
Відкрите заняття з фізичної культури проведено в 112 групі 6 грудня 

2017 року викладачем  Коберник Наталією Василівною. 

Тема заняття. Гімнастика.  

Заняття гімнастикою розвивають такі фізичні якості, як силу, спритність, 

швидкість, гнучкість та координаційні здібності. Усі рухи, що 

використовуються у гімнастиці, мають природний характер, тому при 

правильному навчанні студенти засвоюють їх порівняно легко.  

Мета заняття передбачала формування практичної підготовки студента 

та вміння самостійно використовувати набуті знання та навички з 

гімнастики.  

Для реалізації мети заняття були визначені наступні завдання:  

1. Ознайомити з технікою акробатичних вправ. 

2. Розучити техніку вправ з акробатики (перекид вперед, перекат назад у  

стійку на лопатках) та техніку лазіння по канату в три прийоми. 

3. Оцінити фізичну підготовку студентів (контрольний норматив – 

піднімання тулуба в сід із положення лежачи). 

4. Сприяти  розвитку координаційних та силових здібностей.  

5. Сприяти вихованню  активності, організованості, товариськості, 

взаємодопомоги. 

Успішність навчального процесу в цілому залежить від уміння 

побудувати кожне заняття, керуючись відповідними принципами навчання і 

використовуючи адекватні засоби, методи та форми організації навчання. 

Змістом підготовчої частини заняття були різновиди переміщення 

кроком та бігом, загальнорозвиваючі вправи з гімнастичними палицями. 

На початку основної частини заняття проведено нескладні вправи. Для 

реалізації основних завдань заняття підібрано вправи, які студенти 

виконували потоком, у відділеннях. 

При показі вправ, який мав зразковий характер, викладач вибирав 

правильне місце для створення оптимального сприйняття алгоритму 

виконання.  



На занятті для покращення щільності та підвищення фізичного 

навантаження використані різні способи виконання завдань: фронтальний, 

змінний, одночасний, поперемінний, потоковий. 

Показ вправ супроводжувався поясненням. Вправи виконувалися за 

командою або розпорядженням. Використано метод підвідних вправ, 

розучування вправи частинами та в цілому. 

Вправа на увагу в заключній частині заняття забезпечила поступовий 

перехід від напруги й збудження, викликаних у другій частині заняття, до 

відносно спокійного стану.  

У підсумку заняття визначено, що мети заняття досягнуто, відмічено 

позитивні сторони та недоліки у виконанні поставлених завдань.  

Завдання для самостійної роботи студентів вимагало проведення 

індивідуальної роботи із оволодіння технікою виконання акробатичних 

вправ. 

Поток по станціях 



 

 



 



Підвідні вправи, розучування вправи частинами 

 

 

 

 



 

Лазіння по канату в три прийоми 



Ознайомлення з технікою виконання акробатичних вправ 

 

Оцінення фізичної підготовки студентів 

 (контрольний норматив – піднімання тулуба в сід з положення лежачи) 


