
СИЛАБУС 

ПРАКТИКА ПЕДАГОГІЧНА 
 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт  

Освітня програма Фізична культура і спорт 

1. Загальна інформація про освітній компонент 

Повна назва    Практика педагогічна 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) 

Гончаренко Володимир Іванович, кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, професор, викладач 

Класичного фахового коледжу Сумського державного 

університету 

Рівень вищої освіти 

Початковий рівень (короткий цикл) 

НРК України – 5 рівень;  

FQ-EHEA – короткий цикл;  

QF-LLL – 5 рівень. 

Семестр (и)  2-й семестр 

Обсяг   
Обсяг становить 5 кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 150 

годин становить самостійна робота 

2. Місце освітнього компонента в освітній програмі 

Статус   Цикл практичної підготовки 

Передумови   

Виконання індивідуального навчального плану підготовки 

молодшого бакалавра в повному обсязі (відсутність 

заборгованостей) 

Додаткові умови Відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета освітнього компонента  

Метою тренерської практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань та формування 

у студентів професійних умінь та навичок, оволодіння сучасними технологіями навчання, 

виховання та розвитку учнів, методами й формами організації педагогічної взаємодії, 

навичками професійної майстерності; формування у студентів педагогічних умінь і навичок 

роботи з дітьми різного психофізичного розвитку; виховання потреби систематичного 

оновлення здобутих теоретичних знань та їх використання в шкільній практиці; прагнення до 

самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення й самореалізації. 

4. Роль освітнього компонента у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує освітній компонент: 



ПРН 3. Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, 

аналізувати й застосовувати досвід колег. 

ПРН 5. Здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в умовах 

різних форм організації занять фізичними вправами. 

ПРН 7. Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, 

біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і 

спортом. 

ПРН 8. Знати та розуміти сутність, принципи, методи, форми та організацію процесу 

навчання і виховання людини. 

ПРН 9. Аналізувати психічні процеси, стани та властивості людини під час занять фізичною 

культурою і спортом. 

ПРН 10. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

ПРН 11. Показувати навички самостійної роботи. 

5. Види навчальної діяльності 

НД 1. Підготовка до проведення уроку з фізичної культури у закладі середньої освіти. 

НД 2. Підготовка до проведення фізкультурно-оздоровчого заходу. 

НД 3. Написання звіту 

НД 4. Представлення результатів (презентація, захист) 

6. Методи викладання, навчання 

Тренерська практика передбачає навчання через: 

МН 1. Навчання на основі досвіду. 

МН 2. Практико-орієнтовне навчання. 

МН 3. Моделювання професійної діяльності. 

МН 4. Консультації методиста з фаху. 

7. Методи та критерії оцінювання 

7.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна 

шкала оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

А 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90-100 

В 
Вище середнього рівня з 

кількома помилками 
4 (добре) 

82-89 

С 
В загальному правильна робота 

з певною кількістю помилок 
74-81 



D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 

64-73 

Е 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
60-63 

FX Можливе повторне складання 

2 (незадовільно) 

35-59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
0-34 

7.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування та настанови 

викладача, що керує практикою; консультування та настанови щодо написання звіту, 

формування презентації; обговорення та взаємооцінювання виконаних завдань практики. 

7.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Здобувач вищої освіти має можливість отримати максимальні бали відповідно до видів 

завдань за таким переліком: 

М 1. 
Виконання вимог щодо проведення уроку з фізичної культури у молодших 

класах. 

М 2. 
Виконання звіту з практики (один захід, який полягає у написанні звіту за 

результатами виконання програми практики) – 50 балів 

М 3. 
Виступ з презентацією для представлення результатів практики та її захисту 

(презентація, відповіді на запитання) – 50 балів 

8. Ресурсне забезпечення   

8.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Відповідне оснащення баз практик. Спеціалізоване обладнання та інвентар для 

проведення практики занять з ігрових видів спорту та спортивно-масових 

заходів. 

ЗН 3. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування). 

ЗН 4. Програмне забезпечення «Особистий кабінет» (з доступом до бібліотечно-

інформаційної системи СумДУ). 

8.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література: 

 

1. Однодворець Л.В., Литнянчина Л.В., Юр'єва Л.В. Педагогічна практика 

майбутніх фахівців фізичної культури. Шляхи вдосконалення 

позааудиторної роботи студентів : матеріали Х науково-методичної 

конференції, м. Суми, 14-15 травня 2020 р. Суми : СумДУ, 2020.  С. 68-69. 

2. Андрощук Н.В. Тематичне оцінювання навчальних досягнень з фізичної 

література культури. 1-4 класи. Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. 

72 с. 

3. Васьков Ю.В. Робочий зошит учителя. 1-4 класи. Харків: Торсінг, 2004. 



64 с. 

4. Воробйов М.І. Практика в системі фізкультурної освіти. К.: НУФВСУ, 

Вид-во «Олімп. л-ра», 2014. 192 с. 

5. Ільницька Г.С. Фізична культура. 1 клас. 1 семестр Харків: Вид. група 

«Основа», 2018. 112 с. 

6. Круцевич Т.Ю. Фізична культура для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 1-4 класи. К.: Літера ЛТД, 2016. 76 с. 

7. Лущик І.В. Усі уроки фізичної культури. 1 клас: навчально-методичний 

посібник. Харків: Вид. група «Основа», 2012. 221 с. 

8. Прокопова Л.І. Програма з педагогічної практики у молодшій школі. 

Методичні рекомендації для студентів 2 курсу спеціальності 6.010201 

«Фізичне виховання». Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. 60 с. 

Допоміжна 

література: 

 

1. Дубенчук А. Робочий зошит вчителя початкових класів. Фізична культура. 

Рівне, 2000. 60 с. 

2. Єрмолова В.М. Навчаємо граючись: метод. посібник для вчителів фізичної 

культури загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Літера ЛТД, 2012. 208 с. 

3. Круцевич Т.Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та 

молоді: навч. посіб. К.: Олімп. л-ра, 2011. 224 с. 

4. Круцевич Т.Ю. Методичні рекомендації для визначення фізичної 

підготовленості школярів методом індексів (для вчителів фізичної 

культури). К.: Наук. світ, 2006. 26 с. 

5. Методичні рекомендації щодо здійснення контролю і оцінювання 

навчальних досягнень учнів початкової школи та оформлення їх результатів 

у класному журналі. За ред. Л.Д. Покроєвої. Харків: ХОНМІБО, 2003. 24 с. 

6. Огниста К.М. Стройові вправи у фізичному вихованні молодших 

школярів: Навч. посібн. Тернопіль: Астон, 2001. 58 с. 

7. Прокопова Л.І. Робочий зошит з педагогічної практики у молодшій школі. 

Методичні рекомендації для студентів 2 курсу спеціальності 014.11 Середня 

освіта. Фізична культура. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. 60 с. 

9. Бази 

практики 
Об’єктами практик повинні виступати заклади середньої освіти.    

 

 

 

 


