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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни  

«ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ» 

 

Курс ІV 

Спеціальність (спеціалізація) 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Форма проведення: 

Письмова / усна / комбінована 

Письмова 

Тривалість проведення: 2  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 2  питання – 20 балів 

 

Перелік допоміжних матеріалів:  

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Значення. Зміст та завдання дисципліни « Історія фізичної культури».  

2. Витоки фізичної культури. Фізична культура в первісному суспільстві. 

3. Фізична культура стародавнього світу. 

4. Фізична культура епохи середньовіччя. 

5. Фізична культура нового часу. 

6. Особливості розвитку спорту нового часу. 

7.  Олімпійські ігри Стародавньої Греції. 

8. Відродження Олімпійських ігор сучасності. Діяльність П’єра де Кубертена. 

9. Історичні особливості розвитку міжнародного Олімпійського руху. 

10. Історичні особливості розвитку міжнародного Спортивного руху 

сучасності.  

11. Витоки фізичної культури в Україні.  

12. Фізична культура та спорт в Україні у ХІХ-ХХ ст.  

13. Україна в олімпійському русі. Проблеми та перспективи спортивного руху 

України. 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор ____________ _______ Н.О. Колоскова 

Голова циклової комісії_______ ____________ Н.О. Колоскова  


