автором презентації.  

Слайди можуть містити: текст, таблиці, діаграми, рисунки, схеми, 

фотографії, відеоматеріали, звуковий супровід (музика або голос), 

гіперпосилання на інші ресурси та документи.  

Окремі об’єкти слайдів можуть мати ефекти анімації. Створену 

презентацію зберегти на електронних носіях інформації з метою 

демонстрування на заключній конференції. 


