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Напрямки вивчення стану 

викладання 

Виконання навчальних програм 

Планування  

Робота учнів під час проведення заняття 

Розвиток  і формування предметних, 
ключових компетентностей та 
суспільних цінностей 

Оцінювання  результатів навчання 

Використання засобів навчання 

Комунікація  з 
учнями 



19.10.21  

група Пм-16          Присутні 21 учень 

Тема «ЗФП. Біг на 300 та 500 м» 

Практичні методи на уроці 
 шикування та рапорт фізрука; 

 вимірювання пульсу; 

 розминка в русі, на місці, бігові вправи; 

 інструктаж з безпеки життєдіяльності; 

 здавання  нормативу; 

 вправи на відновлення дихання; 

 шикування; 

 вимірювання пульсу; 

 оголошення підсумків та результатів 

уроку; 

 оголошення домашнього завдання 

 



21.10.21  

Група  Зв-4   Присутні 26 учнів 

Тема «ЗФП. Ведення м’яча правою та 

лівою рукою» 

Практичні методи на уроці 
 шикування та рапорт фізрука; 

 вимірювання пульсу; 

 розминка в русі, на місці, бігові вправи; 

 інструктаж з безпеки життєдіяльності; 

 відпрацювання навичок ведення м’яча лівою 

і правою рукою; 

 відпрацювання навичок ведення м’яча із 

закидуванням у кільце; 

 шикування; 

 вимірювання пульсу; 

 оголошення підсумків та результатів уроку; 

 оголошення домашнього завдання 

 



23.10.21  

група Пк-27          Присутні 18 учнів 

Тема «ЗФП. Біг на 100 м з низького 

старту» 

Практичні методи на уроці 
 шикування та рапорт фізрука; 

 вимірювання пульсу; 

 стройові вправи; 

 розминка в русі, на місці, бігові вправи; 

 інструктаж з безпеки життєдіяльності; 

 здавання  нормативу; 

 вправи на відновлення дихання; 

 шикування; 

 вимірювання пульсу; 

 оголошення підсумків та результатів уроку; 

 оголошення домашнього завдання 

 



25.10.21  

група Тр-63С          Присутні 17 учнів 

Тема «Техніка безпеки на уроках 

фізичної культури при проведенні 

уроків з баскетболу. Історія баскетболу» 

Задіяні методи на уроці 
 Розповідь  

 Діалог  

 Евристична  бесіда  

 Інструктування 

 Фронтальне усне опитування  



25.10.21  

група Зв-3         Присутні 17 учнів 

Тема «ЗФП. Передача м’яча у 

зустрічних колонах» 

Практичні методи на уроці 
 шикування та рапорт фізрука; 

 вимірювання пульсу; 

 розминка в русі, на місці, бігові вправи; 

 інструктаж з безпеки життєдіяльності; 

 відпрацювання навичок кидання м’яча з 

різних позицій; 

 двостороння гра; 

 вправи на відновлення дихання; 

 шикування; 

 вимірювання пульсу; 

 оголошення підсумків, результатів уроку; 

 оголошення домашнього завдання 



Висновки 

Викладач предмета «Фізична 

культура» Бондарь Г.С.: 

- проводить уроки на достатньому 

науково-методичному рівні; 

- застосовує особистісно 

орієнтований підхід;  

- формує у здобувачів освіти 

ключові, предметні компетентності та 

суспільні цінності. 



Рекомендації  

Викладачу предмета «Фізична 

культура» Бондарь Г.С. : 

- впроваджувати використання 

інформаційно-комунікативних технологій 

при проведенні теоретичних уроків з 

фізичної культури; 

- постійно продовжувати роботу 

щодо формування у здобувачів освіти 

стійкої мотивації до здорового способу 

життя; 

- продовжувати підвищувати свій 

фаховий рівень шляхом самоосвіти та 

вивчення позитивного педагогічного 

досвіду. 


