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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Волейбол з методикою викладання» 

 

Курс: ІІІ 

Галузь знань: 01 Освіта 

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Спеціалізація 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 6 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangouts meet – для організації відеозв’язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання знань студентів 

 

Екзаменаційний білет містить 2 теоретичних завдання, які складаються 

з  30 тестів, які оцінюються в 1 бал кожний і 1 теоретичні питання, які 

оцінюється в 10 балів кожне. 
 

 

Рівень 

знань 

Оцінка за 

10-бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання відповіді 

Відмінний 

рівень 

9 – 10 Відповідь студента: 

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад 

матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє знання основних понять і категорій та 

взаємозв’язку між ними, вірне розуміння змісту 

основних теоретичних положень; 

- вказує на вміння давати змістовний та логічний аналіз 

матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє здатність самостійно оцінювати 

різноманітні ситуації та робити власні висновки в разі 

неоднозначності характеру поставленого питання чи 

проблеми.  

Добрий 

рівень 

7 – 8 Студент дав досить повну та логічно обґрунтовану відповідь 

на поставлене питання, але в наявності наступні недоліки:  

- незначні неточності при поясненні;  

- недостатньо розкритий предмет запитання, основні 

поняття носять тезисний характер; 

- оформлення екзаменаційної роботи в цілому є 

акуратним, але містить виправлення; 

- окремі формулювання є нечіткими; є в наявності 

інформація, що не відноситься до змісту 

екзаменаційного питання. 

Задовільний 

рівень 

4 – 6 Студент дав відповідь на поставлене питання, однак 

допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і 

при оформлені відповіді на питання, а саме: 

- зміст відповіді свідчить про невірне розуміння 

окремих аспектів поставленого питання; 

- відповідь елементарна, свідчить про недостатню 

обізнаність з основними науковими теоріями і 

концепціями, що стосуються питання; 

- відповідь викладена недостатньо аргументовано, не 

містить аналізу проблемних аспектів поставленого 

питання; 

- у роботі багато грубих орфографічних помилок. 

Незадовіль-

ний рівень 

1 – 3 Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є 

неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо 

принципових аспектів поставленого питання. Аргументація 

відсутня взагалі або ж є абсолютно алогічною. 

 

 

 



Орієнтовний перелік питань: 

1. Виникнення і розвиток гри у волейбол. 

2.  Сутність гри у волейбол. 

3.  Сучасний стан розвитку волейболу в Україні. 

4.  Участь українських волейболістів у міжнародних змаганнях. 

5.  Волейбол в системі фізичного виховання ЗОШ. 

6.  Теоретична підготовка волейболіста. 

7.  Техніка, методика навчання стійок і переміщень волейболіста. 

8.  Техніка та методика навчання нижньої прямої та бокової подачі. 

9.  Техніка та  методика навчання верхньої прямої та бокової  подачі.  

10. Техніки та методика навчання прямого та бокового нападаючого удару. 

11. Техніки та методика навчання групового та одиночного блокування. 

12. Техніки та методика навчання прийому м’яча з подачі. 

13. Техніки та методика навчання прийому та передачі м’яча двома руками знизу. 

14. Техніки та методика навчання прийому та передачі м’яча двома руками 

зверху.  

15. Система захисту «кутом назад», методика навчання. 

16. Система захисту «кутом вперед», методика навчання. 

17. Тактика взаємодії гравців захисту між собою, методика навчання. 

18. Організація та проведення занять в шкільній секції волейболу. 

19. Волейбольний майданчик та його обладнання. 

20. Організація і проведення змагань з волейболу. 

21. Методика аналізу і оцінки командних дій волейболістів у грі. 

22. Методика аналізу і оцінки індивідуальних дій волейболістів у грі. 

23. Положення про проведення змагань з волейболу. 

24. Волейбольний майданчик та його обладнання. 



25. Організація та проведення занять в шкільній секції волейболу.  

26. Спеціальне обладнання для фізичної, технічної і тактичної підготовки 

волейболістів. 

27. Ведення протоколу змагань з волейболу . 

28. Основні положення гри у волейбол. 

29. Лінійні судді змагань (місцезнаходження, повноваження, обов’язки). 

30. Помічник, секретар змагань (місце знаходження, повноваження, обов’язки). 

 

 

 

 

Екзаменатор                                         Лобачов Г. О. 

 

Голова циклової комісії                       Колоскова Н.О. 


