Вступ
Програма навчальної дисципліни “Гімнастика та методика її викладання” складена
відповідно до навчального плану для підготовки бакалаврів галузі знань 01 освіта,
спеціальностей 014 середня освіта, 017 фізична культура і спорт з урахуванням
навчального навантаження студента.
Предметом курсу “Гімнастика та методика її викладання” є закономірності розвитку
гімнастики, техніка гімнастичних вправ, методика навчання гімнастичних вправ та форми занять
гімнастичними вправами.
Міжпредметні зв’язки забезпечують взаємозв’язок курсу “Гімнастика та методика її

викладання” з такими навчальними дисциплінами, як теорія та методика фізичного виховання,
педагогіка, психологія, анатомія та фізіологія людини, біомеханіка. Вивчення курсу гімнастики
базується на використанні української мови як бази створення гімнастичної термінології.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля:
Практичні основи системи підготовки студентів на заняттях з гімнастики.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. 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.
1.2. 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.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 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.
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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.

На вивчення навчальної курсу відводиться 105 годин / 3,5 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг 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.
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання
Специфіка викладання курсу полягає у використанні двох видів контролю:
поточного і підсумкового.
Методи діагностики успішності навчання:
– 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).
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