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Вступ
Програма навчальної дисципліни “Гімнастика та методика її викладання" складена
на основі програми навчальної дисципліни відповідно до навчального плану підготовки
бакалаврів напрямів підготовки 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010202 «Спорт»,
6.010203 «Здоров’я людини» 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.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Головною метою викладання курсу “Гімнастика та методика її викладання» є
формування у студентів інституту фізичної культури 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. 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;
– документи планування й обліку навчально-тренувальної роботи зі спортивної

гімнастики;
– правила суддівства довільних і обов’язкових вправ з гімнастики;
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
– організовувати і проводити спортивні змагання з гімнастики.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Практичні основи системи підготовки студентів
на заняттях з гімнастики.
Тема 1. Планування у облік навчально-тренувальної роботи з гімнастики.
Завдання, особливості навчання і тренування в різні
планування

й

обліку навчально-тренувальної

роботи

зі

періоди. Документи

спортивної

гімнастики.

Навчальний план. Навчальна програма. Робочий план. План-графік розподілу навчального
матеріалу. Конспект занять.
Тема 2. Організація і проведення змагань з гімнастики.
Значення змагань та їх характеристика. Положення про змагання. Програма
змагань. Час і місце проведення змагань. Керівництво змаганнями. Учасники змагань.
Умови заліку. Форми і строки подання заявок. Вимоги до організації і проведення
змагань. Проведення змагань.
Тема 3. Суддівство гімнастичних вправ.
Класифікаційна програма, техніка суддівства, правила змагань, права і обов’язки
суддів і учасників змагань, класифікація помилок при виконанні вправ, вимоги до
складання довільних вправ, особливості суддівства з художньої гімнастики й акробатики,
підготовка суддів з числа учнів, які займаються.

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен

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 (екзамен).
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