
Протокол 

обговорення відкритого заняття з предмету «Фізичне виховання». Розділ «Легка 

атлетика» (старший викладач, Нестеров О.С.)  

на стадіоні "Спартак" імені Олега Олексенка  

13.05.2021 р. 

 

Голова: завідувач кафедри В. Н. Газаєв 

Секретар: старший викладач, к.пед.н. М.В. Верховська 

Присутні: Абдуллаєв А.К., Артеменко В.В., Кубрак С.І., Нестеров О.С., Магула 

О.С. Мілаєв О.І., Померанцев Р.А. 

1. Порядок денний: 

1.  Обговорення відкритого заняття з предмету «Фізичне виховання». Розділ «Легка 

атлетика», старший викладач Нестеров О.С. 

2.  Слухали: 

2. Про проведення відкритого заняття з предмету «Фізичне виховання». Розділ 

«Легка атлетика», старший викладач Нестеров О.С. 

3. У виступі Нестеров О.С. відзначив, що провів заняття методом інтервального  

тренування з використанням малого обладнання (естафетні паличці, фішки),  це 

вимагало значної підготовки в доборі та поєднанні рухів, їх елементів для участі 

різних груп м'язів. Використала наступні методи та прийоми навчання: власний 

показ, показ студентами потрібних рухів, метод варіативних вправ, метод 

розподіленої вправи. Будував практичне заняття на словесних, наочних і 

практичних методах. Основними завданнями заняття – формування цілісної 

рухової програми вправ, з об’єднанням в одне ціле. Дотримувався методологічних, 

педагогічних та фізіологічних принципів навчання руховим діям.  

3. Виступили: 

3.1. Верховська М..В. – відмітила, що заняття ґрунтовно підготовлене, викладач 

добре володіє фактичним матеріалом та методикою навчання. Відчувається 

професійна спрямованість заняття. Заняття заслуговує високої оцінки. 

3.2. Мілаєв О.І. – відзначив, що заняття характеризується поліпшенням м’язового 

балансу, тонусу та рельєфу м’язів, зменшенням ризику будь-яких травм, 

зміцненням м’язів-стабілізаторів і глибоких м’язів, полегшенням будь-яких 

повсякденних навантажень, різноманітністю у тренуваннях, відновленні, 

поліпшенні рухливості суглобів і роботи серцево-судинної та дихальної систем. 

Позитивним є те, що багато студентів брало участь у занятті. Добре, що викладач 

перевіряє фізичне напруження студентів, вимірюючи ритм серця, але при цьому на 

кількість скорочень потрібно реагувати допоміжними вправами. 

4. Ухвалили: 



4.1. Відзначити високий кваліфікаційний рівень старшого викладача Нестерова 

О.С.,  його методику інтервального тренування з використанням малого 

обладнання (естафетні паличці, фішки),   

4.2. Схвалити професійну спрямованість діяльності старшого викладача Нестерова 

О.С.  на занятті, його методику співпраці зі студентами на практичному занятті з 

дисципліни ««Фізичне виховання». Розділ «Легка атлетика». 

 

Аналіз відвіданого практичного заняття 

ПІБ викладача, який проводив заняття: Нестеров О.С  

Дата проведеного заняття: 13.05.2021 р.  

Група: ОО, курс: І, спеціальність "Облік й оподаткування" 

Навчальна дисципліна: "Фізичне виховання" 

Тема практичного заняття: "Легка атлетика" 

Назва показника 
Максим. 

бал 

Одержані бали за 

результатами 

перевірки 

1.1 Підготовленість спортивного 

залу до практичного заняття 

2 2 

1.2 Оснащення спортивного залу 2 2 

1.3 Наповненість і якість заняття з 

аеробіки та забезпеченість 

спортивним обладнанням та 

інвентарем 

3 3 

1.4. Техніка безпеки.  Задіяння 

основної та підготовчої груп 

студентів.  

4 4 

1.5 Контроль якості заняття 3 3 

Максимально можлива 

кількість балів 

14 14 

2.1 Відповідність теми заняття й 

питань робочій програмі 

навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання» 

2 2 

2.2 Логічна структура заняття. 

Підготовча, основна й заключна 

частина для основної та 

підготовчої груп студентів 

5 5 

2.3 Знання викладачем 

матеріалу заняття, контроль 

фізичного стану студентів у 

5 5 



процесі засвоєння матеріалу й 

вільна в ньому орієнтація та 

варіювання фізичних 

навантажень 

2.4. Характер викладення 

фізичних вправ (методи 

варіативної вправи, методи 

послідовної вправи, метод 

розчленованої вправи тощо) 

5 5 

2.5 Наявність у занятті  

проблемних ситуацій і 

елементів проблемного 

характеру (різний рівень 

фізичної підготовленості, 

кондиційних та координаційних 

здібностей студентів) 

3 3 

2.6. Науково-теоретичний рівень 

заняття (за бажанням викладача)  

4 4 

2.7. Методичний рівень 

практичного заняття 

4 4 

2.8. Раціональність 

використання часу, дотримання 

КПД фізичного навантаження  

3 3 

2.9. Контакт викладача зі 

студентами 

2 2 

2.10. Використання технічних 

засобів навчання (ТЗН) і 

наочних приладь 

3 3 

2.11. Форма викладання 

основних положень заняття 

(практичне, засвоєння нових 

фізичних вправ, контрольне 

тощо). Режими : оздоровчий, 

тонізуючий, розвиваючий, 

ігровий.  

5 5 

2.12. Мовне оформлення 

заняття, лінгвістичне 

забезпечення спеціальних 

термінів, команд, назв фізичних 

вправ.  

3 3 



2.13. Дисципліна й активність 

роботи студентів на 

практичному занятті 

3 3 

2.14. Елементи виховного 

характеру в практичному 

занятті. 

3 3 

Максимально можлива 

кількість балів 

50 48 

ВСЬОГО 64 64 

 


