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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни  

«ЛЕГКА АТЛЕТИКА 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 розвитку легкої атлетики, її значення в системі фізичного виховання  

2.  Класифікація видів легкої атлетики.  

3.   Ознайомлення з методикою проведення (ЗРВ) та спеціально бігових вправ (СБВ) в 

легкій атлетиці. 

4.  Поняття про фізичні якості людини та їх розвиток. 

5.  Історія розвитку спринтерського бігу. Техніка і методика навчання бігу на короткі  

дистанції. 

6.  Техніка і методика навчання естафетному  бігу. 

7. Історія розвитку бігу на  середні дистанції. Техніка і методика навчання бігу на 

середні дистанції. 

8.  Ознайомлення з технікою легкоатлетичного бігу. Використання ЗРВ та СБВ. 

Оволодіння технікою низького старту, особливості методики навчання. 

9. Оволодіння технікою стартового розгону, бігу по прямій, технікою 

фінішування. 

10.  Ознайомлення з технікою естафетного бігу, технікою передачі естафетної 

палички. Оволодіння технікою передачі естафетної палички (на місці і в  русі). 

11.  . Методика навчання естафетному  бігу. Особливості бігу в «коридорі». 

12.  Методика навчання бігу на середні  дистанції. 

13. . Історія розвитку бігу на довгі і наддовгі  дистанції.  

14.  Техніка і методика навчання бігу на довгі і наддовгі дистанції.  

15. Техніка і методика навчання     кросовому бігу. 

16. Особливості техніки бігу на довгі та наддовгі дистанції. Методика навчання 

бігу на довгі та наддовгі дистанції. Оволодіння технікою високого старту, бігу 

по дистанції, бігу по віражу, фінішуванню. 

17. . Особливості техніки кросового бігу. Методика навчання кросовому бігу. 

18. . Історія розвитку стрибка у довжину з розбігу. 

19. Техніка і методика навчання стрибкам у довжину з розбігу та стрибку у 

довжину з місця. 

20. Ознайомлення з технікою стрибка у довжину з місця та стрибка у довжину з 

розбігу. Особливості методики навчання  техніки стрибка у довжину з розбігу 

способом «зігнувши ноги». 



21. Оволодіння технікою стрибка у довжину з місця та технікою стрибка у   

довжину з розбігу  

способом «зігнувши ноги» (розбіг, відштовхування, політ, приземлення).  

22. Історія розвитку та методика навчання стрибкам у висоту з розбігу. 

23. Техніка стрибка у висоту способом «фосбері-флоп». 

24. Ознайомлення з технікою стрибків у висоту з розбігу. 

25. Методика навчання техніки стрибка у висоту способом «переступання». 

26. Оволодіння технікою стрибка у висоту способом «переступання». 

27. Історія розвитку легкоатлетичних метань. Техніка і методика навчання  кидка 

навчальної гранати, малого м’яча з розбігу на дальність. 

28. Ознайомлення та оволодіння технікою кидка навчальної гранати, малого м’яча 

з розбігу на дальність. 

29. Методика навчання техніки кидка  навчальної гранати, малого м’яча з розбігу 

на дальність. 

30. Техніка і методика навчання  штовханню ядра 

31. Техніка і методика навчання метання спису, диска. 

32. . Техніка штовхання ядра, метання спису, диска. Методики використання 

загально розвиваючих вправ та спеціально підготовчих вправ в 

легкоатлетичних метаннях. 

33. Організація і зміст занять з легкої атлетики в школі. 

34. Організація і суддівство змагань з легкої атлетики. 

35. Методика написання конспекту з легкої атлетики. 

36. Правила та суддівство змагань з легкої атлетики. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор __________ __________________ О.В. Гацко 

Голова циклової комісії____ _______________ Н.О. Колоскова  


