Завдання
для студентів 3 курсу факультету фізичного виховання і спорту
з інструктивно- методичної практики
групи «3А СОФК», «3В ФКС» викладач Чуйко Ю.А.
групи «3Б СОФК» «3ГСОЗД» викладач Герасимишин В.П.
1 заняття.
1.ТЕМА 1. Ознайомлення та вивчення документів планування, облікової
документації, оформлення наочної агітації в літньому оздоровчому закладі.
1. Вивчення змісту документів планування інструктором з фізичного
виховання та інструктором з плавання.
2. Функції роботи інструктора з фізичного виховання та інструктора з
плавання.
3. Особливості роботи з дітьми різних вікових періодів.
4. Вимоги до роботи інструктора з фізичного виховання та інструктора з
плавання.
Завдання студентам:
- скласти варіант орієнтовного календарного плану фізкультурно –
оздоровчих і спортивно – масових заходів на зміну;
- розробити положення проведення змагань, сценарій спартакіади(малих
олімпійських ігор);
- законспектувати правила(інструкція) поводження дітей під час навчання
плаванню, купання.
2 заняття.
2. ТЕМА 2. Інструкторська, методична робота з вожатими,
фізкультурним активом, підготовка місць занять, спортивного інвентарю.
1. Організація навчання і підготовки вожатих для проведення в загонах
ранкової гігієнічної зарядки, загонових годин з фізичного виховання, змагань.

2. Організація і підготовка фізкультурного активу з числа кращих спортсменів
– розрядників загону, шкільних фізоргів, та інших для залучення підготовки
команд загону з різних видів спорту для виступу у різних змаганнях.
3. Організація і підготовка місць занять, спортивного інвентарю
інструктором з фізичного виховання та вожатими перед приїздом дітей в
оздоровчий заклад.
Завдання студентам:
- скласти зразок планів спортивно – масової і оздоровчої роботи у загоні на
тиждень і зміну;
- розробити зразок проведення години фізичної культури в загоні;
3 заняття.
3. ТЕМА 3. Проведення ранкової гігієнічної гімнастики, організація
спортивних секцій, збірних команд і проведення з ними занять та змагань.
Робота інструктора з плавання.
1. Вибір місця проведення, зміст комплексів ранкової гімнастики для різних
вікових груп.
2. Організація та створення спортивних секцій, збірних команд, зміст, форма
проведення занять та змагань з різних видів спорту.
3. Створення умов, місця навчання дітей плаванню. Вимоги, зміст роботи
інструктора з плавання.
Завдання студентам:
- скласти комплекси ранкової гігієнічної гімнастики без предметів, з
предметами для різних вікових груп;
- написати зміст, вимоги до роботи інструктора з плавання.
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