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Вступ
Робоча програма навчальної дисципліни “Гімнастика та методика її викладання"
складена на основі програми навчальної дисципліни відповідно до навчального плану
підготовки бакалаврів галузь знань 01 освіта, спеціальностей 014 середня освіта, 017
фізична культура і спорт з урахуванням навчального навантаження студента.
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
галузь знань 01 Освіта,
спеціальність 014 середня
освіта, 017 фізична культура
і спорт

Кількість кредитів: 2
Модулів: 3
Змістових модулів: 1
ІНДЗ: нема
Загальна кількість годин: 60

нормативна
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Лекції: 6 год.
Лабораторні: 46 год.

Тижневих годин
(для денної форми навчання):
Аудиторних: 3
самостійної роботи: 0,5

Таблиця 1
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання

Самостійна робота: 8 год.
бакалавр

Консультації: 0 год.
Форма контролю:
залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Головною метою викладання курсу “Гімнастика та методика її викладання» є формування
у студентів факультету фізичної культури, спорту та здоров’я сучасного системного мислення та
комплексу спеціальних знань, умінь і навичок із гімнастики.
Основними завданнями дисципліни “Гімнастика та методика її викладання” є формування
професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, які будуть необхідні для самостійної роботи в
різних ланках системи фізичної культури та спорту. Засоби гімнастики і методи, які вона
використовує, застосовуються для розв’язання завдань фізичного виховання в навчальних
закладах, на виробництві (фізкультурні паузи), в побуті (гігієнічна гімнастика), в лікувальних
закладах (лікувальна гімнастика). Гімнастика є одним із засобів спеціальної та загальної фізичної
підготовки спортсмена.
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У процесі опанування курсу “Гімнастика та методика її викладання” студенти повинні
знати:
– техніку виконання та методики навчання основних гімнастичних елементів;
– терміни вільних вправ і вправ на приладах;
– правила запису гімнастичних вправ, вправ на приладах, акробатичних вправ та вправ художньої
гімнастики;
– методику проведення комплексів загальнорозвивальних вправ без предметів;
– методику проведення стройових вправ;
– історію розвитку гімнастики та класифікацію її видів.
вміти:
– виконувати стройові вправи, загальнорозвивальні вправи з дотриманням гімнастичного стилю та
під музичний супровід;
– виконувати комбінації на брусах, кільцях, перекладині, коні з ручками, опорному стрибку та з
акробатики (юнаки); акробатичні вправи на брусах, колоді, в опорному стрибку, вільні вправи
(дівчата);
– підбирати засоби гімнастики для індивідуальних занять;
– надавати допомогу і страхування під час виконання вправ на приладах;
– застосовувати самострахування.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Практичні основи системи підготовки студентів
на заняттях з гімнастики.
Тема 1. Гімнастична термінологія.
Значення термінології в гімнастиці. Вимоги до термінології. Особливості
застосування термінології під час уроків гімнастики з дітьми молодшого та середнього
шкільного віку.
Тема 2. Історія розвитку гімнастики.
Історичний огляд зародження гімнастики. Національна система гімнастики:
німецька, французька, шведська, сокольська, Жоржа Демені, Жоржа Ебера, Нільса Бука.
Роль П.Ф.Лесгафта в розвитку теорії та методики гімнастики.
Тема 3. Історія розвитку гімнастики в Україні.
Роль товариства „Сокіл” у розвитку гімнастики в Україні. Перші гімнастичні
гуртки у Харкові. Розвиток української гімнастики до Великої Вітчизняної війни. Видатні
українські гімнасти – олімпійці В.Чукарін, П.Шахлін, Л.Латиніна та ін. Розвиток сучасної
гімнастики в Україні.
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4. Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2.
Кількість годин
у тому числі
Назви змістових модулів і тем
Усього

Лек.

Лаб.

Сам.
роб.

Конс.

1
2
3
4
5
Змістовий модуль 1. Практичні основи системи підготовки студентів
на заняттях з гімнастики
57
2
26
0
Тема1. Гімнастична термінологія

6

6

Тема 2. Історія розвитку гімнастики

24

2

10

0

1

Тема 3. Історія розвитку гімнастики в Україні

24

2

10

0

1

Разом за змістовим модулем 1

60
60

6
6

46
46

0
0

8
8

Усього годин:

5. Теми лабораторних занять
№
з/п

Кількість
годин

Тема

1.

Практичне

комбінацій

14

2.

гімнастичного багатоборства
Удосконалення навичок виконання комбінацій на брусах, перекладині,
кільцях, коні з ручками, опорному стрибку та акробатичних вправ (юнаки);
колоді, брусах, опорному стрибку, акробатиці (дівчата)

8

виконання

окремих

елементів,

зв’язок,

3.

Формування культури
художньої гімнастики

та

8

4.

Розвиток сили, гнучкості, спритності, координації рухів, швидкісносилових здібностей
Розвиток спеціальних фізичних якостей: динамічної та статичної
рівноваги, вестибулярної стійкості, швидкісно-силових якостей

8

Разом

46

5.

рухів

засобами

вправ

хореографії

8

Стройові поняття та вправи
Поняття: стрій, шеренга, колона, дистанція, інтервал, фланг, форма рапорту.
Стройові прийоми: команди “Ставай!”, “Рівняйсь!”, “Струнко!”, “Вільно!”, “Відставити!”,
вихід зі строю та повернення у стрій.
Повороти на місці: направо, наліво, кругом, напівповороти.
Розрахунки: по порядку, на перший та другий, по три, по чотири і т. д.
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Шикування і перешикування: в одну шеренгу, перешикування з одної шеренги в дві і
навпаки, перешикування дробленням і зведенням, розведенням і злиттям. Перешикування із
колони по одному в колону по чотири послідовними поворотами наліво.
Розмикання: уступом на 2–4–6 на місці, 3–6–9 на місці, за стройовим статутом,
приставними кроками від середини.
Пересування: стройовим і похідним кроком, крок на місці і зупинка, рух кроком і бігом,
зміна ноги під час руху, зміна темпу руху і довжини кроку, рух уперед з кроку на місці, повороти
наліво, направо і кругом у русі, обхід, діагональ, протихід “змійка”, рух по точках залу.
Ходьба: приставними кроками, на носках і п’ятках, високо піднімаючи коліно зігнутої
ноги, в присіді і напівприсіді.
Стрибки: на місці, із просування уперед, ноги разом, ноги нарізно, в присіді, на одній нозі,
скачки, багатоскоки.
Загальнорозвиваючі вправи: без предмета (фронтальним, прохідним, поточним способом, у
парах).
Загальна фізична підготовка
Вправи для розвитку м’язів рук і плечового пояса:
1) згинання й розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі, брусах;
2) підтягування у висі на перекладині;
3) згинання й розгинання рук в упорі на брусах на місці, і з розмахуванням;
4) згинання й розгинання рук в упорі на кільцях;
5) вправи з гирями;
6) лазіння по канату з допомогою та без допомоги ніг.
Вправи для розвитку м’язів тулуба і ніг:
1) згинання й розгинання тулуба, сидячи поперек на колоді (за допомогою партнера);
2) те ж саме в сіді біля гімнастичної стінки (носки ніг закріплені за перший щабель);
3) у висі на гімнастичній стінці піднімання прямих ніг й утримання кута;
4) те ж саме, до положення вису зігнувшись;
5) згинання й розгинання тулуба – вага штанги 20 кг – у положенні на шиї;
6) утримання кута – на брусах – максимальна кількість часу;
7) піднімання прямого тулуба до вису прогнувшись – із вису ззаду – на гімнастичній стінці;
8) присідання з партнерами і вставання на носки;
9) те ж саме зі штангою на плечах;
10) застрибування на козел – висота 115 см;
11) зістрибування з козла і, не затримуючись, стрибок угору;
12) стрибки зі скакалкою.
Вільні вправи: рухи руками – прямими – в основних і проміжних напрямках; хвилі, змахи,
дуги, кола; рухи зігнутими руками.
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Повороти: переступанням, однойменні, різнойменні з різними положеннями вільної ноги
та руки.
Рівноваги: на носках, однойменні, різнойменні, бокова, горизонтальна.
Вправи на приладах
Навчальний матеріал для чоловіків.
Перекладина (низька і висока).
Розмахування: підтягуванням, згинанням на прямих руках, мах дугою з упору.
Перемахи: з упору однойменні і різнойменні, з упору ноги нарізно лівою, правою.
Підйоми: перевороти з вису стоячи і з вису, після спаду назад, з упору ноги нарізно лівою,
з вису кутом, підйом розгином. Оберти уперед і назад.
Зіскоки: з упору, з упору ззаду махом ніг, з упору ноги нарізно різними перемахами, з
розмахуванням у висі махом уперед і назад, з упору – опорою однією ногою збоку боком і кутом,
дугою, махом назад із поворотом кругом.
Комбінації:
Вис стоячи – з розбігу підйом правою – перехват у хват знизу – оберт уперед – перемах
лівою в упор, зіскок дугою.
Розмахування у висі, підйом розгином – перемах правою – спад назад і підйом правою –
перехват лівою у хват знизу і поворот наліво кругом з перемахом лівою назад в упор-мах дугою і
махом назад зіскок.

Бруси (низькі та середні)
Розмахування, перемахи, кола, повороти: розмахування в упорі махом уперед, перемахи у
сід на стегні та у сід ноги нарізно, розмахування в упорі на руках, розмахування на передпліччях,
розмахування із згинанням і розгинанням рук махом уперед і назад, перемахи всередину з сіду
ноги нарізно і сіду на стегні.
Однойменні перемахи однією ногою по жердині вперед, однойменні і різнойменні кола та
перемахи в упорі, лежачи поздовжньо, схрещення із сіду ноги нарізно, однойменні і різнойменні
перемахи всередину і назовні через кінці жердини зі стійки на підлозі, обличчям до кінців брусів,
повороти в упорі махом уперед, перехватом почергово руками.
Підйом: махом уперед і назад із розмахуванням в упорі на передпліччях, розгином із
розмахуванням в упорі на руках і після спаду назад з упору в упор на руках, зігнувшись, махом
уперед із розмахуванням в упорі на руках.
Стійки і перекиди: стійка на плечах силою з сіду ноги нарізно і махом із розмахуванням в
упорі, перекид уперед із сіду ноги нарізно в сід ноги нарізно, в сід на стегні і ноги нарізно, зі
стійки на плечах.
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Зіскоки: боком з упору, лежачи поздовжньо, махом однією ногою, ноги нарізно через одну
і дві жердини на кінцях, прогнувшись і кутом із розмахуванням в упорі, кутом уперед із
поворотом кругом.

Бруси низькі
Комбінації:
Упор на руках стоячи, з розбігу упор на руках зігнувшись – підйом розгином – мах назад –
махом уперед почерговим перехватом руками – мах назад – махом уперед сід ноги нарізно –
силою, зігнувшись стійка на плечах – перекид уперед у сід ноги нарізно – перемах усередину –
махом назад зіскок прогнувшись.
Розмахування в упорі на руках, підйом махом уперед – ззаду зігнути руки – махом уперед,
розгинаючи руки, сід на лівій, праву вперед – махом правою назад схрещення в сід ноги нарізно –
перемах усередину – махом назад стійка на плечах – опускання в упор – махом уперед зіскок
кутом із поворотом кругом.
Кільця
Виси: зігнувшись поштовхом і силою з вису стоячи на низьких кільцях, вис прогнувшись із
вису зігнувшись, розмахування у висі і висі на зігнутих руках, вис зігнувшись із розмахування і
висі на зігнутих руках, вис прогнувшись із розмахування у висі і висі на зігнутих руках, вис на
зігнутих руках махом уперед, назад і дугою з вису зігнувшись, із вису на зігнутих руках вис махом
уперед і назад, вис кутом.
Упори: упор на низьких кільцях, упор кутом, розмахування в упорі.
Підйоми і спади: підйом силою, з упору спад назад у вис зігнувшись, з упору опускання
вперед у вис зігнувшись.
Викрути: вперед із розмахування у висі і з вису зігнувшись.
Зіскоки: махом уперед і назад, перевороти назад із вису прогнувшись, викрутом назад із
вису зігнувшись, переворотом назад із розмахування у висі.
Комбінації:
Розмахування у висі, махом назад викрут – махом назад зігнути руки – махом уперед – вис
– мах назад – махом уперед вис прогнувшись (не згинаючись) – зіскок переворотом назад.
З вису глибоким хватом, підйом силою і кут – опускання вперед – махом назад викрут –
махом дугою зігнути руки – мах назад махом уперед вис – мах назад – махом уперед зіскок
переворотом назад прогнувшись.
Кінь
Перемахи: з упору перемахи зігнувши ногу в упорі і в упор ззаду, схрещення, перемахи
прямими ногами, з упору перемах назад, з упору перемах уперед в упор, з упору перемах назад і в
темпі перемах другою ногою в упор, перемахи в упорі в темпі, перемахи з упору ззаду, з упору
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стоячи вправо зворотним хватом на лівій ручці, ліва на тілі коня, перемах лівою назад із
поворотом наліво – кругом в упор ноги нарізно, зі стрибка різнойменні перемахи вперед.
Кола: зі стрибка коло правою (лівою), коло правою після перемаху лівою назад з упору
ноги нарізно, зі стрибка коло лівою вправо, зі стрибка коло правою вліво.
Зіскоки: однойменними перемахами вперед і назад, кутом назад у поєднанні з перемахами.
Комбінації:
Махи: зі стрибка коло правою – коло лівою вправо – перемах правою – перемах правою
назад – перемах лівою – перемах правою – зіскок кутом вліво назад.
Стрибки
Козел у ширину: вскок в упор стоячи на колінах і зіскоки вперед зігнувши ноги і ноги
нарізно без поворотів і з поворотами; вскок в упор стоячи на колінах, змахом рук вскок у присід і
в темпі вище вказані зіскоки; стрибок ноги нарізно, стрибок ноги нарізно з поворотом наліво,
направо, кругом, стрибок зігнувши ноги з поворотом наліво, направо і кругом, стрибки ноги
нарізно поштовхом однією рукою; стрибки ноги нарізно і зігнувши ноги, поступово відділяючи
козла від матів і місток від козла, стрибок ноги нарізно і зігнувши ноги, з протягнутою спереду і
за козлом мотузкою; стрибки ноги нарізно і зігнувши ноги з хлопками в долоні до поштовху
руками і після поштовху руками стрибок ноги нарізно із збільшенням висоти козла до
максимальної; вскок в упор присівши і зіскок через мотузку, протягнуту перед приладом на
відстані 80 см на висоті 60 см.
Кінь у довжину: стрибки кутом і боком з косого розбігу без поворотів і з поворотами.
Кінь у ширину з ручками: стрибки кутом, боком і прогнувшись право і вліво, стрибок
кутом уперед, стрибок ноги нарізно.
Комбінації:
Кінь у ширину з ручками, висота 125 см: стрибки кутом, боком і прогнувшись.
Козел у ширину, висота 125 см:
1) стрибок ноги нарізно з протягнутою перед козлом мотузкою, висота від підлоги 115 см;
2) стрибок зігнувши ноги.

Акробатика
Перекати: назад, уперед, в сторони, прогнувшись і в групуванні, круговий перекат.
Перекиди: вперед у групуванні з різних вихідних положень у різні кінцеві положення,
довгий перекид уперед, перекид стрибком, перекид зі стійки ноги нарізно.
Перевороти: вліво (вправо).
Комбінації:

Два перекиди вперед, силою стійка на голові, опуститись в упор присівши, перекид назад,
стрибок угору – основна стійка.
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Навчальний матеріал для дівчат
Бруси різної висоти
Виси: на прямих і зігнутих руках; зависом, виси присівши і виси лежачи на нижній
жердині, виси прогнувшись з опорою ногами о верхню жердину, виси зігнувшись на нижній
жердині.
Упори: стоячи, присівши, стоячи на одному коліні, верхи, упором спереду і ззаду на
нижній жердині, упор лежачи поздовжньо на верхній хватом однією і двома за нижню.
Сіди: на стегні, верхи і кутом на нижній жердині.
Розмахування: згинанням у висі на верхній жердині, зависом на нижній жердині.
Перемахи: з вису на верхній у вис лежачи на нижній зігнутими і прямими ногами,
перемахи над верхньою в упорі стоячи на нижній, однойменні перемахи в упорі на нижній
жердині.
Спади: назад і вис зависом на нижній жердині, з вису лежачи на нижній назад з
перехватом рук на нижню жердину у вис із зависом двома.
Опускання: з упору ноги нарізно вперед і назад у вис зависом, уперед з упору на нижній і
верхній жердині.
Повороти: в упорах простих і змішаних (на 90, 180, 270°0.
Підйоми: переворотом на нижню з вису прогнувшись опорою ступнями об верхню,
переворотом на верхню з вису присівши на нижній жердині махом однієї і поштовхом другої,
зависом з другого маху і зі спаду, з вису присівши в упор на верхню жердину.
Оберти: назад з упору, оберт уперед правою (лівою).
Рівновага: лежачи на стегнах на нижній і верхній жердинах, стоячи на одній на нижній
жердині, напівшпагати на нижній, тримаючись однією за верхню жердину.
Кола: над верхньою жердиною в упорі стоячи на нижній; однією ногою над нижньою з
вису на зігнутих руках на верхній жердині.
Зіскоки: прогнувшись – з упору стоячи на одному коліні, з упору стоячи на одній, махом
назад з упору на нижній жердині, махом уперед з упору ззаду на нижній жердині, кутом назад із
сіду на стегні зовні, прогнувшись з упору лежачи поздовжньо на верхній жердині хватом однією
за нижню жердину.
Комбінації:
Вис стоячи назовні, махом однією і поштовхом другою вис прогнувшись з опорою об
верхню жердину – переворот в упор на нижню – перемах правою – перехват правою хватом знизу
за верхню жердину і поворот наліво кругом у вис лежачи на нижній жердині – коло правою з
поворотом на 270° у сід на правому стегні ліву руку в сторону – кут – встати на лівій, праву назад
– рівновага, ліва рука вгору (тримати) – перемах правою вперед над верхньою жердиною – хватом
лівою за нижню і махом правою зіскок прогнувшись.
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Колода
Вскоки: з однойменними перемахами в упор ноги нарізно в упор стоячи на колінах.
Статичні положення: рівновага поперек і поздовжньо, рівновага лежачи на грудях (з
допомогою рук) одну ногу назад, напівшпагат.
Стрибки: із зміною положення ніг на місці, кроком, на одній нозі, з одної на дві і з двох на
одну.
Повороти: на носках на 90 і 180° і стрибком на двох ногах на 90°.
Зіскоки: прогнувшись, ноги нарізно, з розбігу махом однією ногою з кінця колоди.
Комбінації:
З косого розбігу вскок в упор, стоячи на правому коліні – напівшпагат, руки в сторони
(тримати) – ліву, зігнуту, поставити вперед на носок; праву руку – вперед, ліву руку – в сторону –
встати на ліву, права ззаду на носок, руки в сторони – два кроки бігом, стрибок кроком правою –
крок лівою в стійку на носках – стрибок на праву, ліва назад – крок лівою вперед у напівприсід на
носках, руки вперед – поворот направо кругом у стійку на лівій, праву вперед на носок, руки вгору
– крок лівою, ліва рука в сторону, крок правою, права рука в сторону, приставити ліву –
напівприсід, руки назад – стрибком із поворотом направо, руки вперед – рівновага на правій, руки:
ліву – вгору, праву – в сторону (тримати) – приставити ліву в напівприсід, руки назад – зіскок
згинаючи ноги назад.
Стрибки
Козел у ширину: вскок в упор, стоячи на колінах, і зіскоки вперед, зігнувши ноги і ноги
нарізно, без поворотів і з поворотами, вскок в упор присівши і зіскоки: прогнувшись, прогнувшись
із поворотом, зігнувши ноги назад, стрибок ноги нарізно, стрибок ноги нарізно з поворотом
наліво, направо, кругом, стрибок зігнувши ноги, стрибок зігнувши ноги з поворотом наліво
(направо).
Кінь у довжину: стрибки кутом і боком з косого розбігу без поворотів і з поворотами.
Кінь у ширину з ручками: стрибки кутом і боком вправо і вліво.
Комбінації:
Козел у ширину, вис 125 см: стрибок ноги нарізно.

Акробатика
Перекати: назад, уперед і в сторони, прогнувшись і в групуванні, круговий перекат.
Перекиди: вперед у групуванні з різних вихідних положень у різні кінцеві положення.
Стійки: стійка на лопатках з різним положенням ніг і з різних вихідних положень.
„Міст”: із положення лежачи на спині.
Елементи хореографії та художньої гімнастики: змахи руками, тулубом, повороти
переступанням, однойменний та різнойменний, схресний, рівновага на правій (лівій), висока,
кроки галопу.
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Комбінації:
Рівновага на правій, руки в сторони, перекид уперед, встати – два кроки вперед, схресний
поворот на 180°, упор присівши, перекат назад у стійку на лопатках, перекат у положення лежачи
на спині, „міст”, поворот направо в упор присівши, стрибок угору, прогнувшись – о. с.

6. Самостійна робота
№
з/п
1.

2.

3.

Кількість
годин

Тема
Значення термінології в гімнастиці. Вимоги до термінології. Історія
розвитку гімнастичної термінології. Принципи побудови гімнастичної
термінології. Правила скорочення, уточнення, запису й назви вправ.
Терміни основних груп гімнастичних вправ: стройові та порядкові вправи,
загальнорозвивальні вправи, вільні вправи, вправи на гімнастичних
приладах, акробатичні вправи, вправи художньої гімнастики. Форми і
правила запису загальнорозвивальних вправ, вільних вправ та вправ на
гімнастичних приладах.
Історія зародження гімнастики. Національна система гімнастики: німецька,
французька, шведська, сокольська, Жоржа Демені, Жоржа Ебера, Нільса
Бука. Історія розвитку гімнастики в довоєнний, післявоєнний і сучасний
періоди.
Роль товариства „Сокіл” у розвитку гімнастики в Україні. Перші
гімнастичні гуртки у Харкові. Розвиток гімнастики до Жовтневої
революції в Східній, Центральній та Західній Україні. Створення
гімнастичних товариств після революції. Роль І.Боберського у створенні
гімнастичних гуртків на Галичині. Розвиток української гімнастики до
Великої Вітчизняної війни. Видатні українські гімнасти – олімпійці
В.Чукарін, П.Шахлін, Л.Латиніна та ін. Розвиток сучасної гімнастики в
Україні

4

Разом

8

2

2

7. Методи навчання
Методи навчання:
-

інформаційно-рецептивний (пояснення, лекційний метод, бесіда, робота з

навчальною книгою);
-

пояснювально-ілюстративний (метод ілюстрування, метод демонстрування);

-

практичний (практичні роботи).
Види

і

форми

контролю:

поточний,

проміжний

(оцінювання

виконання

гімнастичних комбінацій на окремих приладах) і підсумковий контроль.

8. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік
Питання для підсумкового контролю
1. Гімнастична термінологія та історія її виникнення.
2. Вимоги до гімнастичної термінології та принципи побудови гімнастичних термінів.
3. Терміни основних груп гімнастичних вправ.
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4. Стан і основні напрями розвитку гімнастики.
5. Гімнастика в стародавніх народів і в середні віки.
6. Гімнастика у ХVІІІ і в першій половині ХІХ століть.
7. Гімнастичні школи в Європі.
8. Гімнастичні школи в Росії.
9. Роль П.Ф. Лесгафта в розвитку теорії та методики гімнастики.
10. Розвиток гімнастики в Україні.
11. Характеристика

окремих

груп

гімнастичних

вправ:

стройові

вправи,

загальнорозвивальні вправи, вільні вправи, прикладні вправи, вправи на гімнастичних
приладах, акробатичні вправи.
12. Хореографічна підготовка в гімнастиці.
13. Гімнастика як навчальна дисципліна.
14. Еволюція жіночого гімнастичного багатоборства.
15. Еволюція гімнастичного багатоборства чоловіків.
16. Виникнення перших гімнастичних шкіл у Швеції, Німеччині, Франції.
17. Значення Сокільського руху в розвитку гімнастики.
18. Участь українських гімнастів на Чемпіонатах Європи, Світу, Олімпійських іграх.
19. Л.Латиніна – володарка найбільшого комплекту Олімпійських медалей з гімнастики.
20. Внесок В.І.Чукаріна в розвиток гімнастики в Україні.
21. Сучасний розвиток гімнастики в Україні.
22. Залікова комбінація на кільцях (текст).
23. Залікова комбінація на коні з ручками (текст).
24. Залікова комбінація на перекладині (текст).
25. Залікова комбінація на паралельних брусах (текст).
26. Заліковий опорний стрибок (текст).
27. Залікова комбінація з акробатики (текст).
28. Залікова комбінація на колоді (текст).
29. Залікова комбінація на різновисоких брусах (текст).
30. Вільні вправи для дівчат (текст).
31. Опорний стрибок для дівчат (текст).
9. Методи та засоби діагностики успішності навчання
Специфіка викладання курсу полягає у використанні двох видів контролю:
поточного і підсумкового.
Методи діагностики успішності навчання:
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– поточний контроль (поточне опитування на лекціях, практичне виконання елементів
залікових комбінацій та окремих комбінацій на приладах);
– періодичний контроль або проміжний контроль в кінці змістового модуля (модульна
контрольна робота у вигляді змагань з програми залікових вимог гімнастичного
багатоборства);
– підсумковий контроль (залік).

10. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий модуль 1
Т2

Т1

20

10

Модульний контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 2
МКР
Т3

Загальна
кількість
балів

60

10

100

Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума балів
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82 – 89
75 - 81
67 -74
60 - 66

A
B
C
D
E

1 – 59

Fx

Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсової роботи
для заліку
(проекту),
практики
Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно

Незадовільно

Незараховано
(з можливістю
повторного складання)

Критерії оцінювання
Підсумковий контроль (модульна контрольна робота) – оцінювання виконання
гімнастичних комбінацій на окремих приладах.
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Критерії оцінювання комбінацій гімнастичного багатоборства
Бали
0
2
4
8
12
16
20
28
32
36
44
56
60

Критерії
Студент не з’явився на змагання
Студент набрав за гімнастичне багатоборство –
хлопці: від 6 до 26, 4 бала; дівчата: від 1 до 17,6 бала
від 26,41 до 29,4
від 17,61 до 19,61
від 29,41 до 32,4
від 19,62 до 21,6
від 32,4 до 35,4
від 21,6 до 23,6
від 35,41 до 38,4
від 23,61 до 25,6
від 38,41 до 41,4
від 25,61 до 27,6
від 41,41 до 44,4
від 27,61 до 29,6
від 44,41 до 47,4
від 29,61 до 31,6
від 47,41 до 50,4
від 31,61 до 33,6
від 50,41 до 53,4
від 33,61 до 35,6
від 53,41 до 59,4
від 35,61 до 39,6
від 59,41 до 60 балів
від 39,61 до 40 балів
Критерії оцінювання комбінацій на окремих приладах

Критерії
Комбінацію оцінено від 1 до 4,4 балів – студент виконує всі елементи з допомогою.
4,5 – 4,9 бала: комбінація виконується студентом на рівні апробації з грубими помилками, які
спотворюють окремі елементи до невпізнання.
5,0 – 5,4 бала: студент виконує елементи комбінації окремо, значно спотворюючи техніку
виконання.
5,5 – 5,9 бала: студент виконує комбінацію з дотриманням основних контурів правильної техніки,
але з грубими помилками.
6,0 – 6,4 бала: комбінація виконується з грубими помилками в 3 елементах і з середніми – в 3–4
елементах.
6,5 – 6,9 бала: комбінація виконується з грубими помилками в 2 елементах і з 2–3 середніми
помилками.
7 – 7,4 бала: комбінація виконується студентом в цілому впевнено, але 1 грубою і 2 середніми
помилками.
7,5 – 7,9 бала: студент виконує комбінацію з декількома середніми помилками.
8,0 – 8,4 бала: студент виконує комбінацію з 3–4 незначними помилками.
8,5 – 8,9 бала: комбінація виконується з 1–2 незначними помилками.
9,0 – 9,9 бала: комбінація виконується без помилок, але з малою або недостатньою амплітудою
10 балів – бездоганне виконання комбінації, з індивідуальним почерком.
Модульний контроль
Юнаки
Перекладина (низька): вис стоячи – з розбігу підйом правою – перехват у хват знизу –
оберт уперед – перемах лівою в упор, зіскок дугою.
Бруси: упор на руках стоячи, з розбігу упор на руках зігнувшись – підйом розгином – мах
назад – махом уперед почерговим перехватом руками – мах назад – махом уперед сід ноги нарізно
– силою, зігнувшись стійка на плечах – перекид уперед в сід ноги нарізно – перемах усередину –
махом назад зіскок прогнувшись.
Кільця: розмахування у висі, махом назад викрут – махом назад зігнути руки – махом
уперед – вис – мах назад – махом уперед вис прогнувшись (не згинаючись) – зіскок переворотом
назад.
Кінь-махи: зі стрибка коло правою – коло лівою вправо – перемах правою – перемах
правою назад – перемах лівою – перемах правою – зіскок кутом вліво назад.
Опорний стрибок – кінь у ширину з ручками: 1) стрибок кутом;
2) стрибок боком.
Акробатика: два перекиди вперед, силою стійка на голові, опуститись в упор присівши,
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перекид назад, стрибок угору – основна стійка.
Дівчата
Бруси різної висоти: вис стоячи назовні, махом однією і поштовхом другою, вис
прогнувшись з опорою об верхню жердину – переворот в упор на нижню – перемах правою –
перехват правою хватом знизу за верхню жердину і поворот наліво кругом у вис лежачи на
нижній жердині – коло правою з поворотом на 270° у сід на правому стегні, ліву руку в сторону –
кут – встати на лівій, праву назад – рівновага, ліва рука вгору (тримати) – перемах правою вперед
над верхньою жердиною – хват лівою за нижню і махом правою зіскок прогнувшись.
Колода: з косого розбігу вскок в упор стоячи на правому коліні – напівшпагат, руки в
сторони (тримати) – ліву зігнути вперед на носок: праву руку вперед, ліву – в сторону – встати на
ліву, праву назад на носок, руки в сторони – два кроки бігом – два кроки бігом – стрибок кроком
правою – крок лівою в стійку на носках (права позаду) – стрибок на праву, ліва назад – крок лівою
в напівприсід на носках, руки вперед – поворот направо кругом у стійку на лівій, праву вперед на
носок, руки вгору – крок лівою, ліва рука в сторону – крок правою, права рука в сторону –
приставити ліву – напівприсід, руки назад – стрибок із поворотом направо, руки вперед –
рівновага на правій, руки: ліву вгору, праву – в сторону (тримати) – приставити ліву в напівприсід,
руки назад – зіскок, згинаючи ноги назад.
Опорний стрибок – козел у ширину, висота 125 см: стрибок ноги нарізно.
Акробатика: рівновага на правій, присід, перекат назад у стійку на лопатках, лягти на
спину, „міст”, поворот наліво в упор присівши – основна стійка.

Вільні вправи
Вихідне положення: стійка на лівому коліні, руки вгору, обличчям у лівий нижній кут.
Такти
1
Вступ
І

Рахунок
2
1-3
1-3

ІІ

1-3

ІІІ

1-3

ІV
V

1-3
1-3

VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
ХІІІ

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

ХІV
ХV
ХVІ

1-3
1-3
1-3

ХVІІ
ХVІІІ
ХІХ

1-3
1-3
1-3

Зміст
3
Піднятись в основну стійку (далі о.с.)
Кроком лівої з поворотом наліво, стійка на ній, праву назад на
носок, праву руку вгору, ліву – в сторону (дивитись на праву руку).
Із поворотом кругом крок правою, ліву назад на носок, дугами вниз,
ліву руку вгору, праву – в сторону (дивитись на ліву руку).
Поворотом переступанням на 315° вліво, руки в сторони (дивитись
на ліву руку. Закінчити поворот обличчям до верхньої межі).
М’яко напівприсід, легка хвиля руками в сторони
Кроком правої, рівновага на ній, ліву руку вгору, праву руку в
сторону
Тримати
Випрямитись, ліву назад на носок, руки вгору
Стійка на лівій, праву напівзігнути вперед, руки в сторони
Кроком правої, упор присівши
Перекид вперед
Перекид вперед у стійку на лопатках
Тримати
Перекатом вперед, згинаючи ноги вправо, стійка на колінах, руки
вгору (дивитись на руки)
Сід на лівому стегні, зігнувши ноги, руки вправо (дивитись на руки)
Стійка на колінах, руки вгору
Сід на правому стегні, ліву ногу випрямити, нахил, торкаючись
носка лівої, випрямитись
Стійка на правому коліні, праву руку вперед, ліву руку в сторону
Встати на праву, ліву назад, руки вгору
Крок лівою, ліву руку м’яко опустити вниз (дивитись на ліву руку)
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ХХ

1-3

ХХІ

1-3

ХХІІ

1-3

ХХІІІ

1-3

ХХІV
ХХV
ХХVІ

1-3
1-3
1-3

ХХVІІ
ХХVІІІ
ХХІХ
ХХХ
ХХХІ

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

ХХХІІ
ХХХІІІ

12-3

Праву вперед на носок, праву руку м’яко опустити вниз (дивитись
на праву руку)
Із поворотом направо кроком правої, стрибок на ній, згинаючи ліву
назад, руки вправо (дивитись назад через праве плече)
Кроком лівої стрибок на ній, згинаючи праву назад, руки вліво
(дивитись назад через ліве плече)
Біг по дузі вправо, поступово розкриваючи руки в сторони
закінчити в стійку на носках, руки вгору
Упор присівши
Із поворотом наліво кругом сід з нахилом, торкаючись носків
Перекатом назад торкнутися носками підлоги за головою, руки
вниз, долонями назад (на підлозі)
Опустити ноги, руки вгору (лежачи на спині)
“Міст”
Тримати
Поворотом направо упор присівши
Стрибок угору прогинаючись, руки вгору (дивитись на руки),
закінчити у напівприсід з нахилом, руки вниз
О.с.
Кроком правої стійка на лівому коліні, руки вгору (дивитись на
руки)

Підсумковий контроль – залік. Оцінювання знань студентів здійснюється за
результатами поточного й модульного контролю. При цьому завдання із цих видів
контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів включно.
У випадку незадовільної підсумкової оцінки, або за бажання підвищити рейтинг,
студент виконує контрольну роботу у письмовій формі. При цьому на контрольну роботу
виноситься 60 балів, а бали, набрані за результатами модульної контрольної роботи,
анулюються.
Критерії оцінювання контрольної роботи
Бали
Незадовільно
(10 бали)

Задовільно
(30 балів)

Добре
(40 балів)

Відмінно
(60 балів)

Критерії оцінювання
Студент не вміє дати чітких визначень основних понять, не відповідає на питання
Студент називає лише окремі ознаки основних понять і закономірностей, дає відповідь
лише на одне питання з трьох питань контрольної роботи.
Студент дає відповідь лише на два питання з трьох питань контрольної роботи. Частково
визначає основні ознаки явищ, понять, процесів: допускає помилки при їх
характеристиках.
Студент виявляє загальний рівень знань при визначенні основних ознак, понять, явищ,
процесів. Допускає помилки при їх характеристиках.
Студент виявляє знання основних теоретико-методичних положень курсу по всіх трьох
питаннях, вміє частково аналізувати їх зміст.
Студент виявляє знання основних теоретико-методичних положень курсу по всіх трьох
питаннях, вміє частково аналізувати їх зміст.
Студент виявляє глибокі знання основних теоретико-методичних положень курсу; вміє
аналізувати зміст основних явищ, процесів, закономірностей. Не допускає помилок.
Студент виявляє глибокі знання основних теоретико-методичних положень курсу, вміє
самостійно аналізувати їх зміст з практичною діяльністю.
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Питання контрольної роботи
Варіант 1.
1. Гімнастична термінологія та історія її виникнення.
2. Характеристика
окремих
груп
гімнастичних
вправ:
стройові
вправи,
загальнорозвивальні вправи, вільні вправи, прикладні вправи, вправи на гімнастичних
приладах, акробатичні вправи.
3. Залікова комбінація на кільцях (опис).
Варіант 2.
1. Вимоги до гімнастичної термінології та принципи побудови гімнастичних термінів.
2. Хореографічна підготовка в гімнастиці.
3. Залікова комбінація на коні з ручками (опис).
Варіант 3.
1. Терміни основних груп гімнастичних вправ.
2. Еволюція жіночого гімнастичного багатоборства.
3. Залікова комбінація на перекладині (опис).
Варіант 4.
1. Стан і основні напрями розвитку гімнастики.
2. Еволюція гімнастичного багатоборства чоловіків.
3. Залікова комбінація на паралельних брусах (опис).
Варіант 5.
1. Гімнастика в стародавніх народів і в середні віки.
2. Виникнення перших гімнастичних шкіл у Швеції, Німеччині, Франції.
3. Заліковий опорний стрибок (опис).
Варіант 6.
1. Гімнастика у ХVІІІ і в першій половині ХІХ століть.
2. Значення Сокільського руху в розвитку гімнастики.
3. Залікова комбінація з акробатики (опис).
Варіант 7.
1. Гімнастичні школи в Європі.
2. Участь українських гімнастів на Чемпіонатах Європи, Світу, Олімпійських іграх.
3. Залікова комбінація на колоді (опис).
Варіант 8.
1. Гімнастичні школи в Росії.
2. Л.Латиніна – володарка найбільшого комплекту Олімпійських медалей з гімнастики.
3. Залікова комбінація на різновисоких брусах (опис).
Варіант 9.
1. Роль П.Ф. Лесгафта в розвитку теорії та методики гімнастики.
2. Стан і основні напрями розвитку гімнастики.
3. Вільні вправи для дівчат (опис).
Варіант 10.
1. Розвиток гімнастики в Україні.
2. Внесок В.І.Чукаріна в розвиток гімнастики в Україні.
3. Опорний стрибок для дівчат (опис).
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