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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни  

«ГІМНАСТИКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАНЯ» 

 

Курс ІV 

Спеціальність (спеціалізація) 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Форма проведення: 

Письмова / усна / комбінована 

комбінована 

Тривалість проведення: 6 години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

 

Критерії  оцінювання: 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 

Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) 

несуттєвих помилок (вищий рівень) 

36 – 40 

Дуже добре 

Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) 

несуттєвих помилок  (вище середнього рівень) 

31 – 35  

Добре 

Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-

2) суттєвих помилок (середній рівень) 

21 – 30  

Задовільно 

Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) 

суттєвих помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

16-20 

Достатньо 

Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  

задовольняють  мінімальні вимоги результатів навчання  

(нижче середнього рівень) 

11-15 

Незадовільно 

Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні 

вимоги результатів навчання з можливістю повторного 

складання модулю (низький рівень) 

6-10 

Незадовільно 1-5 



З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння 

відсутні) 

 

Критерії оцінювання: тести 20 балів, письмова відповідь на одне питання – 10 

балів, виконання практичного завдання –  10 балів. 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма з фізичної культури для учнів 

5-11 класів ЗОШ 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Історія виникнення гімнастики. 

2.  Види гімнастики.  

3.  Заходи попередження травматизму на заняттях з гімнастики. 

4.  Стройові вправи.. 

5.  Термінологія гімнастичних вправ 

6. Загально-розвиваючі вправи. 

7.  Техніка виконання вправ з предметами (гімнастичними палицями, обручами, 

набивними м’ячами, скакалками). 

8.  Техніка виконання гімнастичних вправ ( акробатичні вправи, вправи на 

снарядах, спеціальна силова підготовка). 

9.  Техніка виконання акробатичних вправ. 

10.   Техніка виконання опорного стрибка через гімнастичного козла. 

11.  Техніка виконання вправ в висах та упорах. 

12.  Техніка виконання вправ на гімнастичній лаві, гімнастичній стінці та лазіння 

по гімнастичному канату. 

13.  Техніка виконання вправ на гімнастичних кільцях. 

14.  Техніка виконання вправ спеціальної фізичної підготовки (статичні та 

динамічні вправи). 

15.  Гімнастика в системі фізичного виховання в загальноосвітній школі. 

16.  Оздоровчі види гімнастики ( вправи для профілактики плоскостопості, ЛФК). 

17.  Методика навчання стройовим вправам для учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

18.  Методика навчання загально-розвиваючих вправ для учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

19.  Методика навчання загально-розвиваючих вправ з предметами для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

20.  Вправи на гімнастичній лаві та гімнастичній стінці для учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

21.  Вправи в рівновазі на гімнастичній лаві та колоді для учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

22. . Методика навчання техніці виконання опорних стрибків. 



23.  Методика навчання техніці виконання акробатичних вправ(стійки на голові та 

руках, зв’язки елементів, міст із положення лежачи і стоячи). 

24.  Методика навчання техніці виконання вправ в висах та упорах. 

25. . Методика навчання техніки лазіння по гімнастичному канату ( у два прийоми, 

у три прийоми, без допомоги ніг). 

26.  Методика навчання техніки виконання вправ на гімнастичних кільцях. 

27.  Методика навчання техніці виконання вправ спеціальної фізичної підготовки 

(статичних та динамічних). 

28. Навчально-методична підготовка викладача до занять із гімнастики  

29. ( теоретична та практична підготовка).  

30.  Розвиток фізичних якостей засобами гімнастики у школярів. 

31.  Способи регулювання навантаження на уроках гімнастики. 

32.  Методика навчання страхування та надання допомоги під час виконання 

гімнастичних вправ. 

33.  Гімнастика у руховому режимі дня школяра (гімнастика до занять, 

фізкультурні хвилини та паузи, години здоров’я тощо). 

34.  Особливості побудови самостійних занять з гімнастики. 

35.  Врахування вікових особливостей та стану фізичного розвитку школярів під 

час проведення занять із гімнастики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор ___________ _________________ А.А. Котова 

Голова циклової комісії____ _______________ Н.О. Колоскова  


