
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 

ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ СТУДЕНТАМИ НА ЗАХИСТ ПРАКТИКИ 

 

1. Копію розпорядження від відповідальної кафедри ВНЗ на 

проходження практики; 

2. Угоду з бази проходження виробничої  практики за профілем 

майбутньої роботи, підписаної її керівником. 

3. Щоденник практиканта (додаток 1). 

4. Індивідуальний план роботи на період проходження практики 

(додаток 2). 

5. Річний план-графік навчально-тренувального процесу. (додаток 3). 

6. План тренувального процесу на період практики (мезоцикл) (додаток4). 

7. Календарний план спортивно-масових заходів (додаток 5). 

8. Документи з проведення спортивних заходів виробничої тренерської 

практики (положення про змагання, наказ на його проведення, протоколи 

змагань, наказ з підведенням підсумків змагань) (додаток 6). 

9. Журнал обліку роботи групи (додаток 7). 

10. Кошторис витрат на проведення навчально-тренувального збору 

(додаток 8). 

11. Педагогічний аналіз двох навчально-тренувальних занять (додаток 9) 

12. Плани-конспекти навчально-тренувальних занять (12) та 2 з них 

повного змісту (додаток 10). 

13. Протокол тестування рухової  підготовленості учнів (додаток 11). 

14. Протокол залікового навчально-тренувального заняття. 

15. Звіт про практику за профілем майбутньої роботи (додаток 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТКИ (Зразки звітної документації) 

 

Додаток 1 

 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 



 

 
 



Додаток 2 

 

 

 

Індивідуальний план 

з ознайомчої практики студента  групи ФКС 

факультету Економіки і менеджменту 

___________________________________ 

 

який (яка) проходив (ла) практику у ДЮСШ № ____ 

 

_______________________________________ 

 

з _________ по _________ 20___ р. 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

________________ 

 

Тренер фізичної 

культури 

________________ 

 

 

Краматорськ 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Індивідуальний план роботи студента- практиканта 

з _______р. ________- р. 

 
 Зміст роботи Дата 

виконання 

Відмітка про виконання 

 Перший тиждень    

1    

2    

 Другий тиждень    

 Третій тиждень   

 Четвертий тиждень   

 П’ятий тиждень   

 П’ятий тиждень   

 Шостий тиждень   

 Сьомий тиждень   

 Восьмий тиждень   

 Дев’ятий тиждень    

 

Практикант                                                                         ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 
 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 6 

 



 



Додаток 7 

 

 



Додаток 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 9 

Структура педагогічного аналізу навчально-тренувального заняття 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 11 

                                                                 «Затверджую» 

Методист_________ 

                                 Оцінка     __________ 

 

Протокол 

Тестування рухової підготовленості учнів 

_______група ДЮСШ № ____ м. Краматорськ 

Дата проведення   ______________________ 

Місце проведення ______________________ 

Тренер                    ______________________ 

Студент                  ______________________ 

Рухові тести: 

1. Стрибок у довжину з місця. 

2. Піднімання тулуба з положення лежачи впродовж 1 хвилини. 

3. Нахил тулуба з положення сидячи (см). 

4. Човниковий біг 4Х9 м. 

5. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи. 

6. Згинання і розгинання рук у висі. 

7. Вис на зігнутих руках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Батарея тестів для оцінювання рухової підготовленості учнів  

 

№ ПІБ 

Дата 

народжен

ня 

Результати тестів, № 

1 2 3 4 5 6 7 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 



Додаток 12 

Звіт про практику за профілем майбутньої роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік контрольних питань до заліку з виробничої тренерської 

практики 
 

1. Назвати вимоги до спеціаліста з фізичного виховання, тренера з виду 

спорту. 

2. Розкрити діяльність тренера з виду спорту на етапі спеціальної підготовки 

у тренувальному процесі. 

3. Розкрити суть спортивних змагань та змагальної діяльності в обраному 

виді спорту. 

4. Назвати основні документи, необхідні для підготовки і проведення  

спортивних змагань з виду спорту. 

5. Пояснити, з яких розділів складається заявка на участь у змаганнях і 

порядок її оформлення. 

6. Оформити відповідну документацію для відрядження команди 

(спортсменів) для участі у змаганнях або навчально-тренувальних зборах. 

7. Оформити документи звіту про відрядження команди чи окремих 

спортсменів на змагання або навчально-тренувальні збори. 

8. Назвати функціональні обов'язки представника команди на спортивних 

змаганнях. 

9. Скласти перелік інвентарю та обладнання, необхідних для проведення 

навчально-тренувального процесу. 

10. Назвати методи визначення рівня функціональної підготовленості 

спортсменів групи, закріпленої за студентом-практикантом. 

11. Назвати контрольні вправи і тести, що застосовуються при відборі учнів 

для занять з виду спорту. 

12. Скласти форму індивідуального щоденника тренувального процесу 

спортсмена, пояснити порядок його ведення та аналізу даних. 

13. Розкрити схему положення про змагання з виду спорту міського чи 

районного рівня та зміст його розділів. 

14. Розкрити методику планування (побудови) тренувального процесу у 

макроциклі з обраного виду спорту для спортсменів-розрядників. 

15. Розкрити методику планування (побудови) тренувального процесу в 

мезоциклі з обраного виду спорту для спортсменів-розрядників. 

16. Дати характеристику основної документації обліку роботи тренера. 

17. Назвати мету, завдання, засоби, методи і принципи тренувального процесу 

з обраного виду спорту. 

18. Назвати необхідні документи для оформлення спортивних розрядів та 

звань. 

19. Розкрити схему проведення семінару з підготовки суддів з виду спорту. 

20. Розкрити сутність і зміст структури підготовки спортсмена (фізична, 

технічна, тактична, психічна, теоретична). 

21. Розкрити теоретичні, методичні та організаційні основи планування, 

обліку, організації та контролю навчально-тренувального процесу. 

22. Пояснити, як і з якою метою робиться педагогічний аналіз навчально-

тренувального заняття. 



23. Назвати розділи кошторису на проведення навчально-тренувальних зборів 

чи участі у змаганнях. 

24. Пояснити, як скласти відомість на видачу талонів на харчування та добових 

учасникам на навчально-тренувальних зборах чи у відрядженні. 

25. Охарактеризувати порядок придбання, видачі та списання спортивного 

одягу та інвентарю. 

26. Охарактеризувати структуру плану-конспекту навчально-тренувального 

заняття. 

27. Розкрити основні напрями роботи головної суддівської колегії спортивного 

змагання з виду спорту. 

28. Охарактеризувати навчальну програму з виду спорту для ДЮСШ. 

29. Охарактеризувати навчальну програму з виду спорту для ШВСМ. 

30. Дати практичні рекомендації до показників навантаження одного 

тренувального заняття юних спортсменів. 

31. Дати характеристику перспективного, поточного і оперативного 

планування тренувального процесу з обраного виду спорту. 

32. Дати характеристику етапного, поточного і оперативного контролю 

тренувального процесу з обраного виду спорту. 

33. Охарактеризувати етап початкової підготовки у побудові тренувального 

процесу. 

34. Охарактеризувати етап попередньої базової підготовки в побудові 

тренувального процесу. 

35. Охарактеризувати етап спеціалізованої базової підготовки в побудові 

тренувального процесу. 

36. Розкрити функціональні обов'язки тренера на спортивних змаганнях з виду 

спорту. 

37. Назвати всі документи планування навчально-тренувального процесу в 

ДЮСШ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання виробничої практики за профілем майбутньої 

роботи   

 

Після закінчення виробничої практики студенти-практиканти складають 

підсумковий звіт. На узагальнення матеріалів під час практики відводиться 3 

дні. Звітні матеріали, подані студентами, перевіряються і оцінюються 

викладачами-методистами. Упродовж перших 10 днів після завершення 

практики підсумки роботи студентів-практикантів підводяться у формі 

захисту педагогічної практики. Для його проведення деканатом створюються 

комісії, очолювані досвідченими методистами, до складу яких входять 

викладачі методисти. До складу комісії входять керівники практики, групові 

методисти, викладачі кафедри фізичного виховання. Кожен студент звітує про 

виконану роботу під час проходження практики, відповідає на запитання, 

поставлені членами комісії, вносить пропозиції щодо поліпшення підготовки 

практики, її організації і проведення. 

Усі документи про організацію та проведення практик подаються у 

кафедру фізичного виховання і спорту. Організаційні питання виробничої 

практики, її хід і підсумки періодично обговорюються на засіданні кафедри. 

Відповідальність за організацію і проведення виробничої практики 

покладається на навчально-методичний відділ академії, керівника практики 

кафедри фізичного виховання і спорту. 

Загальна оцінка за проходження виробничої практики складається з 

окремих оцінок за кожний окремий модуль (табл.1). Оцінка за практику 

вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і до залікової книжки студента 

з підписами членів комісії. 

Таблиця 1 

Розподіл балів на педагогічній практиці 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Загальна 

10 45 10 35 100 

 

Підсумковий контроль здійснюється за шкалою ECTS (табл.2). 

 

 

 



Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

90 – 100 балів – А (відмінно). Студент повністю виконав завдання усіх 

змістових модулів, виявив при цьому високий рівень опанування програмовим 

матеріалом, самостійність, уміння робити висновки та узагальнення, 

проводити аналіз педагогічного процесу, засвідчив високий рівень 

компетенцій. Під час практики проводив навчально-тренувальні заняття із 

застосуванням сучасних методик та новітніх технологій навчання, проводив 

різноманітні навчально-виховні заходи. Практикант у процесі роботи не 

допустив жодної фактичної, методичної або психолого-педагогічної помилки 

і виявив високу загальну, педагогічну й мовну культуру. Вчасно здав 

оформлену згідно вимог документацію.  

81 – 89 – В (добре). Студент вільно володіє навчальним матеріалом, 

уміло використовує професійну та наукову термінологію, виявляє 

самостійність у підготовці та проведенні навчально-тренувальних занять та 

виховних заходів. Завдання усіх модулів виконані студентом повністю, 

документація оформлена якісно та здана вчасно, але студентом допущені 

незначні фактичні або методичні помилки.  

75 – 80 – С (добре). Результати, показані студентом під час практики, 

відповідають вимогам, передбаченим до рівня В, але при цьому навчально-

тренувальні заняття та виховні заходи студента не відзначаються 

різноманітністю. Під час виконання завдань із деяких складових модулів 

допущені незначні помилки.  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для  

практики 

для заліку 

90 - 100 
А відмінно 

зараховано 

81-89  B добре 

75-80  C добре 

65-74  D задовільно 

55-64  E задовільно 

30-54  FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-29  F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 



65 – 74 – Д (задовільно). Студент не зміг успішно впоратися з усіма 

завданнями практики: відтворює значну частину навчального матеріалу, 

виявляє елементарні знання, але не позбавлений самостійності в проведенні 

виховної роботи, допускає помилки методичного та теоретичного плану під 

час проведення навчально-тренувальних занять, спостерігаються незначні 

порушення вимог педагогіки та психології, що знижує ефективність 

проведення навчально-виховної роботи. Документація студентом здана 

невчасно або її оформлення не дуже якісне.  

55 – 64 – Е (задовільно). Студент припускається помилок під час 

проведення навчально-тренувальних занять та виховні заходи проводяться на 

низькому рівні, спостерігається невідповідальне ставлення студента практики. 

Документація здана повністю, але її оформлення неякісне або не зовсім 

відповідає вимогам.  

30 – 54 – FX (незадовільно). Студент не виконав програми практики або 

певну частину завдань практики (навіть один з видів робіт), отримав 

негативний відгук про роботу чи незадовільну оцінку при складанні заліку за 

практику, але за певних умов може повторно пройти педагогічну практику і 

отримати позитивну оцінку. 

1 – 29 – F (незадовільно). Студент не виконав програми практики і 

отримав незадовільну оцінку при повторному складанні заліку за практику.  

Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільний 

відгук з навчального закладу, де проходив практику, або незадовільну оцінку 

при складанні заліку, направляється на практику вдруге в період студентських 

канікул або відраховується з навчального закладу. 

Остаточно підсумки педагогічної практики підводяться на науково-

практичній конференції.  

 

 


