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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАНЯТТЯХ  
З ГІМНАСТИКИ 

 
Анотація: у даній роботі розглядаються методи організації 

навчального процесу з гімнастики для підвищення ефективності занять та 
оволодіння навичками. 

Ключові слова: фізичне виховання, гімнастика, організація, методи, 
рівень фізичної підготовленості, техніка виконання, послідовність навчання. 

 
Аннотация: В данной работе рассматриваются методы 

организацииучебного процесса по гимнастике для повышения 
эффективности занятий и овладения навыками. 

Ключевые слова: физическое воспитание, гимнастика, 
организация,методы, уровень физической подготовки, техника выполнения, 
последовательность обучения. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS  

ON GYMNASTICS 
 

Abstract: in this work the methods of organization of the educational 
process in gymnastics are considered for increasing the efficiency of occupations 
and mastering of skills. 

Keywords: physical education, gymnastics, organization, methods, level of 
physical preparedness, technique of execution, sequence of training. 

 
По результатам опитувань студентів НТУУ «КПІ», учнів ПЛ НТУУ «КПІ» 

фізичною культурою і спортом займаються 10-12%, дома самостійно 
займаються ще 5%. В той час, коли в економічно розвинених країнах світу 
цейпоказник досягає 40-60% [1. с. 93]. 

Рівень здоров’я населення погіршився через зниження рівня життя і 
якості харчування, умови навчання і відпочинку,погіршення стану 
навколишнього середовища, великої кількості стресів, зниження рівня фізичної 
підготовки і фізичного розвитку і, як наслідок - низький рівень фізичної 
підготовки, не сформовані життєво необхідні навички, низька мотивація до 
занять з фізичного виховання. 

Хотілось би, щоб фізичному вихованню відводилось більше часу в 
підготовці студентів ВНЗ, так як заняття сприяють працездатності, впливаючи 
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на розумову діяльність людини і надають оздоровчий і виховний вплив на 
розвиток людства. 

Можна статинайвидатнішим спортсменом, отримуючи спеціальність 
інженера, техніка, юриста або агронома, бібліотекаря або журналіста. 
Можливо «йти на інженера, йти на доктора», але спорт завжди говорить 
справжньому спортсмену: тобі потрібно бути добрим інженером, чудовим 
лікарем, талановитим журналістом [2. с. 24]. 

Студенти, особливо юнаки, недооцінюють роль формування рухових 
вмінь і навичок і не хочуть дотримуватись послідовності навчання вправ з 
гімнастики, яка допомагає за коротший час їх вивчити. 

Для вдосконалення процесу засвоєння елементів руху необхідно 
вивчити та на практиці враховувати відтворення вивченого у тих, хто 
займається.  

Для ефективності організації навчального процесу потрібно визначити 
як це виконати швидко та ефективно на початку навчальних занять зі 
студентами, які не мають достатнього рухового досвіду.Залежно від задач 
заняття, численності студентів та їх фізичної підготовки, заняття може бути 
організовано різними способами.  

Під час розучування доцільнозастосовувати фронтальний спосіб 
виконання. Цей спосіб дуже ефективний, особливо при проведенні 
акробатичних, підготовчих та підвідних вправ. 

Використання фронтального способу істотно підвищує щільність уроку, 
а також організує та дисциплінує студентів.Під час виконання вправ важливо 
залучати допомогу студентів один одному.  

Груповий спосіб організації заняття – найбільш розповсюджений. Він 
дозволяє збільшити кількість виконаних вправ. При груповому методі навчання 
студенти стають більш уважними і краще запам’ятовують правильне 
виконання рухів (положення рук, ніг, направлення, темп, ритм). 

При розподілі студентів на групи має враховуватися рівень фізичної та 
функціональної підготовленості для яких виконання завдань є диференційним.  

Наприклад: Техніка виконання.  
Переворот вправо виконується зі стійки на лівій, права вперед донизу, 

руки вгору долонями уперед, обличчям у напрямку руху. Широким кроком 
правою швидко нахилити тулуб і, згинаючи праву, поставити праву руку 
вперед на одній лінії з правою ногою, пальцями вправо. Після того без 
зупинки, махом лівої і поштовхом правої, послідовно спираючись руками, 
пройти через стійку на руках, ноги нарізно. Почергово відштовхуючись руками і 
опускаючи ноги, стати в стійку ноги нарізно, руки в сторони (правим боком у 
напрямі руху).  

Послідовність навчання.  
1. З упору стоячи на лівій, праву назад – випрямитися з поворотом 

направо на 90°, стати в стійку ноги нарізно, руки в сторони.  
2. Стійка руки вгору, обличчям до гімнастичної лави на відстані 1 м, - 

переворот боком переступаючи через лаву в стійку ноги нарізно, руки в 
сторони. 

3. Стійка руки вгору, обличчям до гімнастичного містка – переворот 
боком з опорою руками на верхню частину гімнастичного містка.  

4. Переворот боком з допомогою. 



__ ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» ___ 
Выпуск 4(36) ч. 6       ISSN 2524-0986 

 

37 
 

5. Переворот боком самостійно [3. c. 211]. 
Для підвищення ефективності проведення занять необхідно 

використовувати комплексний підхід до застосування цих методів.Комплексне 
застосування цих методів значно покращує запам’ятовування, зберігання та 
відтворення вивченого.  

Висновок:  
1. Комплексне застосування методів організації заняття буде сприяти 

підвищенню ефективності оволодіння навичками на заняттях з гімнастики.  
2. При формуванні навичок необхідно враховувати рівень фізичної на 

функціональної підготовленості.  
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