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1. Загальна інформація 

Назва програми «Гімнастика в системі фізичного виховання» 

Шифр програми К/2020/ 

Тип програми за змістом загальна 

Форма навчання дистанційна 

Цільова група Викладічи фізичної культури ЗЗСО 

Обсяг програми 1 кредит ЄКТС 

Тривалість програми та організація 

навчання 

1 тижні дистанційно з доступом до всіх матеріалів 

курсу 

Мова(и) викладання Українська 

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який 

(які) охоплює програма 

Фізична культура  

2. Загальна мета 

Засвоєння слухачами теоретичних знань і практичних навичок в організації та проведенні різних форм 

занять гімнастикою, використанні засобів гімнастики Хаду у реабілітаційних цілях. 

3. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання 

Назви вебплатформи, вебсайту, 

електронної системи навчання, через які 

здійснюватиметься дистанційне навчання із 

зазначенням посилання (вебадреси) 

http://moodle.mdu.in.ua/  

4. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю 

 Форма підсумкового контролю Захисту навчально-методичних розробок з тематики 
курсу 

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного 

навчання не менш ніж 60%, обрахованих з урахуванням  питомої ваги кожного з критеріїв 

оцінювання 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Розвиток та популяризація фізичного виховання у різних формах фізкультурно-

оздоровчих занять обумовлюються потребами сьогодення, позначеними психічною 

напруженістю і недостатністю рухової активності усіх верств населення. Серед 

основних засобів, покликаних сприяти зміцненню здоров’я, загартовуванню 

організму, вихованню моральних і фізичних якостей особистості, відновленню її 

творчих здібностей і духовних можливостей, першочергова роль відводиться 

гімнастичним вправам. Активне входження гімнастики в систему фізичного 

виховання відбувається завдяки її відкритості та доступності. Поряд зі складними 

фізичними вправами цей вид спорту містить у собі безліч найрізноманітніших простих 

вправ, цілком доступних будь-якій людині незалежно від її віку і статі, що надає 

підстави зараховувати гімнастику майже до загальнонаціональних засобів фізичного 

виховання.  

Фахівцями доведено, що за допомогою гімнастичних вправ підтримується 

високий рівень здоров’я, фізична та інтелектуальна активність, працездатність, 

емоційна стійкість і, зрештою, висока ефективність праці і навчання. Заняття 

гімнастикою відіграють все більш вирішальну роль у естетичному, емоційно-

вольовому, вихованні особистості, її підготовці до військової служби, навчальної і 

http://moodle.mdu.in.ua/
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трудової діяльності. Отже, посідаючи одне з провідних місць у системі фізичного 

виховання, гімнастика виступає наочним засобом всебічної фізичної підготовки, 

розвитку рухових навичок, здібностей і фізичних якостей людини. Саме це і є 

причиною того, що на кафедрах і факультетах закладів вищої освіти, які забезпечують 

підготовку фахівців з фізичного виховання, зазначений вид спорту є одним з 

профілюючих навчальних дисциплін, на оволодіння якою відводиться найбільша 

кількість годин. Гімнастика також включена в навчальні програми загальноосвітніх 

шкіл, профтехучилищ, технікумів.  

У процесі вивчення цієї навчальної дисципліни в рамках проведення курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників слухачі 

мають оволодіти не лише певним обсягом теоретичного і практичного матеріалу, а й 

удосконалити професійні навички щодо планування і проведення занять з фізичного 

виховання, організації спартакіад, спортивних змагань, конкурсів тощо. 

Метою курсу «Гімнастика в системі фізичного виховання» є засвоєння 

слухачами теоретичних знань і практичних навичок в організації та проведенні різних 

форм занять гімнастикою, використанні засобів гімнастики Хаду у реабілітаційних 

цілях. 

Основними завданнями курсу є: 

- усвідомлення педагогічними і науково-педагогічними працівниками 

специфіки проведення занять з різних видів гімнастики у закладах загальної середньої 

та вищої освіти; 

- проєктування власної освітньої траєкторії професійного розвитку за 

спеціальністю; 

- формування індивідуального фонду рухових вмінь і навичок через 

подальше їх застосування у повсякденному житті з метою вдосконалення фізичного 

розвитку й самовдосконалення. 

Курс «Гімнастика Хаду в системі фізичного виховання» передбачає 

формування у слухачів наступних спеціальних професійних компетентностей:  

- здатність діагностувати і оцінювати рівень фізичного розвитку здобувачів 

освіти; 

- здатність здійснювати біомеханічний аналіз рухових дій здобувачів освіти; 

- здатність розуміти й застосовувати новітні теорії та методології в якості 

основи для проведення навчальних і позааудиторних занять з фізичної 

культури; 

- здатність застосовувати новітні теорії та методології в якості основи для 

проведення тренувань з гімнастичних видів спорту та оздоровчої гімнастики; 

- здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності із 

застосуванням вправ гімнастики Хаду для різних груп населення; 

- здатність виховувати фізичні і морально-вольові якості здобувачів освіти 

засобами гімнастики; 

- здатність використовувати засоби гімнастики у лікувальних, реабілітаційних 

та рекреаційних цілях. 
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Програма розрахована на 30 годин і складається з трьох модулів:  

1) лекційний (теоретико-методологічні основи фізичного виховання у межах 

тематики курсу); 

2) практичний модуль (вдосконалення практичних навичок через використання 

методу вправ та його варіантів, вивчення технічних дій гімнастики тощо); 

3) модуль самостійної роботи (обмін педагогічним досвідом викладання фізичної 

культури у ЗЗСО та ЗВО).  

Підсумковий контроль здійснюється шляхом захисту навчально-методичних 

розробок з тематики курсу.
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1. ЛЕКЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 

Т1 
Гімнастика у системі фізичного виховання та 

реабілітації.  
4 4 4 - - 

Т2 

Загальні питання теорії і методики гімнастики. 

Основні поняття дисципліни, гімнастична 

термінологія.  

4 4 4 - - 

Т3 Види гімнастики та їх характеристика. 4 4 4 - - 

Т4 Основи техніки виконання гімнастичних вправ. 4 4 4 - - 

Т5 Гімнастика Хаду та її особливості.  4 4 4 - - 

Т6 Вправи Хаду– комплекс бліц. 2 2 2 - - 

Т7 Вправи Хаду– базовий комплекс. 2 2 2 - - 

 Всього: 24 24 24 - - 

2. ПРАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ 

П1 Форми і структура занять з гімнастики. 
4 4 - 4 - 

3. МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СР1 
Презентація розроблених фрагментів уроків/ 

практичних занять з гімнастики  2 2 - - 2 

 Всього: 2 2 - - 2 

 Загальна кількість годин: 30 30 24 4 2 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Інформаційно-рецептивні: розповідь-пояснення, опис, бесіда, ілюстрація, 

демонстрація наочних матеріалів, ТЗН;  

репродуктивні: словесні, наочні і практичні методи; 

проблемно-пошуковий: пошукова діяльність учасників (постановка проблемного 

питання), розв’язання проблеми і проблемних завдань.  

Методи контролю 

Опитування, презентація розроблених фрагментів уроків/ практичних занять з 

гімнастики. 
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Методичне забезпечення 

Професійна програма, підручники, посібники, наочність, відеоматеріали. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Лекційний модуль 

Тема 1. ГІМНАСТИКА У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА 

РЕАБІЛІТАЦІЇ  

Питання до розгляду: 

1. Загальні питання теорії і методики гімнастики.  

2. Місце гімнастики в системі фізичного виховання. 

3. Характеристика, завдання і засоби гімнастики. 

4. Основи техніки виконання гімнастичних вправ. 

Основні поняття теми: теорія і методика гімнастики, оздоровчі технології, фізичне 

виховання. 

Тема 2. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ГІМНАСТИКИ. 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДИСЦИПЛІНИ, ГІМНАСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ 

Питання до розгляду: 

1. Фізичні вправи як основний засіб гімнастики і фізичного виховання. 

2. Методика побудови комплексів гімнастичних вправ.  

3. Гімнастичні терміни в спортивних дисциплінах. 

Основні поняття теми: рухова діяльність, фізичний розвиток, оздоровчо-гігієнічні 

завдання, фізичні вправи, загальнорозвиваючі вправи. 

Тема 2. Стройові вправи. 

Тема 3. Статичні вправи.  

Тема 4. Динамічні вправи.  

Тема 5. Вправи на гімнастичних приладах. 

Тема 6. Тестування нормативних вправ.  

Тема 7. Регулювання навантаження під час занять гімнастикою. 

 

Тема 3. ВИДИ ГІМНАСТИКИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Питання до розгляду: 

1.Види гімнастики за традиційною класифікацією. 

2. Новітні (нетрадиційні) види гімнастичної рухової активності у масовому 

фізкультурному русі 

3. Освітньо-розвиваюча складова гімнастики та її різновиди.  

4. Основна гімнастика.  

5. Регулювання навантаження під час занять гімнастикою. 
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Основні поняття теми: освітньо-розвиваюча складова гімнастики, основна 

гімнастика; жіноча гімнастика, атлетична гімнастика, шейпинг, стретчинг, TRX 

тренування. 

Тема 4. ОСНОВИ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ ГІМНАСТИЧНИХ ВПРАВ 

Питання до розгляду: 

1. Методика побудови комплексів гімнастичних вправ. 

2. Структура та зміст уроку гімнастики в школі.  

3. Методика проведення етапів уроку з гімнастики. 

4. Складання конспекту заняття з гімнастики. 

5. Тестування нормативних вправ.  

Основні поняття теми: гімнастичні вправи, загальнорозвиваючі вправи, статичні 

вправи, динамічні вправи, вправи на гімнастичних приладах.  

Тема 5. ГІМНАСТИКА ХАДУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 

Питання до розгляду: 

1. Філософія і принципи гімнастики Хаду. 

2. Основи техніки виконання гімнастичних вправ Хаду. 

3. Силова складова гімнастики Хаду. 

Основні поняття теми: гімнастика Звіада Арабулі, філософія здорового способу 

життя, оздоровлення організму, система життєзабезпечення організму, фізичні 

вправи. 

 

Тема 6. ВПРАВИ ХАДУ– КОМПЛЕКС БЛІЦ 

Питання до розгляду: 

1. Переваги гімнастики Хаду. 

2. Контроль дихання під час виконання вправ Хаду.  

3. Гімнастика Хаду і статичні вправи каланетики. 

Основні поняття теми: динамічний ізотон, вправи без обтяжень, статодинамічна 

робота, іннервація м’язів, координація рухів. 

Тема 7. ВПРАВИ ХАДУ– БАЗОВИЙ КОМПЛЕКС  

Питання до розгляду: 

1. Гімнастика Хаду як засіб поліпшення здоров’я і гармонійного розвитку організму 

людини. 

2. Вправи для тулуба. 

3. Вправи для обличчя.  

4. Вправи для очей. 

5. Вправи для ніг. 

Основні поняття теми: комплекс вправ Хаду, уповільненість рухів, ритмічність, 

рівномірність, напруженість м’язів, вдих носом, видих ротом.  

 

ПРАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ 

Практичне засвоєння матеріалу у межах програми курсу передбачено через 
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надання слухачам можливостей ознайомитися з традиційними і новітніми техніками 

виконання гімнастичних вправ, продемонструвати власну фахову майстерність із 

використання видів гімнастики на уроках фізичного виховання у ЗЗСО. 

МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Модуль самостійної роботи передбачає обмін досвідом з організації навчально-

виховного процесу у ЗЗСО з фізичного виховання, розробку фрагментів уроків з 

використанням різного типу гімнастичних вправ.   

 

 

ПОРЯДОК ОНОВЛЕННЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ 

ПРОГРАМИ 

Оновлення змісту ППК відбувається у відповідності до нових законодавчих і 

нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України 

через вивчення передового педагогічного досвіду роботи ЗЗСО, моніторингу 

фізкультурно-освітньої діяльності закладів освіти, пропозицій слухачів, отриманих у 

процесі опитування й здійснення аналізу їх кваліфікаційних потреб. Періодичне 

оновлення ПППК затверджується науково-методичною радою Маріупольського 

державного університету. 

Відповідні зміни або уточнення ПППК передбачають можливий перегляд 

окремих тем за модулями програми (їх поєднання або більш глибока деталізація), 

розподілу часу і послідовності їх викладання (врахування організаційно-технічних і 

фінансових можливостей кафедр і факультетів, навчального навантаження викладачів 

тощо), а також удосконалення форм і методів навчання з метою удосконалення 

навчального процесу з підвищення кваліфікації за програмою й більш глибокого 

засвоєння слухачами теоретичного і практичного матеріалу.  
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 ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ 

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Шляхи вирішення оздоровчо- освітніх завдань на уроках фізичної культури 

ЗЗСО.  

2. Формування в учнів мотивації до занять фізичною культурою і спортом. 

3. Формування в учнів навичок самостійних занять гімнастичними вправами. 

4. Головні причини травматизму в гімнастиці.  

5. Характеристика основних прийомів розмикання. 

6. Вплив природних і гігієнічних чинників на ефективність занять гімнастичними 

вправами.  

7. Класифікація акробатичних вправ. Характеристика згрупувань, перекатів, 

перекидів 

8. Складання словника основних термінів положень рук у гімнастиці. 

9. Складання словника основних термінів положень тулуба (у стійка, сеїдах). 

10. Вікові особливості проведення занять оздоровчою гімнастикою. 

11. Методика проведення змагань з гімнастики. 

12. Сучасний урок фізичної культури: зміст, вимоги, досягнення мети. 

13. Організація самостійної роботи з фізичної культури та здійснення контролю за 

її виконанням. 

14. Самоаналіз та критерії визначення результативності уроків фізичної культури. 

15. Методика визначення рівня фізичної підготовленості школярів. 

16. Тренувальні навантаження та здійснення контролю на заняттях фізичною 

культурою. 

17.  Значення рухової активності для зміцнення здоров’я людини. 

18. Метод колового тренування на уроках фізичної культури. 

19. Нетрадиційні засоби фізичного виховання в навчально-виховному процесі з 

фізичної культури 

20. Загальношкільні спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи. 

21. Специфічні характеристики фізичного виховання школярів старшого 

шкільного віку.  

22. Види фізичних навантажень та їх інтенсивність для дітей різних вікових груп. 

23. Проблеми адаптації людини до фізичних навантажень. 

24. Професійні якості учителя фізичної культури на сучасному етапі. 

25. Організація персонального тренінгу з гімнастики. 
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