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Програма  розроблена з метою забезпечення студентів методичними 

рекомендаціями щодо проходження практики як невід`ємної складової 

професійної підготовки у ВНЗ. 

Перевагою пропонованого видання є наскрізний виклад необхідного для 

студентів практичного матеріалу, що максимально оптимізує процес 

університетського навчання.  

Програма розрахована на студентів денного та заочного відділень 

факультету фізичного виховання Запорізького національного університету, що 

навчаються за напрямом підготовки «Спорт» та за спеціальністю «Спорт за 

видами».   
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ВСТУП 

Процес підготовки висококваліфікованих спеціалістів та реальний запит 

суспільства істотно підвищують рівень вимог до майбутніх фахівців, змінюють 

зміст і структуру завдань, які студент має вміти вирішувати самостійно. 

Згідно з положенням «Про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти 

України від 08.04.1993 р., практика є невід’ємною складовою процесу підготовки 

спеціалістів у ВНЗ і проводиться на оснащених відповідним чином базах 

навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних 

галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного 

управління.  

Практика студентів у цілісному навчально-виховному процесі спрямована 

на: 

– оволодіння різноманітними видами професійної діяльності; 

– отримання особистого досвіду роботи у різних професійних ролях; 

– самовдосконалення у професійній майстерності. 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами 

організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у 

них, на базі одержаних у  вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і  

навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в  реальних 

ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати 

свої знання і творчо їх застосовувати  у  практичній діяльності. 

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її 

проведення при одержанні потрібного і достатнього обсягу практичних знань і 

умінь відповідно до різних  освітніх та кваліфікаційних рівнів: бакалавр, 

спеціаліст, магістр. 

Наскрізна програма складається на підставі ОКХ, ОПП, «Методичних 

рекомендацій по складанню програм практик студентів вищих навчальних 

закладів» (затверджених наказом № 31-5/97 Міністерства освіти України від 

14.02.1996р.). 

Програма містить освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра (із терміном 

навчання чотири роки) та спеціаліста / магістра (із терміном навчання п’ять 

років).  

Навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки «Спорт» 

ОКР 6.010202 – «Бакалавр», Спеціальності «Спорт (за видами)» ОКР 7.01020201 – 

«Спеціаліст», ОКР 8.01020201 – «Магістр» передбачено такі види навчальних і 

виробничих практик: 

 

Курс 

ОКР 

Вид 

практики 

Направленість 

практики 
Семестр 

Кількість 

тижнів 

ІV 

Бакалаври 
Виробнича Виробнича  5 

Спеціалісти Виробнича Виробнича  4 
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Переддипломна 6 

 

Магістри Виробнича 
Асистентська 

Переддипломна 
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Основні напрями реалізації програм практик: 

І. Організаційна та науково-методична робота зі студентами. 

ІІ. Контроль і керівництво практикою. 

ІІІ. Аналіз та оцінка результатів практики. 

Програми практик складені на підставі положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів в Україні: Наказ Міністерства освіти і 

науки, методичні рекомендації по складанню програми практики студентів вищих 

навчальних закладів України, відповідають навчальному та робочому плану зі 

спеціальності, освітньо-кваліфікаційній характеристиці та Державним стандартам. 

 

1. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМ ПРАКТИКИ 
1.1. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

(БАКАЛАВРИ) 

Виробнича практика – необхідний етап в підготовці майбутніх фахівців 

фізичного виховання та спорту. 

Навчальний план спеціальності «Олімпійський та професійний спорт» 

передбачає проходження виробничої практики на факультеті фізичного виховання 

ЗНУ на кафедрі олімпійського та професійного спорту та на кафедрі спортивних 

ігор в ДЮСШ (СДЮСШОР, школі-інтернаті спортивного профілю, спецкласах зі 

спорту в загальноосвітніх школах, відділеннях ШВСМ) у якості помічника 

тренера і тренера. 

У програмі чітко визначені головні задачі всієї системи фізичного 

виховання в зміцненні здоров’я населення, гармонійному розвитку особи, 

підготовці молоді до продуктивної праці і захисту Батьківщини. 

У програмі мовиться, що треба поставити справу так, щоб кожна людина 

змолоду піклувалася про своє здоров’я і фізичне вдосконалення, володіла 

знаннями в області гігієни і медичної допомоги, вела здоровий спосіб життя. 

Життя висуває перед проходженням виробничої практики нові задачі, і це 

вимагає її постійного вдосконалення. Проходження виробничої практики повинно 

повною мірою відповідати сучасним вимогам підготовки висококваліфікованих 

педагогічних кадрів. 

Бакалаври проходять виробничу практику на 4 курсі у 8 семестрі у якості 

помічника тренера (1тиждень) і тренера (4 тижні). Під час проходження практики 

студенти виконують організаційну, навчальну, виховну, профорієнтаційну 

роботу. Тривалість практики складає 5 тижнів. 

Після проходження виробничої практики студенти складають залікову 

документацію. Підсумком проходження виробничої практики є диференційний 

залік. 
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Цілі та завдання виробничої практики 

Головною метою виробничої практики є забезпечення особистісної 

готовності студентів-Бакалаврів до практичної реалізації набутих у процесі 

навчання фундаментальних знань про теоретико-методологічні аспекти 

тренерської діяльності, принципи її організації та форми проведення. 

Виступаючи в якості інтегрального фактору між професійним навчанням та 

самостійною професійною діяльністю майбутніх фахівців, виробнича практика 

вирішує декілька важливих завдань.  

Основні завдання виробничої практики: 

1. Стимулювання та мотивація до практичного використання отриманих 

у процесі навчання теоретико-методологічних знань. 

2. Надання умов для оволодіння навичками практичного застосування 

методологічних та методичних принципів організації та побудови ефективної 

тренерсько-викладацької діяльності. 

3. Забезпечення можливості практичної реалізації отриманих знань з 

методики тренерсько-викладацької діяльності. 

4. Формування навичок ефективного педагогічного спілкування і 

взаємодії, з урахуванням психологічних особливостей студентського віку. 

5. Мобілізація особистісного потенціалу застосування новаторського 

підходу до тренерської діяльності, набуття навичок та умінь ретроспективного 

аналізу результатів здійсненої праці. 

6. Створення умов для повноцінної реалізації можливостей навчального 

процесу, творчого спілкування із професорсько-викладацьким складом, участі у 

науково-практичній діяльності ВНЗ. 

7. Розвиток педагогічних умінь та здібностей, активізація ресурсів 

особистісного самовдосконалення та професійної саморефлексії. 

 

 Зміст виробничої практики 

Методичні рекомендації студентам з проходження практики.  

Зміст практик визначається відповідними програмами, а терміни і порядок 

проведення – навчальним планом випускової кафедри. 

Перед початком практики для студентів проводиться установча 

конференція, на яку запрошуються представники баз практики. На конференції 

студентам роз'яснюється мета і завдання практики, її порядок і зміст. 

Загальне керівництво виробничою практикою студентів здійснюється 

відповідальним за виробничу практику факультету фізичного виховання ЗНУ, на 

кафедрах – методистами та керівниками практики, яка є складовою погодинного 

навантаження викладачів. 

Повноцінна реалізація закладених в основу програм практик головних 

завдань передбачає проходження студентами 3-х послідовних етапів роботи: 

організаційного, навчально-тренувального, виховного. 

Організаційна робота. 

1. Участь студентів в установчій та підсумковій конференціях. 
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2. Знайомство із спортивною школою, ДЮСШ, СДЮСШОР і спортивною 

базою. 

3. Проведення  бесіди з директором  ДЮСШ, заступником директора, 

старшим тренером відділення, тренером групи, лікарем. 

4. Вивчення загального річного плану роботи груп ДЮСШ. 

5. Підготовка звітної документації. 

Навчально-тренувальна робота. 

6. Ознайомлення з плануванням та обліком роботи груп ДЮСШ. 

7. Вивчення методів викладання навчально-тренувальної роботи в групах 

ДЮСШ. 

8. Складання поурочних робочих планів в закріплених групах (початкової 

підготовки, навчально-тренувальної групи і групи спортивного вдосконалення). 

9. Складання поурочних планів-конспектів для закріплених груп (по 2 на 

кожну вікову групу). 

10. Спостереження і аналіз відкритих тренувальних занять тренерами з виду 

спорту, вивчення процесу підготовки до тренувального процесу. 

11. Проведення 4-х педагогічних аналізів тренувального процесу (тренера та 

студента-практиканта). 

12. Проведення хронометражу та побудова фізіологічної кривої тренування 

(тренера та студента-практиканта). 

13. Проведення студентом, в якості помічника, навчально-тренувального 

заняття (на протязі першого тижня). 

14. Самостійне проведення в якості тренера не менш десяти навчально-

тренувальних занять з виду спорту на тиждень за розділами програми ДЮСШ, 

з використанням різноманітних методів: фронтального, по відділенням, по 

групам, індивідуального, колового. 

15. Проведення обліку успішності та іншої навчальної документації ї 

навчально-тренувальної і змагальної діяльності в закріпленій групі (з другого 

тижня). 

Виховна робота в ДЮСШ. 

16. Надання допомоги в організації та проведенні спортивних та 

фізкультурно-оздоровчих заходів під час практики. 

17. Проведення не менш 2-х бесід з фізичного виховання та спорту в 

закріпленій групі. 

18. Кожен студент-практикант на базі ДЮСШ повинен організувати та 

тапровести змагання або тестування з виду спорту. 

Кожен студент-практикант повинен: 
1) провести не менш: 

 десяти навчально-тренувальних занять (на протязі 4-х останніх тижнів); 

 одного спортивного свята з професійною спрямованістю; 

 2-х бесід з питань фізичного виховання та спорту; 

 2-х педагогічних аналізів навчально-тренувальних занять з виду спорту; 

 2-х  хронометражів   занять   з   подальшим   розрахунком   загальної     та 

моторної щільності тренувального заняття; 
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 2-х фізіологічних кривих заняття та подальшим їх аналізом. 

2) підготувати: 

 команду з дітей випускників ДЮСШ для участі в змаганнях «Абітурієнт - 

ЗНУ»; 

 газету про факультет фізичного виховання; 

 залікову документацію. 

Залікова документація підписується тренером, директором ДЮСІП і 

здається  методисту  кафедри  спортивних  ігор.  Термін  подання  залікової 

документації з усіх розділів -на протязі 10 днів після закінчення практики.  

Термін 
Зміст роботи 

(завдання) 
Зміст консультації методиста 

І 

т
и
ж

д
ен

ь 

Ознайомлення з плануванням та 

обліком роботи груп ДЮСШ.  

Спостереження і аналіз  трену-

вальних занять тренерами з виду 

спорту, вивчення процесу 

підготовки до тренувального 

процесу. 

Форма звіту: 7.  

Проведення хронометражу та 

побудова фізіологічної кривої 

тренування (тренера та студента-

практиканта). 

Допомога у визначенні мети та 

формулюванні завдань начально-

тренувальної програми з виду 

спорту 

ІI
-I

V
 

т
и
ж

д
ен

ь 

Вивчення методів викладання 

навчально-тренувальної роботи в 

групах ДЮСШ. 

Самостійне проведення в якості 

тренера навчально-тренувальних 

занять з виду спорту за розділами 

програми ДЮСШ, з викорис-

танням різноманітних методів: 

фронтального, по відділенням, по 

групам, індивідуального, 

колового. 

Форма звіту:  

Складання поурочних планів-

конспектів для закріплених груп 

поточний аналіз впровадження 

окремих елементів розробленої 

тренувальної програми. 

Надання поточного зворотного 

зв’язку щодо результатів 

реалізації окремих елементів 

проведеної студентом тренерсько-

педагогічної роботи. 
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V
 

т
и
ж

д
ен

ь 

Складання звіту за результатами 

виробничої практики. 

Форма звіту: пред’явлення 

письмового звіту про результати 

виробничої практики. 

Надання змістовної оцінки якості 

та ефективності проведеної  

студентом  тренерсько-

педагогічної роботи. 

 

Література 

Основна: 

1. Волкова В.Н. Комплексный подход в организации учебно-тренировочного 

процесса с детьми и подростками на этапе начальной спортивной 

подготовки. Программно-методические основы спортивных резервов – М.: 

ФиС, 1980. – 120 с. 

2. Фомин Н.А., Филин В.П. Возрастные основы физического воспитания – М.: 

ФиС, 1972. – 176 с. 

3. Филин В.П. Новое в методике воспитания физических качеств у юных 

спортсменов – М.: ФиС, 1972. – 196 с. 

4. Платонов В.Н. Подготовка высококвалифицированных спортсменов – М.: 

ФиС, 1986. – 240 с. 

5. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и 

подростков в процессе физического воспитания – К.: Олимпийская 

литература, 1999. – С. 30-46. 

6. Кузнецов А.В. Спортивные игры и методика преподавания – М.: ФиС, 1997. 

– 268 с. 

7. Ковалев В.Д, Спортивные игры – М.: Просвещение, 1988. – 295 с. 

8. Баскетбол: Учебник для ин-тов физ. культ. / Под ред. Ю.М. Портнова, М.: 

ФиС, 1988. – 288 с. 

9. Баскетбол. Программа для детско-юношеских спортивных школ – М.: 

ЦНИИФК, 1977. – 49 с. 

10. Вихров К.Л. Футбол в школе. – К.:  Радянська школа, 1990. – 180 с. 

11. Клусов Н.П. Ручной мяч в школе – М.: Просвещение, 1978. – 175 с. 

12. Железняк Ю.Д. Волейбол в школе – М.: Просвещение, 1989. – 128 с. 

13. Грошенков С.С. Начальные занятия спортом в условиях школы. В кн. 

Начальная подготовка юного спортсмена – М., 1971. – С. 27-34. 

14. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх – М.: ФиС, 1980. – 127 с. 

15. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта – М.: ФиС, 1980. – 

255с. 

16. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте – 

М.: ФиС, 1970. – 136с.  

17. Зельдович Т.А. О методах и организации отбора в спортивные школы по 

баскетболу – М.: ФиС, 1971. – 38 с. 

18. Волков Л.П. Физическое воспитание учащихся – К.: Радянська школа, 1988. 

– 136 с. 

19. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов – М.: 

ФиС, 1974. – 210 с. 
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Додаткова: 

1. Филин В.П. Проблема совершенствования двигательных качеств детей 

школьного возраста в процессе спортивных тренировок – М.: ФиС, 1970. – 

136 с. 

2. Апанасенко Г.Л. Физическое развитие детей и подростков – К.: Здоровье, 

1985. – 80 с. 

3. Кузнецова З.И. Развитие двигательных качеств школьников – М.: 

Просвещение, 1977. – 202 с. 

4. Лях В.И. Выносливость: методика, основы измерения и методика развития 

// Физическая культура в школе – 1998. - №1. – С. 17-29. 

5. Лях В.И. Ловкость и методика ее развития у школьников – М.: АСТ, 1998. – 

342 с. 

6. Бабушкин В.З. Техніко-тактична підготовка юних баскетболістів – К.: 

Здоров’я, 1976. – 67 с. 

7. Гапон Г.И., Гомберадзе К.Г. Исследование эффективных средств и методов 

воспитания физических качеств у детей // Теория и практика физической 

культуры. - № 4. – 1971. – С. 46-48. 

8. Николаенко В.В. Построение учебно-тренировочных программ, 

направленных на развитие физических качеств футболистов в группах 

начальной подготовки СДЮСШОР: Автореф. дис. …канд. пед. наук: 

13.00.04. – К., 1989. – 22с. 

9. Лоос В.Г. Тренер по футболу – К.: Радянська школа,1991. – 100 с. 

10. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом – М.: ФиС, 1971. – 

160с. 

11. Правила соревнований по видам спорта (последние изменения.). 

12. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте – М.: Медицина, 1980. – 180 с. 

13. Деркач А.А., Исаев А.А. Творчество тренера – М.: ФиС, 1982. – 206 с. 

14. Портных Ю.И. Спортивные игры – М.: ФиС, 1975. – 310 с. 

15. Железняк Ю.Д., Клещев Ю.Н. 120 уроков по волейболу – М.: ФиС, 1979. -

100 с. 

16. Кудряшов В.А. Спортивные игры – Минск: Высшая школа, 1978. –270 с. 

 

1.2. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

(СПЕЦІАЛІСТИ) 

Виробнича практика – необхідний етап в підготовці майбутніх фахівців 

фізичного виховання та спорту. 

Навчальний план спеціальності «Олімпійський та професійний спорт» 

передбачає проходження виробничої практики на факультеті фізичного виховання 

ЗНУ на кафедрі олімпійського та професійного спорту та на кафедрі спортивних 

ігор у якості асистента викладача. 

У програмі чітко визначені головні задачі всієї системи фізичного 

виховання в зміцненні здоров’я населення, гармонійному розвитку особи, 

підготовці молоді до продуктивної праці і захисту Батьківщини. 

У програмі мовиться, що треба поставити справу так, щоб кожна людина 
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змолоду піклувалася про своє здоров’я і фізичне вдосконалення, володіла 

знаннями в області гігієни і медичної допомоги, вела здоровий спосіб життя. 

Життя висуває перед проходженням Виробничої практики нові задачі, і це 

вимагає її постійного вдосконалення. Проходження виробничої практики повинно 

повною мірою відповідати сучасним вимогам підготовки висококваліфікованих 

педагогічних кадрів. 

Спеціалісти проходять виробничу практику у якості помічника тренера 

(1тиждень) і тренера (3 тижні). Під час проходження практики студенти 

виконують організаційну, навчальну, виховну, профорієнтаційну роботу. 

Тривалість практики складає 4 тижні. 

Після проходження виробничої практики студенти складають залікову 

документацію. Підсумком проходження виробничої практики є диференційний 

залік. 

Цілі та завдання виробничої практики 

Головною метою виробничої практики є забезпечення особистісної 

готовності студентів-спеціалістів до практичної реалізації набутих у процесі 

навчання фундаментальних знань про теоретико-методологічні аспекти 

педагогічної діяльності, принципи її організації та форми проведення. 

Виступаючи в якості інтегрального фактору між професійним навчанням та 

самостійною професійною діяльністю майбутніх фахівців, виробнича практика 

вирішує декілька важливих завдань.  

Основні завдання виробничої практики: 

8. Стимулювання та мотивування до практичного використання 

отриманих у процесі навчання теоретико-методологічних знань. 

9. Надання умов для оволодіння навичками практичного застосування 

методологічних та методичних принципів організації та побудови ефективної 

викладацької діяльності. 

10. Забезпечення можливості практичної реалізації знань з методики 

викладання у вищій школі. 

11. Формування навичок ефективного педагогічного спілкування і 

взаємодії, з урахуванням психологічних особливостей студентського віку. 

12. Мобілізація особистісного потенціалу застосування новаторського 

підходу до викладацької діяльності, набуття навичок та умінь ретроспективного 

аналізу результатів здійсненої праці. 

13. Створення умов для повноцінної реалізації можливостей навчального 

процесу, творчого спілкування із професорсько-викладацьким складом, участі у 

науково-практичній діяльності ВНЗ. 

14. Розвиток педагогічних умінь та здібностей, активізація ресурсів 

особистісного самовдосконалення та професійної саморефлексії. 

 

Зміст виробничої практики 

Методичні рекомендації студентам з проходження практики.  

Зміст практик визначається відповідними програмами, а терміни і порядок 

проведення – навчальним планом випускової кафедри. 
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Перед початком практики для студентів проводиться установча 

конференція, на яку запрошуються представники баз практики. На конференції 

студентам роз'яснюється мета і завдання практики, її порядок і зміст. 

Загальне керівництво педагогічної практикою студентів здійснюється 

відповідальним виробничу практику факультету фізичного виховання ЗНУ, на 

кафедрах – методистами та керівниками практики, яка є складовою погодинного 

навантаження викладачів. 

Повноцінна реалізація закладених в основу програм практик головних 

завдань передбачає проходження студентами 3-х послідовних етапів роботи: 

організаційного, навчально-тренувального, виховного. 

Організаційна робота. 

1. Участь студентів в установчій та підсумковій конференціях. 

2. Знайомство із спортивною школою, ДЮСШ, СДЮСШОР і спортивною 

базою. 

3. Проведення  бесіди з директором  ДЮСШ, заступником директора, 

старшим тренером відділення, тренером групи, лікарем. 

4. Вивчення загального річного плану роботи груп ДЮСШ. 

5. Підготовка звітної документації. 

Навчально-тренувальна робота. 
Спеціалізація : «Тренер з виду спорту» 

1. Ознайомлення з плануванням та обліком роботи установи фізкультурно- 

спортивного напряму. 

2. Складання робочих планів з навчально-тренувальних занять. 

3. Складання планів-конспектів з навчально-тренувальних занять (по 3 на 

кожну групу). 

4. Спостереження і аналіз відкритих навчально-тренувальних занять тренерів. 

5. Проведення хронометражу та побудова фізіологічної кривої тренувального 

заняття (тренера та спеціаліста-практиканта). 

6. Самостійне проведення не менш двадцяти навчально-тренувальних занять 

за розкладом ДЮСШ, або установи фізкультурно-спортивно напряму, з 

використанням різноманітних методів: фронтального, по відділенням, по 

групам, індивідуального, колового. 

Спеціалізація : «Суддя з виду спорту» 

1. Ознайомлення з плануванням та обліком роботи установи фізкультурно- 

спортивного напряму. 

2. Проведення студентом спортивних змагань в якості головного судді. 

3. Вивчення необхідної документації, яка регламентує організацію та 

проведення змагань. 

4. Складання положення про проведення змаганнь. 

5. Складання звіту щодо проведення змагань студентом у якості судді. 

6. Аналіз прав та обв’язків суддівської колегії з виду спорту. 

Спеціалізація : «Керівник установи фізкультурно-спортивно напряму» 

1. Ознайомлення з плануванням та обліком роботи установи фізкультурно- 

спортивного напряму. 
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2. Облік документації, згідно якої функціонує спортивна організація. 

3. Аніліз прав та обов’язків керівного складу спортивної організації. 

4. Складання плану розвитку та оптимізації роботи установ фізкультурно-

спортивного напряму 

Виховна робота в ДЮСШ. 

1. Надання допомоги в організації та проведенні спортивних та фізкультурно-

оздоровчих заходів під час практики. 

2. Проведення не менш 2-х бесід з фізичного виховання та спорту в 

закріпленій групі. 

Кожен студент-практикант повинен: 
1) провести не менш: 

 десяти навчальних занять; 

 одного спортивного свята з професійною спрямованістю; 

 2-х бесід з питань фізичного виховання та спорту; 

 2-х педагогічних аналізів навчальних занять; 

 2-х хронометражів занять з подальшим розрахунком загальної та моторної 

щільності навчального заняття; 

 2-х фізіологічних кривих заняття та подальшим їх аналізом. 

2) Підготувати залікову документацію. 

Залікова документація підписується викладачем, завідувачем кафедрою, 

деканом факультету фізичного виховання ЗНУ і здається методисту кафедри 

«олімпійського та професійного спорту». Термін подання залікової документації з 

усіх розділів – на протязі 10 днів після закінчення практики. 

Термін 
Зміст роботи 

(завдання) 
Зміст консультації методиста 

І 

т
и
ж

д
ен

ь 

Ознайомлення з плануванням та 

обліком роботи груп ДЮСШ.  

Спостереження і аналіз  трену-

вальних занять тренерами з виду 

спорту, вивчення процесу 

підготовки до тренувального 

процесу. 

Форма звіту: 7.  

Проведення хронометражу та 

побудова фізіологічної кривої 

тренування (тренера та студента-

практиканта). 

Допомога у визначенні мети та 

формулюванні завдань начально-

тренувальної програми з виду 

спорту 
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ІI
-I

II
 

т
и
ж

д
ен

ь 

Вивчення методів викладання 

навчально-тренувальної роботи в 

групах ДЮСШ. 

Самостійне проведення в якості 

тренера навчально-тренувальних 

занять з виду спорту за розділами 

програми ДЮСШ, з викорис-

танням різноманітних методів: 

фронтального, по відділенням, по 

групам, індивідуального, 

колового. 

Форма звіту:  

Складання поурочних планів-

конспектів для закріплених груп 

поточний аналіз впровадження 

окремих елементів розробленої 

тренувальної програми. 

Надання поточного зворотного 

зв’язку щодо результатів 

реалізації окремих елементів 

проведеної студентом тренерсько-

педагогічної роботи. 

IV
 

т
и
ж

д
ен

ь 

Складання звіту за результатами 

виробничої практики. 

Форма звіту: пред’явлення 

письмового звіту про результати 

виробничої практики. 

Надання змістовної оцінки якості 

та ефективності проведеної  

студентом  тренерсько-

педагогічної роботи. 

 

Література 

Основна 

1. Волкова В.Н. Комплексный подход в организации учебно-тренировочного 

процесса с детьми и подростками на этапе начальной спортивной 

подготовки. Программно-методические основы спортивных резервов – М.: 

ФиС, 1980. – 120 с. 

2. Фомин Н.А., Филин В.П. Возрастные основы физического воспитания – М.: 

ФиС, 1972. – 176 с. 

3. Филин В.П. Новое в методике воспитания физических качеств у юных 

спортсменов – М.: ФиС, 1972. – 196 с. 

4. Платонов В.Н. Подготовка высококвалифицированных спортсменов – М.: 

ФиС, 1986. – 240 с. 

5. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и 

подростков в процессе физического воспитания – К.: Олимпийская 

литература, 1999. – С. 30-46. 

6. Кузнецов А.В. Спортивные игры и методика преподавания – М.: ФиС, 1997. 

– 268 с. 

7. Ковалев В.Д, Спортивные игры – М.: Просвещение, 1988. – 295 с. 

8. Баскетбол: Учебник для ин-тов физ. культ. / Под ред. Ю.М. Портнова, М.: 

ФиС, 1988. – 288 с. 
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9. Баскетбол. Программа для детско-юношеских спортивных школ – М.: 

ЦНИИФК, 1977. – 49 с. 

10. Вихров К.Л. Футбол в школе. – К.:  Радянська школа, 1990. – 180 с. 

11. Клусов Н.П. Ручной мяч в школе – М.: Просвещение, 1978. – 175 с. 

12. Железняк Ю.Д. Волейбол в школе – М.: Просвещение, 1989. – 128 с. 

13. Грошенков С.С. Начальные занятия спортом в условиях школы. В кн. 

Начальная подготовка юного спортсмена – М., 1971. – С. 27-34. 

14. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх – М.: ФиС, 1980. – 127 с. 

15. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта – М.: ФиС, 1980. – 

255с. 

16. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте – 

М.: ФиС, 1970. – 136с.  

17. Зельдович Т.А. О методах и организации отбора в спортивные школы по 

баскетболу – М.: ФиС, 1971. – 38 с. 

18. Волков Л.П. Физическое воспитание учащихся – К.: Радянська школа, 1988. 

– 136 с. 

19. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов – М.: 

ФиС, 1974. – 210 с. 

Додаткова 

1. Филин В.П. Проблема совершенствования двигательных качеств детей 

школьного возраста в процессе спортивных тренировок – М.: ФиС, 1970. – 

136 с. 

2. Апанасенко Г.Л. Физическое развитие детей и подростков – К.: Здоровье, 

1985. – 80 с. 

3. Кузнецова З.И. Развитие двигательных качеств школьников – М.: 

Просвещение, 1977. – 202 с. 

4. Лях В.И. Выносливость: методика, основы измерения и методика развития 

// Физическая культура в школе – 1998. - №1. – С. 17-29. 

5. Лях В.И. Ловкость и методика ее развития у школьников – М.: АСТ, 1998. – 

342 с. 

6. Бабушкин В.З. Техніко-тактична підготовка юних баскетболістів – К.: 

Здоров’я, 1976. – 67 с. 

7. Гапон Г.И., Гомберадзе К.Г. Исследование эффективных средств и методов 

воспитания физических качеств у детей // Теория и практика физической 

культуры. - № 4. – 1971. – С. 46-48. 

8. Николаенко В.В. Построение учебно-тренировочных программ, 

направленных на развитие физических качеств футболистов в группах 

начальной подготовки СДЮСШОР: Автореф. дис. …канд. пед. наук: 

13.00.04. – К., 1989. – 22с. 

9. Лоос В.Г. Тренер по футболу – К.: Радянська школа,1991. – 100 с. 

10. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом – М.: ФиС, 1971. – 

160с. 

11. Правила соревнований по видам спорта (последние изменения.). 

12. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте – М.: Медицина, 1980. – 180 с. 
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13. Деркач А.А., Исаев А.А. Творчество тренера – М.: ФиС, 1982. – 206 с. 

14. Портных Ю.И. Спортивные игры – М.: ФиС, 1975. – 310 с. 

15. Железняк Ю.Д., Клещев Ю.Н. 120 уроков по волейболу – М.: ФиС, 1979. -

100 с. 

16. Кудряшов В.А. Спортивные игры – Минск: Высшая школа, 1978. –270 с. 

 
1.3. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

(СПЕЦІАЛІСТИ) 

Переддипломна практика – необхідний етап в підготовці майбутніх фахівців 

фізичного виховання та спорту. 

Навчальний план спеціальності «Олімпійський та професійний спорт» 

передбачає проходження переддипломної практики на факультеті фізичного 

виховання ЗНУ на кафедрі олімпійського та професійного спорту та на кафедрі 

спортивних ігор у якості асистента викладача. 

У програмі чітко визначені головні задачі всієї системи фізичного 

виховання в зміцненні здоров’я населення, гармонійному розвитку особи, 

підготовці молоді до продуктивної праці і захисту Батьківщини. 

У програмі мовиться, що треба поставити справу так, щоб кожна людина 

змолоду піклувалася про своє здоров’я і фізичне вдосконалення, володіла 

знаннями в області гігієни і медичної допомоги, вела здоровий спосіб життя. 

Життя висуває перед проходженням переддипломної практики нові задачі, і 

це вимагає її постійного вдосконалення. Проходження переддипломної практики 

повинно повною мірою відповідати сучасним вимогам підготовки 

висококваліфікованих педагогічних кадрів. 

Спеціалісти проходять переддипломну практику у якості асистентів 

викладачів кафедри олімпійського та професійного спорту та кафедри спортивних 

ігор на лекційних, практичних та лабораторних заняттях. Тривалість практики 

складає 6 тижнів. 

Після проходження переддипломної практики студенти складають залікову 

документацію. Підсумком проходження переддипломної практики є 

диференційний залік. 

 

 Цілі та завдання переддипломної практики 

Головною метою переддипломної практики є забезпечення особистісної 

готовності студентів-спеціалістів до практичної реалізації набутих у процесі 

навчання фундаментальних знань про теоретико-методологічні аспекти 

педагогічної діяльності, принципи її організації та форми проведення. 

Виступаючи в якості інтегрального фактору між професійним навчанням та 

самостійною професійною діяльністю майбутніх фахівців, переддипломна 

практика вирішує декілька важливих завдань.  

Основні завдання переддипломної практики: 

 Стимулювання та мотивування до практичного використання отриманих у 

процесі навчання теоретико-методологічних знань. 
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 Надання умов для оволодіння навичками практичного застосування 

методологічних та методичних принципів організації та побудови 

ефективної викладацької діяльності. 

 Забезпечення можливості практичної реалізації знань з методики 

викладання у вищій школі. 

 Формування навичок ефективного педагогічного спілкування і взаємодії, з 

урахуванням психологічних особливостей студентського віку. 

 Мобілізація особистісного потенціалу застосування новаторського підходу 

до викладацької діяльності, набуття навичок та умінь ретроспективного 

аналізу результатів здійсненої праці. 

 Створення умов для повноцінної реалізації можливостей навчального 

процесу, творчого спілкування із професорсько-викладацьким складом, 

участі у науково-практичній діяльності ВНЗ. 

 Розвиток педагогічних умінь та здібностей, активізація ресурсів 

особистісного самовдосконалення та професійної саморефлексії. 

 

Зміст переддипломної практики 

Методичні рекомендації студентам з проходження практики.  

Зміст практик визначається відповідними програмами, а терміни і порядок 

проведення – навчальним планом випускової кафедри. 

Перед початком практики для студентів проводиться установча 

конференція, на яку запрошуються представники баз практики. На конференції 

студентам роз'яснюється мета і завдання практики, її порядок і зміст. 

Загальне керівництво педагогічної практикою студентів здійснюється 

відповідальним за виробничу практику факультету соціальної педагогіки та 

психології ЗНУ, на кафедрах – методистами та керівниками практики, яка є 

складовою погодинного навантаження викладачів. 

Повноцінна реалізація закладених в основу програм практик головних 

завдань передбачає проходження студентами 3-х послідовних етапів роботи: 

організаційного, навчально-тренувального, виховного. 

Організаційна робота. 

1. Участь студентів в установчій та підсумковій конференціях. 

2. Проведення бесіди із завідувачем кафедри. 

3. Вивчення навчальних та робочих програм кафедри. 

4. Підготовка звітної документації. 

Навчально-тренувальна робота. 
1. Ознайомлення з плануванням та обліком роботи кафедри. 

2. Вивчення методів викладання навчальних дисциплін кафедри. 

3. Складання поурочних робочих планів із навчальної дисципліни (лекційні, 

практичні, лабораторні заняття). 

4. Складання поурочних планів-конспектів із навчальної дисципліни (по 3 на 

кожну групу). 

5. Спостереження і аналіз відкритих навчальних занять викладачами кафедри. 
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6. Проведення 2-х педагогічних аналізів проведення навчального заняття 

(викладача та спеціаліста-практиканта). 

7. Проведення хронометражу та побудова фізіологічної кривої лабораторного 

заняття (викладача та спеціаліста-практиканта). 

8. Проведення студентом навчальних занять в якості асистента. 

9. Самостійне проведення не менш десяти навчальних занять за розкладом 

кафедри, з використанням різноманітних методів: фронтального, по 

відділенням, по групам, індивідуального, колового. 

10. Проведення обліку успішності та іншої навчальної документації в 

закріпленій групі (з другого тижня). 

Виховна робота в ДЮСШ. 

1. Надання допомоги в організації та проведенні спортивних та фізкультурно-

оздоровчих заходів під час практики. 

2. Проведення не менш 2-х бесід з фізичного виховання та спорту в 

закріпленій групі. 

Кожен студент-практикант повинен: 
провести не менш: 

 десяти навчальних занять; 

 одного спортивного свята з професійною спрямованістю; 

 2-х бесід з питань фізичного виховання та спорту; 

 2-х педагогічних аналізів навчальних занять; 

 2-х хронометражів занять з подальшим розрахунком загальної та 

моторної щільності навчального заняття; 

 2-х фізіологічних кривих заняття та подальшим їх аналізом. 

 підготувати: 

 залікову документацію. 

Залікова документація підписується викладачем, завідувачем кафедрою, 

деканом факультету фізичного виховання ЗНУ і здається методисту кафедри 

«олімпійського та професійного спорту». Термін подання залікової документації з 

усіх розділів – на протязі 10 днів після закінчення практики. 

Термін 
Зміст роботи 

(завдання) 
Зміст консультації методиста 

І 

т
и
ж

д
ен

ь 

Вибір навчальної дисципліни, 

визначення її мети і завдань. 

Форма звіту: написання 

пояснювальної записки до робочої 

та навчальної програм. 

Допомога у визначенні мети та 

формулюванні завдань курсу з 

обраної навчальної дисципліни. 
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ІI
-V

 

т
и
ж

д
ен

ь 

Реалізація окремих елементів 

педагогічної роботи (контроль 

самостійної роботи студентів, 

перевірка індивідуальних 

завдань). 

Форма звіту: поточний аналіз 

впровадження окремих елементів 

розробленої навчальної програми. 

Надання поточного зворотного 

зв’язку щодо результатів 

реалізації окремих елементів 

проведеної студентом-

спеціалістом педагогічної роботи. 

V
I 

т
и
ж

д
ен

ь 

Складання звіту за результатами 

переддипломної практики. 

Форма звіту: пред’явлення 

письмового звіту про результати 

переддипломної практики. 

Надання змістовної оцінки якості 

та ефективності проведеної  

студентом-спеціалістом 

педагогічної роботи. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Волкова В.Н. Комплексный подход в организации учебно-тренировочного 

процесса с детьми и подростками на этапе начальной спортивной 

подготовки. Программно-методические основы спортивных резервов – М.: 

ФиС, 1980. – 120 с. 

2. Фомин Н.А., Филин В.П. Возрастные основы физического воспитания – М.: 

ФиС, 1972. – 176 с. 

3. Филин В.П. Новое в методике воспитания физических качеств у юных 

спортсменов – М.: ФиС, 1972. – 196 с. 

4. Платонов В.Н. Подготовка высококвалифицированных спортсменов – М.: 

ФиС, 1986. – 240 с. 

5. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и 

подростков в процессе физического воспитания – К.: Олимпийская 

литература, 1999. – С. 30-46. 

6. Кузнецов А.В. Спортивные игры и методика преподавания – М.: ФиС, 1997. 

– 268 с. 

7. Ковалев В.Д, Спортивные игры – М.: Просвещение, 1988. – 295 с. 

8. Баскетбол: Учебник для ин-тов физ. культ. / Под ред. Ю.М. Портнова, М.: 

ФиС, 1988. – 288 с. 

9. Баскетбол. Программа для детско-юношеских спортивных школ – М.: 

ЦНИИФК, 1977. – 49 с. 

10. Вихров К.Л. Футбол в школе. – К.:  Радянська школа, 1990. – 180 с. 

11. Клусов Н.П. Ручной мяч в школе – М.: Просвещение, 1978. – 175 с. 

12. Железняк Ю.Д. Волейбол в школе – М.: Просвещение, 1989. – 128 с. 

13. Грошенков С.С. Начальные занятия спортом в условиях школы. В кн. 

Начальная подготовка юного спортсмена – М., 1971. – С. 27-34. 

14. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх – М.: ФиС, 1980. – 127 с. 
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15. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта – М.: ФиС, 1980. – 

255с. 

16. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте – 

М.: ФиС, 1970. – 136с.  

17. Зельдович Т.А. О методах и организации отбора в спортивные школы по 

баскетболу – М.: ФиС, 1971. – 38 с. 

18. Волков Л.П. Физическое воспитание учащихся – К.: Радянська школа, 1988. 

– 136 с. 

19. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов – М.: 

ФиС, 1974. – 210 с. 

Додаткова 

1. Филин В.П. Проблема совершенствования двигательных качеств детей 

школьного возраста в процессе спортивных тренировок – М.: ФиС, 1970. – 
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1985. – 80 с. 

3. Кузнецова З.И. Развитие двигательных качеств школьников – М.: 

Просвещение, 1977. – 202 с. 

4. Лях В.И. Выносливость: методика, основы измерения и методика развития 

// Физическая культура в школе – 1998. - №1. – С. 17-29. 

5. Лях В.И. Ловкость и методика ее развития у школьников – М.: АСТ, 1998. – 

342 с. 

6. Бабушкин В.З. Техніко-тактична підготовка юних баскетболістів – К.: 

Здоров’я, 1976. – 67 с. 

7. Гапон Г.И., Гомберадзе К.Г. Исследование эффективных средств и методов 

воспитания физических качеств у детей // Теория и практика физической 

культуры. - № 4. – 1971. – С. 46-48. 

8. Николаенко В.В. Построение учебно-тренировочных программ, 

направленных на развитие физических качеств футболистов в группах 

начальной подготовки СДЮСШОР: Автореф. дис. …канд. пед. наук: 

13.00.04. – К., 1989. – 22с. 

9. Лоос В.Г. Тренер по футболу – К.: Радянська школа,1991. – 100 с. 

10. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом – М.: ФиС, 1971. – 

160с. 

11. Правила соревнований по видам спорта (последние изменения.). 

12. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте – М.: Медицина, 1980. – 180 с. 

13. Деркач А.А., Исаев А.А. Творчество тренера – М.: ФиС, 1982. – 206 с. 

14. Портных Ю.И. Спортивные игры – М.: ФиС, 1975. – 310 с. 

15. Железняк Ю.Д., Клещев Ю.Н. 120 уроков по волейболу – М.: ФиС, 1979. -

100 с. 
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1.4. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

(МАГІСТРИ) 

Асистентська практика – необхідний етап в підготовці майбутніх фахівців 

фізичного виховання та спорту. 

Навчальний план спеціальності «Олімпійський та професійний спорт» 

передбачає проходження асистентської практики на факультеті фізичного 

виховання ЗНУ на кафедрі олімпійського та професійного спорту та на кафедрі 

спортивних ігор у якості асистента викладача. 

У програмі чітко визначені головні задачі всієї системи фізичного 

виховання в зміцненні здоров’я населення, гармонійному розвитку особи, 

підготовці молоді до продуктивної праці і захисту Батьківщини. 

У програмі мовиться, що треба поставити справу так, щоб кожна людина 

змолоду піклувалася про своє здоров’я і фізичне вдосконалення, володіла 

знаннями в області гігієни і медичної допомоги, вела здоровий спосіб життя. 

—Життя висуває перед проходженням асистентської практики нові задачі, і 

це вимагає її постійного вдосконалення. Проходження асистентської практики 

повинно повною мірою відповідати сучасним вимогам підготовки 

висококваліфікованих педагогічних кадрів. 

—Магістри проходять асистентську практику у 2 семестрі у якості 

асистентів викладачів кафедри олімпійського та професійного спорту та кафедри 

спортивних ігор на лекційних, практичних та лабораторних заняттях. Тривалість 

практики складає 3 тижні. 

Після проходження асистентської практики студенти складають залікову 

документацію. Підсумком проходження асистентської практики є диференційний 

залік. 

 

Цілі та завдання асистентської практики 

Головною метою асистентської практики є забезпечення особистісної 

готовності студентів-магістрів до практичної реалізації набутих у процесі 

навчання фундаментальних знань про теоретико-методологічні аспекти 

педагогічної діяльності, принципи її організації та форми проведення. 

Виступаючи в якості інтегрального фактору між професійним навчанням та 

самостійною професійною діяльністю майбутніх фахівців, асистентська практика 

вирішує декілька важливих завдань.  

Основні завдання асистентської практики: 

15. Стимулювання та мотивування до практичного використання 

отриманих у процесі навчання теоретико-методологічних знань. 

16. Надання умов для оволодіння навичками практичного застосування 

методологічних та методичних принципів організації та побудови ефективної 

викладацької діяльності. 

17. Забезпечення можливості практичної реалізації знань з методики 

викладання у вищій школі. 

18. Формування навичок ефективного педагогічного спілкування і 

взаємодії, з урахуванням психологічних особливостей студентського віку. 
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19. Мобілізація особистісного потенціалу застосування новаторського 

підходу до викладацької діяльності, набуття навичок та умінь ретроспективного 

аналізу результатів здійсненої праці. 

20. Створення умов для повноцінної реалізації можливостей навчального 

процесу, творчого спілкування із професорсько-викладацьким складом, участі у 

науково-практичній діяльності ВНЗ. 

21. Розвиток педагогічних умінь та здібностей, активізація ресурсів 

особистісного самовдосконалення та професійної саморефлексії. 

 

Зміст асистентської практики 

Методичні рекомендації студентам з проходження практики.  

Зміст практик визначається відповідними програмами, а терміни і порядок 

проведення – навчальним планом випускової кафедри. 

Перед початком практики для студентів проводиться установча 

конференція, на яку запрошуються представники баз практики. На конференції 

студентам роз'яснюється мета і завдання практики, її порядок і зміст. 

Загальне керівництво педагогічної практикою студентів здійснюється 

відповідальним за виробничу практику факультету соціальної педагогіки та 

психології ЗНУ, на кафедрах – методистами та керівниками практики, яка є 

складовою погодинного навантаження викладачів. 

Повноцінна реалізація закладених в основу програм практик головних 

завдань передбачає проходження студентами 3-х послідовних етапів роботи: 

організаційного, навчально-тренувального, виховного. 

Організаційна робота. 

1. Участь студентів в установчій та підсумковій конференціях. 

2. Проведення бесіди із завідувачем кафедри. 

3. Вивчення навчальних та робочих програм кафедри. 

4. Підготовка звітної документації. 

         Навчально-тренувальна робота. 

1. Ознайомлення з плануванням та обліком роботи кафедри. 

2. Вивчення методів викладання навчальних дисциплін кафедри. 

3. Складання поурочних робочих планів із навчальної дисципліни (лекційні, 

практичні, лабораторні заняття). 

4. Складання поурочних планів-конспектів із навчальної дисципліни (по 3 на 

кожну групу). 

5. Спостереження і аналіз відкритих навчальних занять викладачами кафедри. 

6. Проведення 2-х педагогічних аналізів проведення навчального заняття 

(викладача та магістра-практиканта). 

7. Проведення хронометражу та побудова фізіологічної кривої лабораторного 

заняття (викладача та магістра-практиканта). 

8. Проведення студентом навчальних занять в якості асистента. 

9. Самостійне проведення не менш десяти навчальних занять за розкладом 

кафедри, з використанням різноманітних методів: фронтального, по 

відділенням, по групам, індивідуального, колового. 
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10. Проведення обліку успішності та іншої навчальної документації в 

закріпленій групі (з другого тижня). 

Виховна робота в ДЮСШ. 

1. Надання допомоги в організації та проведенні спортивних та фізкультурно-

оздоровчих заходів під час практики. 

2. Проведення не менш 2-х бесід з фізичного виховання та спорту в 

закріпленій групі. 

Кожен студент-практикант повинен: 
3. провести не менш: 

 десяти навчальних занять; 

 одного спортивного свята з професійною спрямованістю; 

 2-х бесід з питань фізичного виховання та спорту; 

 2-х педагогічних аналізів навчальних занять; 

 2-х хронометражів занять з подальшим розрахунком загальної та 

моторної щільності навчального заняття; 

 2-х фізіологічних кривих заняття та подальшим їх аналізом. 

4. Підготувати залікову документацію. 

Залікова документація підписується викладачем, завідувачем кафедрою, 

деканом факультету фізичного виховання ЗНУ і здається методисту кафедри 

«олімпійського та професійного спорту». Термін подання залікової документації з 

усіх розділів – на протязі 10 днів після закінчення практики. 

Термін 
Зміст роботи 

(завдання) 
Зміст консультації методиста 

І 

т
и
ж

д
ен

ь 

Вибір навчальної дисципліни, 

визначення її мети і завдань. 

Форма звіту: написання 

пояснювальної записки до робочої 

та навчальної програм. 

Допомога у визначенні мети та 

формулюванні завдань курсу з 

обраної навчальної дисципліни. 

ІI
 

т
и
ж

д
ен

ь 

Реалізація окремих елементів 

педагогічної роботи (контроль 

самостійної роботи студентів, 

перевірка індивідуальних 

завдань). 

Форма звіту: поточний аналіз 

впровадження окремих елементів 

розробленої навчальної програми. 

Надання поточного зворотного 

зв’язку щодо результатів 

реалізації окремих елементів 

проведеної студентом-магістром 

педагогічної роботи. 

II
І 

т
и
ж

д
ен

ь 

Складання звіту за результатами 

асистентської практики. 

Форма звіту: пред’явлення 

письмового звіту про результати 

асистентської практики. 

Надання змістовної оцінки якості 

та ефективності проведеної  

студентом-магістром педагогічної 

роботи. 
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1.5. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

(МАГІСТРИ) 

Переддипломна практика – необхідний етап в підготовці майбутніх фахівців 

фізичного виховання та спорту. 

Навчальний план спеціальності «Олімпійський та професійний спорт» 

передбачає проходження переддипломної практики на факультеті фізичного 

виховання ЗНУ на кафедрі олімпійського та професійного спорту та на кафедрі 

спортивних ігор у якості асистента викладача. 

У програмі чітко визначені головні задачі всієї системи фізичного 

виховання в зміцненні здоров’я населення, гармонійному розвитку особи, 

підготовці молоді до продуктивної праці і захисту Батьківщини. 

У програмі мовиться, що треба поставити справу так, щоб кожна людина 

змолоду піклувалася про своє здоров’я і фізичне вдосконалення, володіла 

знаннями в області гігієни і медичної допомоги, вела здоровий спосіб життя. 

—Життя висуває перед проходженням переддипломної практики нові 

задачі, і це вимагає її постійного вдосконалення. Проходження переддипломної 

практики повинно повною мірою відповідати сучасним вимогам підготовки 

висококваліфікованих педагогічних кадрів. 

—Магістри проходять переддипломну практику у якості асистентів 

викладачів кафедри олімпійського та професійного спорту та кафедри спортивних 

ігор на лекційних, практичних та лабораторних заняттях. Тривалість практики 

складає 6 тижнів. 

Після проходження переддипломної практики студенти складають залікову 

документацію. Підсумком проходження переддипломної практики є 

диференційний залік. 

 

Цілі та завдання переддипломної практики 

Головною метою переддипломної практики є забезпечення особистісної 

готовності студентів-магістрів до практичної реалізації набутих у процесі 

навчання фундаментальних знань про теоретико-методологічні аспекти 

педагогічної діяльності, принципи її організації та форми проведення. 

Виступаючи в якості інтегрального фактору між професійним навчанням та 

самостійною професійною діяльністю майбутніх фахівців, переддипломна 

практика вирішує декілька важливих завдань.  

Основні завдання переддипломної практики: 

1. Стимулювання та мотивування до практичного використання отриманих у 

процесі навчання теоретико-методологічних знань. 

2. Надання умов для оволодіння навичками практичного застосування 

методологічних та методичних принципів організації та побудови 

ефективної викладацької діяльності. 

3. Забезпечення можливості практичної реалізації знань з методики 

викладання у вищій школі. 

4. Формування навичок ефективного педагогічного спілкування і взаємодії, з 

урахуванням психологічних особливостей студентського віку. 
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5. Мобілізація особистісного потенціалу застосування новаторського підходу 

до викладацької діяльності, набуття навичок та умінь ретроспективного 

аналізу результатів здійсненої праці. 

6. Створення умов для повноцінної реалізації можливостей навчального 

процесу, творчого спілкування із професорсько-викладацьким складом, 

участі у науково-практичній діяльності ВНЗ. 

7. Розвиток педагогічних умінь та здібностей, активізація ресурсів 

особистісного самовдосконалення та професійної саморефлексії. 

 

Зміст переддипломної практики 

Методичні рекомендації студентам з проходження практики.  

Зміст практик визначається відповідними програмами, а терміни і порядок 

проведення – навчальним планом випускової кафедри. 

Перед початком практики для студентів проводиться установча 

конференція, на яку запрошуються представники баз практики. На конференції 

студентам роз'яснюється мета і завдання практики, її порядок і зміст. 

Загальне керівництво педагогічної практикою студентів здійснюється 

відповідальним за виробничу практику факультету соціальної педагогіки та 

психології ЗНУ, на кафедрах – методистами та керівниками практики, яка є 

складовою погодинного навантаження викладачів. 

Повноцінна реалізація закладених в основу програм практик головних 

завдань передбачає проходження студентами 3-х послідовних етапів роботи: 

організаційного, навчально-тренувального, виховного. 

Організаційна робота. 

1. Участь студентів в установчій та підсумковій конференціях. 

2. Проведення бесіди із завідувачем кафедри. 

3. Вивчення навчальних та робочих програм кафедри. 

4. Підготовка звітної документації. 

Навчально-тренувальна робота. 

1. Ознайомлення з плануванням та обліком роботи кафедри. 

2. Вивчення методів викладання навчальних дисциплін кафедри. 

3. Складання поурочних робочих планів із навчальної дисципліни 

(лекційні, практичні, лабораторні заняття). 

4. Складання поурочних планів-конспектів із навчальної дисципліни (по 3 

на кожну групу). 

5. Спостереження і аналіз відкритих навчальних занять викладачами 

кафедри. 

6. Проведення 2-х педагогічних аналізів проведення навчального заняття 

(викладача та магістра-практиканта). 

7. Проведення хронометражу та побудова фізіологічної кривої 

лабораторного заняття (викладача та магістра-практиканта). 

8. Проведення студентом навчальних занять в якості асистента. 



 

 

 

26 

9. Самостійне проведення не менш десяти навчальних занять за розкладом 

кафедри, з використанням різноманітних методів: фронтального, по 

відділенням, по групам, індивідуального, колового. 

10. Проведення обліку успішності та іншої навчальної документації в 

закріпленій групі (з другого тижня). 

Виховна робота в ДЮСШ. 

1. Надання допомоги в організації та проведенні спортивних та 

фізкультурно-оздоровчих заходів під час практики. 

2. Проведення не менш 2-х бесід з фізичного виховання та спорту в 

закріпленій групі. 

Кожен студент-практикант повинен провести не менш: 
 десяти навчальних занять; 

 одного спортивного свята з професійною спрямованістю; 

 2-х бесід з питань фізичного виховання та спорту; 

 2-х педагогічних аналізів навчальних занять; 

 2-х хронометражів занять з подальшим розрахунком загальної та 

моторної щільності навчального заняття; 

 2-х фізіологічних кривих заняття та подальшим їх аналізом. 

 підготувати: залікову документацію. 

Залікова документація підписується викладачем, завідувачем кафедрою, 

деканом факультету фізичного виховання ЗНУ і здається методисту кафедри 

«олімпійського та професійного спорту». Термін подання залікової документації з 

усіх розділів – на протязі 10 днів після закінчення практики. 

Термін 
Зміст роботи 

(завдання) 
Зміст консультації методиста 

І 

т
и
ж

д
ен

ь 

Вибір навчальної дисципліни, 

визначення її мети і завдань. 

Форма звіту: написання 

пояснювальної записки до робочої 

та навчальної програм. 

Допомога у визначенні мети та 

формулюванні завдань курсу з 

обраної навчальної дисципліни. 

ІI
-V

 

т
и
ж

д
ен

ь 

Реалізація окремих елементів 

педагогічної роботи (контроль 

самостійної роботи студентів, 

перевірка індивідуальних 

завдань). 

Форма звіту: поточний аналіз 

впровадження окремих елементів 

розробленої навчальної програми. 

Надання поточного зворотного 

зв’язку щодо результатів 

реалізації окремих елементів 

проведеної студентом-магістром 

педагогічної роботи. 

V
I 

т
и
ж

д
ен

ь 

Складання звіту за результатами 

переддипломної практики. 

Форма звіту: пред’явлення 

письмового звіту про результати 

переддипломної практики. 

Надання змістовної оцінки якості 

та ефективності проведеної  

студентом-магістром педагогічної 

роботи. 
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2. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

На всіх етапах проходження практики студенти отримують індивідуальні 

консультації у своїх викладачів-керівників та методистів.  

Обов’язковим для студента є ведення щоденника з практики встановленого 

зразка, в якому ним послідовно висвітлюються всі етапи роботи і форми 

контролю, і який додається до звіту з практики. 

Упродовж практики з боку методистів і керівників забезпечується 

безперервний контроль її ефективності. Наприклад, для оцінювання ефективності 

асистентської практики, відстежується якість викладення студентами теоретичних 

знань з психології у формі лекційних і практичних занять, психолого-

педагогічних та методичних консультацій. 

По закінченню практики студенти надають методисту випускової кафедри 

звітну документацію. На підставі поданих документів і характеристик методист 

(керівник) проводить залік із диференційованою оцінкою.  

Оцінка за практику виставляється за підсумком результатів проведення 

відповідної завданням практики роботи (рівень теоретичного обґрунтування і 

якість методичного забезпечення). 

Результати проходження студентами практики обговорюються на 

підсумкових конференціях студентів і на раді факультету. 
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3. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

Після закінчення терміну проходження практики студенти звітують про 

виконання програми практики. Звіт оформлюється відповідно до вимог, 

встановлених кафедрою, подається на рецензування методисту (керівнику) 

практики від кафедри, підписаний та оцінений керівником від бази практики. 

Звіт студента про результати проходження практики має бути поданий 

методисту (керівнику) не пізніше ніж через тиждень після її закінчення.  

Звіт комплектується у вигляді пакету документів, який обов’язково вміщує 

характеристику з місця проходження практики, з аналізом роботи студента 

методистом (із підтвердженням установи, де відбувалася практика). 

 

Звіт з практики повинен містити наступну інформацію: 

 опис мети і завдань, 

 опис використаних засобів і методик; 

 опис об’єму виконаної роботи; 

 опис отриманих результатів, 

 висновки, оцінку студентом своєї діяльності, набутого практичного 

досвіду, пропозиції щодо удосконалення змісту і організації практики. 

Структура звіту з практики (на прикладі педагогічної практики): 

1. Титульний лист (Додаток В) 

2. Календарний план педагогічної практики (Додаток Г). 

4. Аналіз відвіданого студентом заняття (Додаток Д). 

5. Аналіз проведеного студентом заняття (Додаток Е). 

6. Характеристика-відгук студента (Додаток Ж). 

7. Самоаналіз педагогічної практики (Додаток И). 

8. Плани-конспекти проведення занять (Додаток К). 

Звіт студента має відповідати наступним правилам оформлення: 

1. Обсяг звіту складає довільну кількість (не менше 10) сторінок 

комп’ютерного набору. До загального обсягу входять титульна сторінка, план, 

вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел та додатки. 

2. Текст набирається на аркушах паперу стандартного формату А-4 з 

використанням шрифтів текстового редактора  Times New Roman, кеглем 14, 

через 1,5 інтервали з дотриманням таких розмірів полів: верхнього і нижнього – 

20 мм, лівого – 30 мм, правого – 10 мм. 

3. Титульна сторінка оформляється за встановленою формою (див. 

додаток А). 

4. Заголовки розділів виконують великими літерами, симетрично до 

тексту, наприклад: ЗМІСТ, ОСНОВНА ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ, СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ. Крапку в кінці заголовку не ставлять. 



 

 

 

30 

5. Список використаної літератури та інших документальних джерел, 

використаних під час роботи, розміщуються після висновків і оформляється 

відповідно до чинних стандартів.  

Підготовлений звіт у встановлений термін подається на перевірку, підпис 

методисту (керівникові) від кафедри, реєструється на кафедрі, допускається до 

захисту в разі дотримання усіх вимог. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ 

По завершенню практики і отримання відзиву від керівників, щоденник 

практики і звіт подаються студентом на кафедру. За результатами проходження 

практики здійснюється оцінювання рівня засвоєння студентами загальних 

принципів практичної професійної діяльності та ступінь оволодіння навичками її 

психологічного аналізу. 

Оцінка виставляється керівником практики (методистом) з урахуванням 

результатів роботи за звітом, характеристики з місця проходження практики, 

якості продемонстрованих студентом вмінь і навичок проведення психологічного 

аналізу своєї діяльності, а також рівня професійної компетенції студента, 

виявленого у процесі проходження практики. 

 

Підсумкова оцінка визначається наступним чином: 

 

Вид контролю 
Кількість балів  

за вид контролю 

Ведення щоденнику практики 20 балів 

Оцінка керівника практики від організації 20 балів 

Представлення матеріалів роботи  у 

друкованому вигляді 
20 балів 

Представлення матеріалів роботи  в 

електронному  вигляді 
20 балів 

Написання і захист звіту по практиці 20 балів 

Разом 100 балів 

 

Критерії виставлення балів за окремі види контролю: 

 20 балів – чіткість, логічність, структурованість, акуратність, повнота 

представлених матеріалів, висока культура їх письмового оформлення та 

методичного обґрунтування. 

 10 балів – розкриття основних методичних аспектів представлених 

матеріалів, незначне порушення логічних зв’язків, незначні неточності в 

аналізі матеріалів та труднощі в їх методичному обґрунтуванні. 

 5 балів – формальний характер представлених матеріалів, які відображають 

несформованість вміння методичного обґрунтування відповідних елементів 
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бази знань, недбале ставлення до оформлення складових звіту, низький 

рівень володіння практичними знаннями та уміннями. 

 0 балів – матеріали з практики не представлені. 

Оцінювання результативності проходження студентом педагогічної 

практики здійснюється за 100-бальною системою.  

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної 

університетської шкали оцінювання в традиційну    4-бальну шкалу та 

європейську шкалу ЕСТS. 

 

За 

шкалою 

ECTS 

 

За шкалою 

університету 

За національною 

шкалою 

Залік 

(диференційований) 

A 
90 – 100  

(відмінно) 
5 (відмінно) 

B 
85 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 84 

(добре) 

D 
70 – 74 

(задовільно) 
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю повторного 

складання) 
2 (незадовільно) 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим повторним 

курсом) 

 

Студент допускається до складання диференційованого заліку з практики у 

разі виконання програми практики у повному обсязі.  

Зміст критеріїв оцінювання результатів практики: 

 Оцінка «відмінно» - всі завдання практики виконано у повному обсязі, 

виявлено вміння студента застосовувати і творчо використовувати теоретичні та 

методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами відповідної професійної 

діяльності. Виявлено вміння застосовувати інноваційні технології, 

продемонстровано активність та ініціативність під час здійснення практичної 

професійної діяльності. Звіт подано у встановлений термін, що містить всі 

структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст 

роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, 

завірені печаткою підписи керівника від бази практики та університету. 



 

 

 

32 

Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – 

«відмінно». 

 Оцінка «дуже добре» - завдання виконані правильно, але недостатньо 

повно. Виявлено вміння застосовувати теоретичні та методичні знання, пов’язані 

з особливостями і засобами відповідної професійної діяльності. 

Продемонстровано зацікавленість та активність, але не виявлено творчого, 

індивідуального підходу. Звіт подано у встановлений термін, що містить всі 

структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст 

роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, 

завірені печаткою підписи керівника від бази практики та університету. 

Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «дуже 

добре». 

 Оцінка «добре» - завдання практики виконано, але неповно, в ході 

виконання завдань допускалися незначні помилки. Звітна документація 

оформлена згідно вимог. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст 

роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, 

завірені печаткою підписи керівника від бази практики та університету. 

Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – 

«добре». 

 Оцінка «задовільно» - завдання практики виконано у неповному 

обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація 

недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник невірно оформлено. У 

характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно». 

 Оцінка «достатньо» - завдання виконано з помилками. Усі завдання 

практики виконувалися, але допущені неточності. Документація оформлена 

неповно, з помилками. Щоденник недоооформлено. У характеристиці-відгуку 

оцінка керівника за практику від бази – «задовільно». 

 Оцінка «незадовільно» - завдання невиконані, виявлено 

несформованість вміння здійснювати відповідні види професійної діяльності. 

Звітна документація оформлена з помилками. Відсутні щоденник та 

характеристика-відгук. 

5. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Підсумки практики підводяться у процесі складання студентом заліку. 

Диференційна оцінка з практики враховується нарівні з іншими оцінками, які 

характеризують успішність студента.  

Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук 

на базі практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, направляється на 

практику вдруге в період канікул або відраховується з навчального закладу. 
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Керівник практики від підприємства записує у щоденнику студента відгук з 

виставленням конкретної оцінки: «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»; також відповідну суму балів та оцінку за системою ECTS. Він же 

інформує адміністрацію навчального закладу щодо фактичних термінів початку і 

закінчення практики, складу груп студентів, які пройшли практику, їх 

дисципліни, стану охорони праці і протипожежної безпеки на базі практики та з 

інших питань організації і проведення практики. 

Підсумки навчальної та виробничої практики підводяться груповими 

керівниками практики і обговорюються на педагогічній звітній конференції (не 

пізніше 10 днів після закінчення практики). 

Результатом проходження практики є набуття студентами реального досвіду 

практичного застосування отриманих у процесі університетського навчання 

теоретико-методологічних знань щодо організації та здійснення основного змісту 

майбутньої професійної роботи. 

Як результат проходження навчальної та виробничої практики, студенти 

мають продемонструвати достатній рівень: 

- засвоєння загальних принципів організаційно-методичної діяльності 

спеціаліста у різних галузях психології;  

- опанування навичок проведення аналізу діяльності практичного 

психолога. 

Таким чином, реалізація програм навчальної та виробничої практики для 

студентів орієнтована не тільки на засвоєння та закріплення необхідної для 

майбутньої професійної діяльності системи знань, а й відпрацювання навичок її 

практичної об`єктивації.  

Практика забезпечує можливість занурення до професії та надає досвід 

практичного застосування психологічних методів і знань у самостійній 

професійній діяльності майбутніх фахівців. 
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6. ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Витяг з  

П О Л О Ж Е Н Н Я 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 

 В ЗАПОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Протокол №10 від 26.05.2009 р. 

 

4.1 До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені 

викладачі кафедри, які брали безпосередню участь у навчальному процесі, за 

яким проводиться практика. 

 

4.4. Організаційні заходи, що забезпечує керівник навчально-

виробничих практик факультету: 

- Подання інформації щодо баз практики для укладання договорів про 

проведення практики між університетом та базами практик; 

- Підготовка і забезпечення студентів документацією, необхідною для 

практики; 

- Контроль кафедр за розробкою програм практики; 

- Здійснення контролю за ходом практики та веденням документації; 

- Підготовка щорічного аналізу практичної підготовки студентів за 

звітами кафедр. 

 

4.5. Керівник практики від кафедри (методист): 

- перед початком практики контролює готовність бази практики до 

прийому студентів; 

- проводить організаційні заходи перед початком практики, інструктує 

про порядок проходження практики, надає студентам необхідні документи; 

- повідомляє студентам про систему звітності з практики, прийняту на 

кафедрі; 

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики 

забезпечує якісне проходження практики згідно з програмою; 

- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки; 

- контролює виконання студентами-практикантами правил 

внутрішнього трудового розпорядку, організовує ведення табеля відвідування 

студентами бази практики; 

- у складі комісії приймає диференційований  залік з практики; 

- подає письмовий звіт про проведення та результати практики 

завідувачу кафедри та керівнику навчально-виробничих практик університету. 

 

4.7. Студенти-практиканти зобов’язані: 
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- до початку практики одержати консультації щодо оформлення всіх 

необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- виконувати всі завдання, передбачені програмою практики; 

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки 

безпеки; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 

- своєчасно скласти залік з практики. 

 

4.8. Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики 

регламентується Кодексом законів про працю України і складає, від 16 до 18 років 

– 36 годин на тиждень (ст. 51 із змінами, внесеними Законами № 871-12 від 

20.03.91, № 3610-12 від 17.11.93, № 263/95 ВР від 05.07.95), від 18 років і старше – 

не більше 40 годин на тиждень (ст. 50 в редакції Закону № 871-12 від 20.03.91, із 

змінами, внесеними Законом № 3610-12 від 17.11.93). 

 

Додаток Б 

 

Обов’язки керівників від баз практики  

(приймаюча структура) 

 

1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом. 

2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 

керівництва практикою. 

3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики. 

4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому 

місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на 

робочому місці. При потребі навчати студентів-практикантів безпечним методам 

праці. 

5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від вузу 

можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, 

бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання 

програми практики. 

6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі 

порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші 

порушення повідомляти навчальний заклад. 

7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-

практиканта, в котрій відобразити якість підготовленого ним звіту. 

8. Контролювати ведення щоденника, записувати у щоденнику зауваження, 

а по закінченні практики написати відгук, вказавши конкретну оцінку практики за 

чотирибальною системою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 
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Додаток В 

 

Зразок оформлення титульного аркушу звіту з практики 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет _______________________________________________ 
Кафедра __________________________________________________________________ 

Спеціальність ____________________________________________________ 
      (шифр і назва) 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

з асистентської практики 

 

студента (ки)____________________________________________ ________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 
Керівник  

від кафедри __________________________________ 

(наук. ступінь, учене звання) 

     _____________________________________________ 

      (підпис)   (ініціали, прізвище) 

Керівник  

від бази практики______________________________ 

(посада) 

     _____________________________________________ 

      (підпис)   (ініціали, прізвище) 

 

 

М.П. 

(печатка бази практики) 

 

 

 

 

Запоріжжя 

20__ 
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Додаток Г 
 

Зразок оформлення календарного плану проходження практики 
 

“ПОГОДЖЕНО”      “ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Керівник від кафедри     Керівник від бази практики 

____________________     ________________________ 

____ ________20___р.     ___ _____________ 20___р.  

 

      М.П. 

 

 

Календарний план проходження педагогічної практики 
 

№ Зміст роботи Форма звітності 
Термін 

виконання 

1. Знайомство з базою практики Усний аналіз  

2. Підготовка характеристики бази 

практики 

Письмова 

характеристика 

 

3. Знайомство з групою навчання Усний аналіз  

4. Відвідування занять  Усний аналіз  

5. Підготовка аналізу одного з 

відвіданих занять 

Письмовий 

аналіз 

 

6. Проведення першого заняття План-конспект  

7. Проведення другого заняття План-конспект  

8. Обговорення та підготовка аналізу 

проведених студентом занять з 

керівником від бази практики 

Письмовий 

аналіз кожного 

заняття 

 

9. Підготовка самоаналізу 

педагогічної практики 

Письмовий 

самоаналіз 

 

10. Оформлення та реєстрація звіту з 

педагогічної практики 

Письмовий звіт  

11. Захист звіту Захист  
 

 

 

___ ________ 20___ р. 

 

Студент (ка) _______________________________ 

       (підпис, ПІБ) 
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Додаток Д 

 

Зразок аналізу відвіданого заняття 
 

Дата__________                 Клас (група) _________________ 

Вчитель (викладач)_________________ 

Урок (дисципліна)____________________________________________   

Тема уроку (заняття)_________________________________________________________ 

Форма організації навчання ___________________________________________________ 

Тип уроку (заняття) __________________________________________________________ 

Мета уроку (заняття) _________________________________________________________ 

Відповідність структури уроку (заняття) його формі та типу (за даними таблиці В.1) 

___________________________________________________________________________ 
Таблиця В.1 

Структура заняття 

№ Етапи заняття Зміст  

   

 
Оптимальність дидактичного забезпечення (за даними таблиці В.2) 

___________________________________________________________________________ 

Таблиця В.2 
Дидактичне забезпечення 

№ Вид дидактичного 

забезпечення 

Мета використання 

   

Відповідність методів навчання, які використовувались в процесі проведення заняття меті та 

навчальним завданням (за даними таблиці В.3) 

___________________________________________________________________________Таблиц

я В.3 

Методи навчання 

№ Назва методу Мета використання 

   

 

Стиль викладання (за даними таблиці В.4) 

___________________________________________________________________________ 

Таблиця В.4 

Характеристика викладання (“+”; “-”) 

№ Компетенції Характеристики Виявлення  

Ознаки  Ознаки  

1 Концептуальні Позиція у взаємодії Суб’єкт-об’єктна  Суб’єкт-суб’єктна  

  Стиль організації 

навчальної 

діяльності 

Демократизм  Автократизм   

  Орієнтованість На предмет  На учня (студента)  

  Стиль викладання Інтелектуальний   Емоційно-

підтримуючий 

 

  Мотивація групи 

навчання 

Мотиваційне 

забезпечення 

діяльності 

 Нервово-емоційна 

напруга 

 

2 Організаторські Ефективність Впливовість   Не впливовість  
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впливу 

  Організованість Спонтанність  Технологічність  

3 Комунікативні Стиль мовлення Розмовний  Інтелектуальний  

  Слухання Формальне  Активне  

  Сприйняття Стереотипне 

(шаблонне) 

 Адекватне ситуації 

(креативне) 

 

  Манера мовлення Стриманість  Невимушеність   

  Ораторські 

здібності 

Розвинені  Недостатньо виразні  

  Загальний образ Діловий імідж  Індивідуально 

виражений імідж 

 

4 Зворотний 

зв’язок  

Постановка завдань Невизначеність  Структурованість  

  Оцінка Констатація дій  Аналіз дій  

  Спрямованість Оцінювання 

результатів 

 Оцінювання 

особистості 

 

 

Володіння навчальним матеріалом (за даними таблиці В.5) 

___________________________________________________________________________ 

Таблиця В.5 

Характеристика володіння навчальним матеріалом (“+”; “-”) 

№ Компетенції Характеристики Виявлення “+”; “-” 

1. Методологічні Понятійний апарат Знання категорій, їх відмінностей  

  Історичні аспекти Аналіз етимології понять  

2. Теоретичні Логіка, послідовність 

викладання матеріалу 

Аналіз теоретичних питань у 

логічній послідовності 

 

  Внутрішньопредметні 

зв’язки  

Співставлення понять, категорій, 

явищ логічне застосування 

 

  Міжпредметні зв’язки  Логічне застосування матеріалу з 

інших дисциплін 

 

3. Практичні Зв’язок теорії та 

практики 

Демонстрація використання знань 

на практиці 

 

  Навчальний пошук Постановка пошукових завдань  

  Дослідницька 

діяльність 

Постановка наукових проблем  

 

Висновки__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

___ _________ 20__ р. Представник бази практики_______________________ 
(Підпис) 

    Студент (ка) ____________________________________ 
                                                            (Підпис) 

 
\ 
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Додаток Е 

 

Зразок аналізу проведеного заняття 
 

Дата__________                 Клас (група) _________________ 

Вчитель (викладач)_________________ 

Урок (дисципліна)____________________________________________   

Тема уроку (заняття)_________________________________________________________ 

Форма організації навчання ___________________________________________________ 

Тип уроку (заняття) __________________________________________________________ 

Мета уроку (заняття) _________________________________________________________ 

Відповідність структури уроку (заняття) його формі та типу (за даними таблиці Г.1) 

___________________________________________________________________________ 
Таблиця Г.1 

Структура заняття 

№ Етапи заняття Зміст  

   
Оптимальність дидактичного забезпечення (за даними таблиці Г.2) 

___________________________________________________________________________ 

Таблиця Г.2 
Дидактичне забезпечення 

№ Вид дидактичного 

забезпечення 

Мета використання 

   

 

Відповідність методів навчання, які використовувались в процесі проведення заняття меті та 

навчальним завданням (за даними таблиці Г.3) 

________________________________________________________________ 

Таблиця Г.3 
Методи навчання 

№ Назва методу Мета використання 

   

 

Стиль викладання (за даними таблиці Г.4)_______________________________________  

 

Таблиця Г.4 

Характеристика викладання (оцінка у балах 0 - 5) 

№ Компетенції Характеристики Ознаки Бал Ознаки Бал 

1 Концептуальні Стиль організації 

навчальної 

діяльності 

Демократизм  Автократизм  

  Орієнтованість На предмет  На учня 

(студента) 

 

  Стиль викладання Інтелектуальний   Емоційно-

підтримуючий 

 

  Мотивація групи 

навчання 

Мотиваційне 

забезпечення 

діяльності 

 Нервово-емоційна 

напруга 

 

2 Організаторські Ефективність Впливовість   Не впливовість  



 

 

 

41 

впливу 

  Організованість Спонтанність  Технологічність  

3 Комунікативні Стиль мовлення Розмовний  Інтелектуальний  

  Сприйняття Стереотипне 

(шаблонне) 

 Адекватне 

ситуації 

(креативне) 

 

  Ораторські 

здібності 

Розвинені  Недостатньо 

виразні 

 

  Загальний образ Діловий імідж  Особисто 

виражений імідж 

 

4 Зворотній 

зв’язок  

Постановка 

завдань 

Невизначеність  Структурованість  

  Оцінка Констатація дій  Аналіз дій  

  Спрямованість Оцінювання 

результатів 

 Оцінювання 

особистості 

 

 

Володіння навчальним матеріалом (за даними таблиці Г.5) 

___________________________________________________________________________ 

 

Таблиця Г.5 

Характеристика володіння навчальним матеріалом (оцінка у балах 0 - 5) 

№ Компетенції Характеристики Виявлення Бал 

1. Методологічні Понятійний апарат Знання категорій, їх 

відмінностей 

 

  Володіння історичними 

аспектами 

Аналіз етимології понять  

2. Теоретичні Логіка, послідовність 

викладання матеріалу 

Аналіз теоретичних питань у 

логічній послідовності 

 

  Внутрішньопредметні 

зв’язки 

Співставлення понять, категорій, 

явищ 

 

  Міжпредметні зв’язки  Логічне застосування 

навчального матеріалу з інших 

дисциплін 

 

3. Практичні Зв’язок теорії та практики Демонстрація використання 

знань на практиці 

 

  Навчальний пошук Постановка пошукових завдань  

  Дослідницька діяльність Постановка наукових проблем  

 

Оцінка, висновки та  пропозиції 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

___ _________ 20__ р. Представник бази практики_______________________ 
(Підпис) 

    Студент (ка) ____________________________________ 
 (Підпис)
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Додаток Ж 

 

Зразок характеристики студента 
 

Студент (ка) _____________________________________________________ 

 

База проходження практики ________________________________________ 

 

Характеристика роботи, виконаної під час практики 

________________________________________________________________ 

 

Науково-методична підготовка 

________________________________________________________________ 

 

Психолого-педагогічна підготовка 

________________________________________________________________ 

 

Професійно значущі особистісні якості 

________________________________________________________________ 

 

Загальні висновки 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Рекомендації___________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

____ ____________________ 20___ р. 
 

 

Керівник бази практики    ____________________________________ 
         (підпис, ПІБ) 

       ____________________________________ 
             (посада) 

 

Керівник навчального закладу   ____________________________________ 
         (підпис, ПІБ) 

       _______________________________________ 

    (посада) 

 

М.П. 

 

 

\ 
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Додаток И 
 

Зразок самоаналізу практики 
 

Готовність до виконання професійно-педагогічної діяльності вчителя (викладача) 

 (за даними таблиці 1) 

________________________________________________________________ 

Таблиця 1 
Характеристика видів професійної діяльності (0 – 5 балів) 

№ Види діяльності Виявлення Бал Виявлення  Бал 

1. Проектування 

навчання 

Поетапний характер  Загальний характер  

Дотримання термінів 

виконання роботи 

 Спонтанність у 

дотриманні термінів 

 

Поєднання різних методів та 

прийомів, видів роботи 

 Перевага одного із 

методів, виду роботи 

 

2. Організація 

діяльності групи 

навчання 

Колективна робота  Робота в малих групах  

Диференціація  Індивідуалізація  

Дотримання плану  Варіативність 

впровадження плану 

 

3. Управління 

навчальним 

процесом під 

час  проведення 

заняття 

Структурованість завдань  Загальний характер 

завдань 

 

Постійний поетапний 

контроль навчальних дій 

 Загальний аналіз 

навчальних дій 

 

Керівна роль вчителя 

(викладача) 

 Делегування 

управлінських 

повноважень учням 

(студентам) 

 

Перевага зовнішніх впливів, 

що спонукають до навчання 

 Апелювання до 

внутрішньої мотивації 

 

4. Забезпечення 

зворотного 

зв’язку  

Активне слухання  Формальне слухання  

Адекватність сприйняття 

ситуації 

 Стереотипність у 

сприйнятті ситуації 

 

Пошук причин виникнення  

бар’єрів зворотного зв’язку у 

власній системі впливів 

 Пошук причин бар’єрів 

зворотного зв’язку у 

діях учнів (студентів) 

 

5. Аналіз 

навчальної 

діяльності 

Аналіз у відповідності до 

мети, завдань, форм 

організації навчання 

 Загальний характер 

аналізу 

 

6. Оцінювання 

навчальної 

діяльності учнів 

Об’єктивність   Суб’єктивізм   

Оцінювання навчальних дій  Оцінка особистості  

Дотримання критеріїв  Спонтанність  

 

Результати педагогічної практики _____________________________________________ 

Труднощі __________________________________________________________________ 

Висновки___________________________________________________________________ 

Пропозиції _____________________________________________ 

___ ___________ 20___ р.                   Студент(ка) _________________________ 
          (Підпис) 
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Додаток К 1 

 

Зразок складання плану-конспекту уроку 

 
З А Т В Е Р Д Ж У Ю :                                                     П О Г  О Д Ж Е Н О : 

____________ вчитель                                                     _____________ керівник практики  від 

кафедри 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ 
 

 

студента-практиканта _____________________________________________ 

________курсу__________________________________________факультету 

з_______________________________________________________________ 

у_______класі___________________________________школи  №________ 

Дата проведення уроку____________________________________________ 

Тема уроку_______________________________________________________ 

Мета уроку______________________________________________________ 

Обладнання уроку________________________________________________ 

Тип уроку_______________________________________________________ 

План уроку та дозування часу 

Методика та прийоми проведення уроку 

Використана методична та навчальна література 

Хід уроку* 

                                                                  /підпис студента-практиканта/  

                                                                    

*Студент-практикант  розробляє  розгорнутий  план-конспект  уроку.  
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Навчально-методичне видання 

(українською мовою) 

 

 

Гостіщев Вадим Миколайович 

Караулова Світлана Іванівна 

Короленко Карина Володимирівна 

Смірнова Наталія Іванівна 

 

 

 

СПОРТ І СПОРТ ЗА ВИДАМИ 

 

Наскрізна програма практики  

для студентів 

освітньо-кваліфікаційних рівнів  

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» 

 

 

 

 

 

 

Рецензент М.В.Маліков 

Відповідальний за випуск К.В.Короленко 

Коректор Н.І.Смірнова 
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ДЛЯ НОТАТОК 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


