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Метою  навчальної  (ознайомчої)  практики  є  ознайомлення  студентів  
з  основними напрямками  роботи  дитячо-юнацьких  спортивних  шкіл,  
функціональними  обов’язками  посадових осіб навчального закладу, а 
також елементарними уявленнями про тренерсько-викладацьку  
діяльність  і  на  цій  основі  формування  інтересу  до  своєї  майбутньої  
спеціальності.  

 

Мета та завдання навчальної 
(ознайомчої) практики  

 



1.  Ознайомлення  студентів  з  навчально-

тренувальним  та  виховним  процесом  в дитячо-

юнацькій спортивній школи.  
2.  Ознайомлення  студентів  з  матеріально-технічною  
базою  дитячо-юнацької спортивної школи.  
3.  Формування  навиків  проведення  спортивно- 

масових  заходів  з  юними спортсменами.  

4.  Формування навиків помічника тренера- 

викладача.  

5.  Навчання  студентів  спостереженню  й  аналізу  
навчально-тренувального  та виховного процесу в 
ДЮСШ.  

 

Завдання практики:  
 



 Зміст навчальної (ознайомчої)практики:  
 1.  Організаційна робота  
 1.1. Участь студентів в установчій та підсумковій конференціях  
 1.2. Знайомство зі спортивною школою, ДЮСШ, спортивними секціями баз практики  
 та їх спортивно-матеріальним станом.  
 1.3. Проведення  бесіди  з  директором  ДЮСШ,  заступником  директора,  старшим  
 тренером відділення, тренером групи, лікарем.  
 1.4. Вивчення загального річного плану роботи груп ДЮСШ.  
 1.5. Підготовка звітної документації.  
 2.  Навчально-тренувальна робота:  
 2.1. Ознайомлення з плануванням та обліком роботи груп ДЮСШ.  
 2.2. Спостереження і аналіз відкритих тренувальних занять тренерами з виду спорту,  
 вивчення процесу підготовки до тренувального процесу.  
 2.3. Виконання функцій і обов’язків помічника тренера-викладача під час проведення  
 навчально-тренувальних занять.  
 3.  Виховна робота в ДЮСШ.  
 3.1. Надання  допомоги  в  організації  та  проведенні  спортивних  та  фізкультурно- 

 оздоровчих заходів під час практики.  
 3.2. Ознайомитись  з  організацією  та  методикою  проведення  змагань  та  тестування  з  
 фізичної та технічної підготовки.  
 3.3. Ознайомитись з планом виховної роботи в ДЮСШ на протязі навчального року.  

Програма навчальної (ознайомчої) 
практики  



Проходження 3-х  послідовних  етапів  
роботи:  

підготовчий, виконавчий, підсумковий.  
 1.На підготовчому (установчому) етапі:  
 -  бути присутнім на зборах з практики;  
 -  ознайомитися із програмою;  
 -  отримати індивідуальне завдання у керівника і 

узгодити з ним календарний  
 план роботи на період проходження практики;  
 -  індивідуальне завдання занести у щоденник 

практики.  
 2.На виконавчому етапі (період проходження 

практики):  
 -  якісно і повністю виконувати індивідуальне 

завдання;  
 -  збирати й узагальнювати матеріал за даними 

практики;   
 -  систематично доповідати керівнику практики 

про виконані завдання;  
 -  вести щоденник практики.  

 

 3.На підсумковому (завершальному) етапі:  
 -  підготувати звіт з практики у відповідності до вимог 

програми  практики;  
 -  своєчасно здати у встановлений термін звіт з практики 

на кафедру.  
 Звіт повинен містити наступну інформацію:  
 -  опис цілей завдань практики;  
 -  опис засобів, методик, що використовуються;  
 -  опис об’єму виконаної роботи;  
 -  опис отриманих результатів;  
 -  висновки, оцінку своєї діяльності, набутого практичного 

досвіду, пропозиції  щодо удосконалення змісту і 
організації практики.  

 Послідовна  об’єктивація  змісту  програми  різновиду  
практики  спрямована  на накопичення практичного 
досвіду та розвиток практичного інтелекту майбутніх 
фахівців.  

 Саме тому головною метою усього різновиду практики є 
формування у студентів вмінь і навичок  майбутньої  
професійної  діяльності,  оволодіння  різноманітними  
методами  і  формами  її  здійснення,  опрацювання  
алгоритмів  вирішення  конкретних  завдань,  що  

 виникають у практичній діяльності.  



Форми звітності про практику  

 

1. Щоденник  практиканта,  
де  фіксується  уся  
документація  і  щоденна  
робота  на практиці.  

 



Форми звітності про практику  

 

2.  Індивідуальний  план  
роботи  на  2  тижні  з  
підписом  тренера-

викладача  бази практики 
та методиста 



Форми звітності про практику  

3. Звіт студента про 
ознайомчу практику 



Форми звітності про практику  

4.  Характеристика  на  
студента  з  бази  практики  
з  підписом  її  керівника  і  
завірена печаткою. 



Форми звітності про практику  

5.  Плани-конспекти  трьох  навчально-

тренувальних  занять,  які  були проведені 
тренером-викладачем та переглянуті студентом 
практикантом з підписом тренера-викладача.  



1 



2 



3 



Проведення прийому контрольно-

перевідних нормативів  



Участь у проведенні спортивно-

масового заходу 



Участь у проведенні спортивно-

масового заходу 



Участь у проведенні спортивно-

масового заходу 



 

 

 

 

 

Дякуємо за увагу! 


